Frans van Dorentil
C.J. Kieviet

bron
C.J. Kieviet, Frans van Dorentil. Met illustraties van Jan Rinke en A. Rünckel. Gebr. Kluitman,
Alkmaar 1918 (vierde druk)

Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/kiev001fran01_01/colofon.php

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.

i.s.m.

2

Zoodat Gerrit van zijn warme bed in een stortbad terecht kwam.
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Eerste Hoofdstuk.
Bloemhof.
Wanneer ge, vriendelijke lezer, een twintigtal jaren geleden een voetreisje gemaakt
hadt langs den straatweg, die Haarlem met Leiden verbindt, dan zou, tusschen al de
prachtige buitenplaatsen en villa's, die u in bewondering brachten, een klein huisje
ongetwijfeld uwe geheele aandacht tot zich getrokken hebben. En dat zou uw goeden
smaak eer hebben aangedaan, want al was het slechts klein en nederig, - in vergelijking
met de heerlijke villa, die er aan grensde, zelfs nietig, de ligging was zoo lief en de
omlijsting van levend groen zoo poëtisch, dat het zelfs den kennersblik van een
schilder in verrukking kon brengen. Het was gebouwd op een kleinen heuvel, aan
den straatweg, en stak met zijn vier helderwit gepleisterde muurtjes prachtig af tegen
het altoos groene klimop, dat de beide zijmuren bijna geheel bedekte, en het schoone,
dichte woud, dat er zich achter bevond. De deur en de
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beide raampjes aan de voorzijde keken nieuwsgierig uit van tusschen de
wingerdblaren, die het omvatten, en schenen, wanneer een der huisgenooten er door
naar buiten keek, wel portretlijsten, schooner dan ze ooit in een winkel gekocht
kunnen worden. Het huisje was eenigszins naar achteren gebouwd, waardoor de
bewoners in het bezit geraakt waren van het heerlijkste terras, dat men zich denken
kan. Dat terras ging aan weerskanten van het huis over in glooiende voetpaden, die
met een lichte kromming naar den straatweg voerden. Het ingesloten gedeelte was
's zomers met bloeiende geraniums en fuchsia's beplant, die, zoo tegen den heuvel
geplaatst, aan een berg van bloemen deden denken. Over het terras heen was een
veranda, waarvan de latten geheel door kamperfoelie werden omstrengeld. 't Was in
één woord een lusthofje, dat terecht den naam van Bloemhof droeg, - een huisje om
te stelen! En 't werd keurig onderhouden. De beide voetpaden, die naar boven voerden,
waren altoos zoo netjes aangeharkt, dat men bang was er voetstappen op te zetten;
geen verdord blaadje zag men tusschen de bloemgewassen, en zorgvuldig werden
de kamperfoelie- en wingerdranken daarheen geleid, waar een open plaatsje om
groen en bloemen vroeg. Alles getuigde zoowel van den goeden smaak, als van den
ijver der bewoners.
Op den avond van den achttienden Juli bevonden dezen zich onder de veranda.
Het heerlijke weder had hen naar buiten gelokt. Zij hadden een tafeltje en drie stoelen
voor het huis gezet en genoten nu van den schoonen avond. En zij konden met recht
genieten, want zelden was er, na een snikheeten dag, heerlijker avondstond geweest.
Door het woud heen zagen zij, hoe de westelijke hemel schitterde in een zee van
licht en hoe
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de zon, die nog als een groote, ronde schijf boven den horizon dreef, zich ter ruste
ging leggen als in een bed van goud. Langzaam en statig daalde zij al lager en lager,
tot zij eindelijk, als een groet, hare laatste stralen over het aardrijk zond, en verdween.
Plotseling klonk van een der laagste takken van den ouden beuk, die aan de overzijde
van de straat tegenover het huisje stond, de heldere slag van een nachtegaal, als ware
het om dien laatsten groet te beantwoorden. Het schoone geluid klonk daverend door
het stille bosch en werd aan alle kanten door het dichte loover teruggekaatst, terwijl
op verscheidene plaatsen andere nachtegalen hunne liederen aan het zijne paarden.
Boven uit de zacht wuivende kruinen der boomen klonk het lieflijk gekir der
woudduiven, die de blanke vleugeltjes beschermend over hare jongen uitspreidden,
en in de verte hoorde men het geklepper der ooievaars, die, voor ter ruste te gaan,
hunne vreugde wilden uiten over den schoonen avond. Voor het huisje, tusschen mos
en jonge grassprietjes, blonken en flikkerden de glimwormpjes, die hun voedsel
zochten; en boven de veranda klonk het gegons van duizenden mugjes, die in zwermen
hun luchtige dansen uitvoerden. Voeg bij dit alles den heerlijken geur, die van de
bloeiende kamperfoelie opsteeg en zich vermengde met den welriekenden adem der
andere bloemen, en gij gevoelt, hoe de drie bewoners van dit kleine paradijsje genieten
moesten van de schoonheden der hen omringende natuur.
‘Wat een prachtige avond, moeder. Hoe geuren de bloemen en hoor de nachtegalen
eens slaan. Wat is het hier toch heerlijk!’
't Was Frans, de jongste van de drie, die aldus het zwijgen verbrak. Hij was een
flinke jongen van ongeveer dertien jaar, eer groot dan klein voor zijn leeftijd.
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Hij had een gezond uiterlijk, en was een echt Hollandsche jongen, wien het was aan
te zien, dat niets slechts of leelijks in zijn binnenste woonde.
Zijn moeder, die aan de overzijde van de tafel zat, keek van haar naaiwerk op en
liet haar blik gedurende eenige seconden langzaam om zich heen dwalen. Ze was
een klein vrouwtje van middelbaren leeftijd, met fijne trekken. Frans geleek in het
oogvallend veel op haar, echter met dit onderscheid, dat hij er zoo gezond en blozend
uitzag, als zijn moeder zwak en bleek. Telkens liet zij dan ook een verraderlijk, droog
kuchje hooren, dat zoowel Frans als zijn zuster, de derde van de trits, haar met
bezorgdheid deed aanzien. Deze derde was een meisje, dat bij het begin van dit
verhaal ongeveer zestien jaar oud zal geweest zijn. 't Was een allerliefst meisje met
krullende lokken en gitzwarte oogen. Zij heette Johanna, en was het evenbeeld van
haar reeds sedert lang gestorven vader.
De moeder vestigde haar blik op Frans en zeide:
‘Ja, mijn jongen, 't is hier wel een heerlijk oord, en het mag een genot genoemd
worden, hier te wonen. Maar toch heb ik het altoos een geluk gevonden, dat het
bewonen van een schoone landstreek geen levensbehoefte voor een mensch is.’
‘Geen behoefte, moeder?’ zeide Johanna levendig. ‘Mij dunkt, ik zou op een
leelijke plaats niet kunnen wonen; ik zou er wegkwijnen als de palm in het koude
noorden, wanneer ik mijn bosch, mijn vogels en mijn bloemen moest missen. O, ik
hoop maar, dat ik hier altoos mag blijven! 't Is hier zoo heerlijk.’
‘Ja, kindlief, dat hoop ik voor jou ook, maar toch, neen, een schoon oord is geen
levensbehoefte. Zouden dan al de menschen, die op minder mooie plaatsen wonen,
ongelukkig zijn? Dat is immers niet aan te
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nemen? Neen, neen, 't leven is overal heerlijk, en het geluk wordt gevonden op alle
plaatsen, waar slechts tevredenheid woont. Geen geld of goed, geen bosschen en
bloemen, geen hooge rang in de maatschappij, - alleen tevredenheid maakt gelukkig.’
‘Maar moeder,’ zeide Frans, ‘dan kan een rijke toch veel eerder gelukkig zijn dan
een ander, want hij kan krijgen, wat hij hebben wil. Juist, dat wij zoo dikwijls
verlangen naar dingen, die boven ons bereik liggen, maakt ons ontevreden en daardoor
ook ongelukkig. De rijke heeft dat niet, want alles is voor hem bereikbaar. Hij kan
krijgen, wat hij begeert.’
‘Neen, Frans, je dwaalt. Een rijke verlangt weer naar heel andere dingen dan v[eel]
dingen, die voor al het geld van de wereld dikwijls niet te koop zijn, en dat maakt
hem even vatbaar om ongelukkig te zijn als een ander, die niet zoo ruim met aardsche
goederen bedeeld is. Geloof me, het ware geluk schuilt in tevredenheid.’
‘Nu, dat wil ik wel gelooven, moeder, maar als ik het voor het kiezen had, was ik
toch liever in de plaats van baron Van Havelte, met zijn prachtige villa en bosschen,
dan in die van den ouden blinden bedelaar, die hier wekelijks met zijn mageren hond
om een cent komt. Mij dunkt, ik zou me niet lang bedenken, als ik voor de keus
gesteld werd!’
‘Dat begrijp je!’ riep Johanna lachend. ‘Ik ook niet! Maar Frans, nu kies je je
voorbeelden niet goed. Zoo'n arme, oude, blinde tobber, die misschien de helft van
den tijd niet eens genoeg te eten heeft, kan natuurlijk niet tevreden zijn met zijn lot;
dat beletten zijn leege maag en zijn afgetobd lichaam hem wel. De baron daarentegen,
wien alles meêloopt, die niet weet wat zorgen of rampen zijn, is misschien de
gelukkigste onder alle rijken te noemen.’
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‘Ja kind,’ hernam de moeder, ‘dat is waar, en hij verdient het ook, hij, zoowel als de
barones, want zij zijn door en door brave menschen, die niet voor zichzelven alleen
leven, maar hun geluk zoeken in dat van anderen. Wanneer alle weldaden, die zij
reeds in hun leven aan ongelukkigen en armen bewezen hebben, eens opgeschreven
waren, zouden zij zeker boekdeelen vullen. 't Zijn brave menschen, wien wij
inzonderheid veel, zeer veel dankbaarheid verschuldigd zijn. O, vergeet toch nooit,
uw leven lang niet, wat zij voor ons gedaan hebben, want wat zou er van mij, zwakke
vrouw, en van u, hulpelooze kinderen, geworden zijn, indien zij ons niet van den
ondergang hadden gered? Ach, hoe helder staat mij die ongelukkige dag nog voor
den geest. Nog zie ik het verschrikte, deelnemende gelaat van den baron, toen hij bij
mij binnenkwam, om mij te zeggen, dat je brave vader dood in het bosch was
gevonden.’
De moeder hield een oogenblik stil en wischte de tranen weg, die haar bij de
herinnering van dat treurige voorval in de oogen kwamen. Hare kinderen keken haar
deelnemend en met een blik vol liefde aan.
‘Ja,’ ging zij een oogenblik later voort, ‘'t was een vreeselijke dag. Den nacht te
voren was de storm al begonnen, maar 's morgens nam hij zoo in hevigheid toe, dat
men in huis zelfs angstig werd. Hij bulderde op een ontzettende wijze door het bosch,
en telkens hoorde men het nederstorten van omvallende boomen rondom het huis.
Een viel er met zijn kruin dwars over het dak van ons huis heen, zoodat alles er van
rinkelde of kraakte. Je begrijpt, hoe vreeselijk wij schrikten. Wij dachten niet anders,
dan dat het huis inviel en we allen verpletterd zouden worden.’
‘Dien schok herinner ik mij nog, moeder,’ zeide Johanna.

C.J. Kieviet, Frans van Dorentil

11
‘Ja kind, dat kan wel. Je was toen ruim zes jaar oud en zat op dat oogenblik op je
vaders knie voor het raam. Frans had ik op mijn schoot. Helaas, 't was de laatste keer,
dat wij allen bij elkander waren,..... de laatste keer.’
‘Wordt het u niet te koel, moeder?’ vroeg Frans. ‘Willen we naar binnen gaan?’
‘Of zal ik een omslagdoek voor u halen?’ zeide Johanna. ‘Ik zal het maar doen,
want anders moet u morgen den heelen dag weer hoesten.’
Zij ging vlug naar binnen en kwam een oogenblik later terug met een dikken,
wollen doek, dien zij haar moeder om de schouders sloeg.
‘Ja, kinderen,’ ging deze voort, ‘'t was vreeselijk weer. Niemand durfde zich naar
buiten begeven. Zelfs de bakkers en slagers bezochten dien morgen hunne klanten
niet, en menigeen moest het zonder ontbijt doen. Ik weet niet, hoeveel huizen, die
op verschillende plaatsen hier in den omtrek in aanbouw waren, er toen wel ingestort
zijn, en de kranten stonden dagen daarna nog vol van al de schipbreuken en
ongelukken, die toen op zee hebben plaats gehad. Neen, niemand waagde zich buiten,
ook je vader niet, die anders niet zoo gauw thuis bleef, want hij was een ijverig en
werkzaam man, die altoos bang was, dat hij te weinig deed. Hij zat den heelen morgen
dan ook als op heete kolen, want hij was de laatste dagen bezig geweest met het
bouwen van een theekoepel, denzelfden, die nu nog op den heuvel midden in het
bosch staat, en hij maakte zich ongerust, dat de storm dien ook omverwerpen zou.
Zie je, zoo was je vader nu eenmaal. Een ander zou zich zoo iets misschien weinig
hebben aangetrokken, maar hij niet. Hij wist, hoe graag de baron en de barones dien
koepel klaar wilden hebben voor een feest, dat zij kort daarna
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zouden vieren, en als de storm er nu groote schade in aanbracht, zou dat niet meer
kunnen, hetgeen voor hen stellig een teleurstelling zou zijn. Die gedachte maakte
hem ongeduldig, en toen 's middags de storm dan ook een klein weinigje bedaarde,
stond hij op en zeide:
“Ik moest toch nog maar even naar den koepel gaan zien, vind je niet?”
“Ik zou het niet doen,” zei ik. “'t Is nog geen weêr, en als er een ongeluk gebeurt,
is het te laat.”
“Och kom, vrouwtje,” zei hij toen lachend, “maak je maar niet ongerust. Ik ben
nu al zooveel jaren boschbaas geweest, dat ik wel precies weet, waar er gevaar is en
waar niet. Over een uurtje ben ik terug.”
En toen kuste hij jelui en mij goeden dag en ging heen.... helaas, voor altoos.
Zoodra ik de deur achter hem dicht hoorde gaan, werd ik al angstig; 't was, of ik een
voorgevoel had van hetgeen er gebeuren zou.
En wat duurde dat uur mij lang, vreeselijk lang. 't Was of er geen einde aan zou
komen, en toen het eindelijk om was, werd ik nog angstiger. Wel driemaal in een
minuut ging ik buiten kijken, of hij nog niet terugkwam, en telkens, als ik naar binnen
terugkeerde, werd mijn angst grooter. Nog een uur verliep er, een uur, dat mij een
eeuwigheid scheen, en nog altoos keerde hij niet weer. O, kinderen, wat ik toen
geleden heb, is niet te zeggen; ik kan er geen woorden voor vinden. Als een gejaagd
hert liep ik heen en weer, zonder recht te beseffen, wat ik deed. Telkens stond ik op
het punt, om naar buiten te snellen, en te gaan zien, waar hij bleef, doch de vrees,
dat jelui tijdens mijn afwezigheid een ongeluk zou overkomen, weerhield mij weer.
Ik was radeloos. De storm bleef voortwoeden, en telkens bereikte een onheilspellend
gekraak mijn oor, wat mijn angst nog deed toenemen. Eindelijk werd de natuur
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rustiger. 't Bleef nog wel hard waaien, maar het gevaar was voorbij. Juist stond ik
op het punt jelui te verlaten en naar den koepel te gaan, toen de deur geopend werd
en de baron binnentrad. Dat was een uitkomst. Hij zag al dadelijk aan me, dat iets
niet goed was, en vriendelijk als altoos, vroeg hij:
“Wel, wel, wat scheelt er aan? Er is toch geen ongeluk gebeurd?”
“Ik weet het niet, baron, ik weet het niet, maar ik ben zoo beangst. Mijn man is al
bijna drie uur geleden naar den koepel gaan zien en hij is nog niet terug. Als hem
maar niets ergs overkomen is.”
“Dat is nu weer net zoo iets voor Van Dorentil,” zeide de baron. “In zijn ijver ziet
hij geen gevaar. Maak je echter nog maar niet ongerust. Het is best mogelijk, dat hij
aan het werk gegaan is, uit vrees, dat de storm ons anders foppen zou. Ik zal er
dadelijk heen gaan en regelrecht terugkomen.”
Nu, de baron kwam ook spoedig terug, en ik zag het al aan zijn gelaat, dat ik mij
niet bedrogen had. Hij nam mijn hand in de zijne en keek mij medelijdend aan, maar
hij sprak geen woord. O, toen begreep ik alles. Je arme vader was dood. Een
neervallende boom had hem ons voor altoos ontnomen.’
Weer hield moeder een oogenblik met spreken op. Ook Frans en Johanna keken
zwijgend voor zich. Het verhaal van hun vaders dood had hen, hoewel zij het niet
voor de eerste maal hoorden, getroffen.
‘Kinderen,’ ging de moeder een oogenblik later voort, ‘wat de baron en de barones
in die dagen van droefheid en ellende voor mij gedaan hebben, mag je nimmer
vergeten. Zonder hen waren wij tot de diepste armoede vervallen, want hoe had ik
ooit in ons levensonderhoud kunnen voorzien? Ik ben altoos zwak en zie-
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kelijk geweest; de krachten zouden er mij toe ontbroken hebben. Maar de barones
bewees mij zooveel liefde en deelneming, dat het mij toescheen, of zij mijn zuster
was. O, hoeveel woorden van troost heeft zij mij toegesproken en hoe dikwijls heeft
zij mij bemoedigd, als ik het hoofd liet hangen en schreide om mijn verloren geluk.
En zij deed meer dan dat, want zij verschafte mij zooveel werk, dat ik ruimschoots
in onze levensbehoeften kon voorzien. Ik deed van toen af voor haar al het naaiwerk
en wat er aan de wasch moest gebeuren, zooals stijven en strijken, hielp bij partijen
en feesten, kortom, ik deed al die werkjes, die voor mijn krachten niet te zwaar waren
en toch noodzakelijk moesten geschieden, en alles werd ruim betaald, misschien, of
beter gezegd, zeker wel al te ruim. De baron gaf mij, behalve een pensioentje,
levenslang dit huisje in gebruik, en hielp mij voort, zooveel hij kon. Neen, indien zij
er niet geweest waren, zou het er treurig met ons uitgezien hebben, en daarom, vergeet
het nooit, en weest hun je geheele leven dankbaar. 't Is alles, wat je voor hen doen
kunt.’
‘Dat zal ik, moeder,’ riep Frans met vuur, ‘hè! ik hoop, dat ik het hun nog eens
zal kunnen toonen, dat we niet ondankbaar zijn.’
‘En ik ook,’ zeide Johana. ‘Frans, morgen, als de barones jarig is en den werklieden
een feestje wordt aangeboden, zullen we een prachtigen ruiker voor haar maken en
haar dien overhandigen bij onze felicitatie. Willen we het doen?’
‘Goed, dat is uitstekend. We hebben juist mooie bloemen in overvloed.’
Een zacht kuchje van de moeder maakte een einde aan hun gesprek.
‘Moeder, willen we nu naar binnen gaan? 't Wordt
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te koel voor u,’ zeide Johanna opstaande.
‘Ja, 't is tijd om te gaan slapen. Wat is het toch een heerlijke avond; men zou den
geheelen nacht wel hier kunnen blijven.’
Zij begaven zich naar binnen en genoten weldra de rust van den nacht.
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Tweede Hoofdstuk.
Blijdschap en droefheid.
Naast ‘Bloemhof,’ en daarvan slechts gescheiden door een ijzeren hek, lag de heerlijke
villa ‘Wildlust’, die bewoond werd door baron Maerland van Havelte en zijn gezin.
Eigenlijk was het alleen de tuin, die er aan grensde, want de villa zelve was meer
naar achteren gebouwd. 't Was een prachtige tuin. Langs een breede oprijlaan bereikte
men het huis, en die laan, zich slingerende tusschen heerlijke bloemperken en
geurende heestergewassen, was zoo verrukkelijk, en het oog werd er zoo voortdurend
door een grooten rijkdom van kleuren geboeid, dat men onwillekeurig zijn schreden
vertraagde, om maar niets van al dat schoone te missen.
Vooral nu, in den vroegen morgen, was het er heerlijk. De zon verrees langzaam
uit de kimmen en deed de dauwdroppels, die in de half gesloten bloemknoppen
hingen, schitteren als diamanten, en de ontwakende vogels tjilpten en kweelden hun
morgenlied, terwijl zij
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vroolijk van tak tot tak en van boom tot boom wipten, of de bedauwde vederen lieten
drogen in de stralen der morgenzon. Zij schenen wel de eenige levende wezens in
de geheele plaats te zijn, want niemand liet zich zien. Wildlust lag nog in de rust,
wat duidelijk merkbaar was aan de gesloten luiken en zonneblinden. Maar plotseling
werd de stilte verbroken; met een forschen ruk werden de staldeuren opengeworpen
en een jongeling van omstreeks twintigjarigen leeftijd trad half gekleed naar buiten.
't Was Andries Mulder, de koetsier van den baron, die met Gerrit Tinnerson, den
stal- en loopjongen, den nacht altoos op het bovenkamertje in het koetshuis doorbracht.
Hij bleef een oogenblik voor den stal stilstaan en keek met een vergenoegden blik
rond, terwijl hij met innig welbehagen de frissche morgenlucht opsnoof.
‘Ha, heerlijk!’ zei hij. ‘Dat belooft een schoonen dag te worden. Wat treffen we
dat goed met het feest van de barones. Jongen, dat zal een prachtig dagje worden.
Kom, ik zal me maar spoedig gaan wasschen, want er moet nog heel wat gedaan
worden voor het elf uur is. Die Gerrit schijnt weer niet op te staan, en ik heb hem
toch goed wakker gemaakt.’
Hij ging weer naar binnen tot aan de trap, die naar boven voerde, en riep:
‘Gerrit! Gerrit!’
Een dof, knorrig gemompel was het eenige antwoord.
‘Mopper maar niet, luilak, kom liever je bed uit. 't Is hoog tijd,’ riep Andries terug.
Daarna ging hij naar de pomp, bukte zich voorover en liet het water met een dikken
straal op zijn hoofd vallen, terwijl hij van tijd tot tijd den slinger losliet en met beide
handen over zijn gelaat en hals poetste, of er geen fatsoen meer aan moest blijven.
Die bezigheid liet hij vergezeld gaan van
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zoo'n geweldig geblaas en geproest, dat de vogels er verschrikt van uit de boomen
opvlogen en het hazenpad kozen. Eindelijk hield hij er mede op en droogde zich met
een handdoek af.
‘Hè, hè, dat frischt op,’ zeide hij. ‘Zoo gaat de huislucht er weer af. Maar nu nog
mooier, daar slaapt me die Gerrit waarlijk nog. Bah, wat is dat toch een nare, aartsluie
jongen! Daar is nu totaal niets mee te beginnen, niets, niemendal. Hij deugt nergens
voor, maar dat lange slapen zal ik hem in elk geval toch afleeren.’
Hij keerde naar den stal terug en riep:
‘Gerrit, langslaper, sta je op, of niet! Het begint me te vervelen en het is hoog tijd
om de koeien te gaan melken, Gerrit!’
‘Ja, ik ben al op!’ bromde Gerrit terug. ‘Schreeuw maar zoo niet.’
‘Al op?’ riep Andries. ‘Laat er dat woordje “al” maar af, want het is al over tijd.
Voortmaken hoor.’
Nu spoedde Andries zich naar het heerenhuis, en trok aan de dienstbodenbel, want
hij was gewoon, het personeel 's morgens te wekken. Na een paar minuten gewacht
te hebben, hoorde hij een bovenraam openschuiven en zag hij het hoofd van Geertje,
de keukenmeid, naar buiten kijken.
‘Goeden morgen, Geertje. Was je droom al uit, of nog niet?’
‘Morgen, Andries. We zijn wakker, hoor, en droomen doen we nooit, over jou ten
minste in het geheel niet,’ riep Geertje lachend naar beneden. ‘Maar wat is het mooi
weer, hè? We treffen het bijzonder!’
‘Ja, dat mag je zeggen. Willen we vast maar een dansje doen?’
‘Dank je. Jij trapt toch maar op mijn teenen!’ zeide Geertje, haar hoofd weer naar
binnen halende.
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Dries keerde naar den stal terug, maar tot zijn ergernis was er van Gerrit nog geen
spoor te zien.
‘Wel, die satansche jongen!’ mompelde hij. Vlug liep hij de trap op en kwam in
het slaapkamertje, waar Gerrit nog kalm en wel, met zijn mond open, in de rust lag.
In een oogenblik pakte Dries hem bij de schouders, schudde hem krachtig heen en
weer, en trok hem toen zijn bed uit, de trap af en naar de pomp. Daar greep hij hem
bij zijn kraag, duwde hem voorover en begon toen uit alle macht te pompen, zoodat
Gerrit als het ware zonder overgang van zijn warme bed in een stortbad terecht kwam.
Het water liep hem aan alle kanten tusschen zijn kleeren, en hij stond met zijn bloote
voeten midden in een plas water.
‘Ho, ho, ho, Dries, asjeblieft!’ schreeuwde hij op huilenden toon. ‘Zoo had ik het
niet bedoeld!’
‘Neen, dat zal wel,’ riep Dries al pompende, ‘maar ik bedoel het zoo. Ben je nu
goed wakker?’
‘O ja, Dries, asjeblieft, houd nu maar op. Ik zal voortaan vlugger opstaan, gerust
Dries, ik meen het.’
‘Ik ook!’ riep Dries, steeds voortpompende. ‘Denk je, dat ik me voor den gek wil
laten houden. Je laat je elken morgen zoo lang roepen, en dat moet nu uit zijn,
begrepen?’
‘Ja, o ja, Dries, ik beloof het je.’
‘Nu, ga je dan maar aankleeden, dan beloof ik je, dat ik het morgenochtend weer
zal doen, als je niet dadelijk opstaat.’
Gerrit maakte, zoodra Dries hem losliet, dat hij wegkwam, en ging naar boven,
om zijn kleeren aan te trekken. Hij was volstrekt niet in een aangename stemming
geraakt en zat geducht te mopperen. Toen hij gereed was, ging hij naar den koestal
om te melken. Er stonden in het geheel maar vijf koeien, die de baron er
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uitsluitend voor eigen gebruik op nahield, en het was het werk van Gerrit, ze elken
morgen en avond te melken. Nu hij echter zoo laat was opgestaan, gaven de beesten
al loeiende hun verlangen te kennen, om van de overtollige melk bevrijd te worden.
‘Wat denkt die verwaande kwast wel!’ mompelde Gerrit, terwijl hij uitermate
langzaam met zijn werk voortging. ‘Omdat de meeste menschen nog al van zijn
praatjes gediend zijn en hem aardig vinden, meent hij zeker, dat hij maar doen mag,
wat hij wil. Maar ik dank hem; ik laat me niet langer door hem mishandelen. Zoo'n
windbuil! Laat hij maar oppassen, want als ik hem vandaag een kool kan stoven, zal
ik het niet laten. Wat zal hij dan leelijk op zijn neus kijken.’
Zooals Gerrit daar zat, ontevreden en boos, terwijl hij het gebeurde toch alleen
zichzelven te wijten had, was zijn uiterlijk niet bepaald gunstig te noemen. Zijn blik
had iets loerend en ongunstigs, iets, dat u als het ware voor hem op uwe hoede deed
zijn. Nooit keek hij iemand flink en ruiterlijk in de oogen, en het was altijd, of hij
iets te verbergen had. Zelden zag men hem dan ook midden over de straat of het
voorplein loopen, maar steeds sloop hij langs een kant of vlak langs de muren van
het huis. Hij speelde graag voor luistervink, en al meermalen had men hem betrapt
in donkere hoeken of gaten, waar hij niets te maken had en waar niemand hem
verwachtte. In één woord, Gerrit Tinnerson, de zoon van den jager, was een
onaangename jongen, van wien niet veel goeds te verwachten was. Zijn ouders
uitgezonderd, was er dan ook niemand, die hem graag lijden mocht.
Andries was in den stal druk bezig met het roskammen en schoonmaken van de
paarden, maar zijne gedachten waren eigenlijk meer bij het feest, dat heden gevierd
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zou worden. En dat was geen wonder, want de baron had hem eenige dagen geleden
een flinke som gelds ter hand gesteld en hem de geheele leiding van het feest
opgedragen. Hij voelde zich dus een man van gewicht en stelde er zich veel genoegen
van voor. Toen hij met zijn werk gereed was en aan de toebereidselen van het feest
meende te beginnen, herinnerde hij zich, dat Gerrit toch eigenlijk al lang met melken
gedaan moest hebben.
‘Wat voert die jongen nu weer uit,’ dacht hij. ‘Wacht, ik zal eens kijken.’
Zacht deed hij de deur open en keek naar binnen, waar Gerrit juist bezig was, zich
aan de versche melk te goed te doen. De snoeper merkte niet, dat Andries hem
bespiedde, en dronk kalm met groote teugen door.
‘Zoo,’ dacht Andries, ‘nu weet ik, waarom er in den laatsten tijd minder melk is
dan vroeger. Het schijnt hem goed te smaken, want hij houdt nog altoos niet op. Ik
vrees, dat hij vandaag nòg een lesje moet hebben.’
Zonder te laten merken, dat hij gezien had, wat Gerrit deed, trok hij de deur geheel
open en riep:
‘Hoe is het, Gerrit, ben je haast klaar?’
Van schrik liet de snoeper bijna den houten nap op den grond vallen. Hij sprong
overeind en zeide:
‘Ja, ik ben klaar. Moet ik je helpen?’
‘Natuurlijk. We moeten de guirlandes van sparregroen, die we gisteravond gemaakt
hebben, ophangen, en de zeilen over het grasperk spannen. De tuinbaas en je vader
komen ook al aan, om te helpen, dus haast je wat.’
Een oogenblik later was de stilte, die er den geheelen morgen geheerscht had,
verdwenen. 't Was een geloop, een getimmer en een drukte van belang. Het feest zou
buiten gevierd worden. Een rond grasperk, dat midden voor het gebouw lag, was
bestemd voor feestterrein.
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Groote palen werden in den grond geslagen en zeilen daarover gespannen, ten einde
geen last te hebben van de warme zonnestralen. Een groote vlag in het midden en
vier kleinere aan de hoeken gaven er een recht feestelijk aanzien aan. Lange slingers
van sparregroen verbonden de tent met de voordeur van het heerenhuis, terwijl met
kwistige hand een groot aantal kleurige lampions den geheelen tuin door werd
opgehangen, om 's avonds het feest door een fantastisch licht op te luisteren. Tafels,
stoelen en banken werden in de tent geplaatst, en toen was alles in orde. Andries, die
alles zoo geregeld had, bekeek zijn werk met zelfvoldoening en ging naar een ander
grasperk, dat meer tusschen het groen lag, en maakte daar een en ander gereed voor
het afsteken van eenig vuurwerk, dat hij voor deze gelegenheid uit de stad had
meegebracht. In alle hoeken en boschjes van den tuin plaatste hij toestellen, om 's
avonds bengaalsch vuur te branden. De tuinbaas versierde middelerwijl de tafels met
schoone bouquetten en bloemen.
‘Zie zoo,’ zei Andries, ‘laat nu de bakkers en slagers maar komen. We kunnen ze
afwachten.’
‘Het lijkt wel, of je tooveren kunt, Andries,’ zeide Hekker, de boschbaas, ‘want
daar komen ze werkelijk aan.’
‘Goed zoo! Dan zal ik de meisjes uit de keuken roepen, om een en ander in
gereedheid te brengen. Je kunt nu allen wel naar huis gaan, om je te kleeden. Wat er
nog gedaan moet worden, zal ik wel doen. Tot straks dan. Je brengt al de vroolijkheid,
die je thuis hebt, maar mee, en vergeet vooral je Zondagsche gezicht niet!’
‘Dat beloven we je!’ riepen allen.
Even later was Andries druk bezig met broodjes smeren en vleesch snijden, waaraan
de dienstmeisjes
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ijverig hielpen. Spoedig waren ze er mede gereed.
‘Zie zoo, dames, gaat nu de balschoentjes maar aantrekken. Over een uur beginnen
we. Aanstonds komen de muzikanten.’
‘Twee violen met een bas zeker,’ lachte Antje, het binnenmeisje.
‘Neen, waarlijk niet!’ riep Dries. ‘Zes muzikanten met hoornmuziek. Dat zal je
meêvallen. Ik wed, dat ze je zullen dragen!’
‘Ik zou je danken,’ riep Antje, ‘denk je, dat ik me zoo maar door die vreemde
menschen laat dragen! Dat heb je mis!’
‘Ja maar, begrijp je, ik bedoel, dat de muziek je zal dragen, zoo mooi zal die zijn.’
‘O, dat is heel wat anders,’ lachte ze, terwijl ze zich heenspoedde. Andries ging
ook naar zijn kamertje en kleedde zich met de uiterste zorg, welke bezigheid hij door
het zingen van een vroolijk liedje opluisterde. Gerrit volgde zijn voorbeeld getrouw
na, behalve wat het zingen betrof, want daarvoor was hij ten eerste nog te knorrig
en ten tweede hield hij er niet van. Hij zong zelden of nooit.
Tegen elf uur gingen zij naar de feesttent, om den gasten hunne plaatsen te wijzen.
Weldra kwamen dezen, op hun mooist uitgedost, de tent binnen. Het was een groot
gezelschap, want niet alleen het dienstdoende personeel van het huis, maar ook al
de arbeiders, die de baron in zijn bosschen aan het werk had, behoorden, met hunne
vrouwen, tot de genoodigden. Andries wist ze allen zoo te plaatsen, dat ieder zoo
veel mogelijk bij zijn vrienden zat, zoodat niemand zich over het gezelschap, waarin
hij terecht gekomen was, kon beklagen. Het was dan ook al dadelijk een zoo druk
gepraat en gelach, dat het scheen, of het feest al uren aan den gang
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was, en toen een oogenblik later zich plotseling de vroolijke muziek liet hooren,
kwam zelfs Gerrit in een vroolijke stemming.
‘Daar zijn de muzikanten!’ riepen verscheidene stemmen tegelijk. ‘Je hebt goed
opgepast, Andries!’
‘Is het naar je zin? Dat doet me pleizier, jongens. Nu maar vroolijk en lustig er op
los. Eerst den baron en de barones halen, met de muziek voorop!’
Allen stonden op en begaven zich, langs de versierde laan, naar de groote deur
van het huis, en nauwelijks waren zij daar aangekomen, of de baron, met de barones
aan zijn arm, en gevolgd door zijn drie kinderen, trad naar buiten. Iedereen hield
zich doodstil, terwijl Andries vooruit trad en, met den hoed in de hand, zeide:
‘Mevrouw, uit naam van allen, die hier voor u staan, feliciteer ik u hartelijk met
het heuglijke feest, dat u heden weer mag vieren. Ik, wij allen hopen, dat God u, den
baron, uwe kinderen en allen, die u lief zijn, nog lang in het leven moge sparen!’ En
zich half omkeerende, zwaaide hij met zijn hoed en riep:
‘Hoera, leve de baron en de barones!’
Luid werd die kreet uit alle monden herhaald, zoodat het bosch er van daverde,
en toen het weer stil werd, zei de baron:
‘Goede vrienden, wij danken u zeer voor uwe hartelijke woorden. Moge het geluk,
dat ons wordt toegewenscht, ook in ruime mate uw deel worden. En nu, naar het
feestterrein!’
‘Voorwaarts!’ riep Andries, en onder de schetterende tonen der muziek keerde
men naar de feesttent terug. De baron en de barones kregen, met hunne kinderen, de
eereplaatsen. Het was hun gewoonte, gedurende een paar uurtjes het feest bij te
wonen en zich
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dan weer naar hun kamer te begeven.
Terwijl Andries door gedienstige geesten, die hij voor dezen dag gehuurd had,
koffie en koek liet ronddienen, onderhielden de gastheer en zijne echtgenoote zich
op innemende en vriendelijke wijze met de aanwezigen. Voor iedereen hadden zij
een hartelijk woord over of een aanmoediging, om maar goed van hetgeen aangeboden
werd, gebruik te maken, zoodat hunne aanwezigheid dan ook volstrekt geen stoornis
op de algemeene vroolijkheid teweegbracht. Plotseling zag de barones onderzoekend
in het rond en zei tot den baron:
‘Kijk eens, Ernst, mij dunkt, alle gasten zijn er nog niet. Ik zie nergens de weduwe
Van Dorentil met haar kinderen.’
‘Hé ja,’ antwoordde de baron, ‘nu je het zegt, waarlijk, nu mis ik ze ook. Maar
dat mag niet; het zijn de beste koetjes van den stal. - Andries!’
‘Wat blieft u, baron?’
‘Is de weduwe Van Dorentil er nog niet, met hare kinderen?’
‘Ik heb ze nog niet gezien, baron, maar ik denk, dat ze wel spoedig zullen komen.
Zij verzuimen nooit op het feest.’
‘'t Is ook nog vroeg,’ zei de baron, en zich tot de barones wendende, liet hij er op
volgen: ‘Ik denk ook, lieve, dat ze wel spoedig zullen komen, want waar het uw
verjaardag geldt, zullen ze voorzeker niet achterblijven.’
De barones glimlachte; zij wist wel, dat de bewoners van Bloemhof haar liefhadden.
‘Dat denk ik ook wel,’ hernam zij, ‘maar mij dacht, dat ze anders nooit zoo laat
kwamen; ik houd nu eenmaal veel van dat lieve vrouwtje en hare kinderen, en ik
maak mij wel eens ongerust over haar, want zij is een
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zwak mensch. Ik vrees altijd, dat die kinderen haar nog eens onverwachts zullen
verliezen.’
Intusschen was het feest in vollen gang, en de vroolijkheid werd nog grooter, toen
de gasten bemerkten, welk een aardige verrassing Andries hun bereid had. Toen zij
zich namelijk zouden vergasten aan een taartje, dat hij eigenhandig had rondgediend,
riep Geertje:
‘Au, daar bijt ik waarlijk op een steentje!’
‘Ik ook!’ riep Vink, de tuinbaas.
‘Neen maar, dat is grappig!’ riep weer een ander. ‘Ik ook!’
‘Ha, ha, ha!’ begonnen de schrandersten te lachen, toen zij zagen, dat bij iedereen
hetzelfde gebeurde, ‘dat is een grap van Andries!’
‘Maar dan toch een grap, die de moeite waard is!’ riep Antje, terwijl zij twee
gouden tientjes liet zien, welke zij in het taartje gevonden had.
‘Ha, kijk eens hier!’ riep Hekker. ‘Daar heb ik ze ook!’
‘En ik! En ik!’ klonk het overal. ‘Jongens, Andries, dat heb je aardig bedacht!’
‘Wel, Gerrit!’ riep Antje, ‘wat kijk jij leelijk; je hebt ze toch niet doorgeslikt?’
Iedereen keek Gerrit aan en er ontstond een schaterend gelach, toen zij hem
verlegen en beschaamd zagen zitten met twee platte keisteentjes in de hand, die hij
in plaats van de gouden tientjes in zijn taartje had gevonden. Het was duidelijk, dat
Andries hem geducht te pakken had gehad, en hij moest wel een half uur lang allerlei
grappen en kwinkslagen hooren. Hij was natuurlijk geweldig boos, maar later, toen
Andries hem het geld gaf, en hem daarbij in het oor fluisterde:
‘Dat geeft de baron je voor het melk snoepen!’ toen begreep hij zeer goed, waar
de schoen wrong.
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De baron en de barones hadden braaf om de grap van Andries medegelachen en door
de algemeene vroolijkheid de weduwe Van Dorentil eenige oogenblikken vergeten,
maar plotseling werden zij aan haar herinnerd door het binnentreden van Frans. Hij
was alleen en zag er ontsteld en bedroefd uit. Met een beleefde buiging kwam hij
nader en bood hun zijn hartelijkste gelukwenschen aan.
‘Dank je wel, Frans, maar waarom kom je zoo geheel alleen en dan nog wel met
zoo'n bedrukt gezicht? Scheelt er wat aan?’
‘Ach ja, mevrouw,’ antwoordde Frans droevig, ‘we waren zoo graag op uw feest
gekomen, maar moeder is plotseling ongesteld geworden.’
‘Wel, wat is dat jammer,’ zeide de barones medelijdend. ‘Is zij erg ziek en is het
zoo maar plotseling opgekomen?’
‘Ja, mevrouw, geheel onverwachts. Vanmorgen, toen moeder opstond, zag ze al
buitengewoon bleek en ze voelde zich niet wel ook, maar ze kleedde zich toch, omdat
zij zoo graag vandaag hier wilde zijn, doch juist toen wij het huis zouden verlaten,
werd het veel erger, en plotseling werd zij door een hevige bloedspuwing overvallen.
Ze is dadelijk naar bed gegaan en ik heb direct den dokter gehaald.’
‘Dat is recht treurig, lieve jongen, en nu begrijp ik je afwezigheid zeer goed. Ga
maar dadelijk naar je moeder terug, want daar zal je hart toch wel heentrekken. We
komen haar zoo spoedig mogelijk bezoeken.’
Frans vertrok, en toen het kalme gedeelte van het feest was afgeloopen en men
zich gereed maakte om te gaan dansen, begaven ook de baron en de barones zich
naar de woning van de weduwe van Dorentil. Zacht traden zij binnen. Wel leverde
de aanblik van hetgeen

C.J. Kieviet, Frans van Dorentil

28
zij hier zagen, een schril contrast op met dien van het feestterrein. Was dáár alles
vroolijkheid en vreugde, terwijl de schetterende dansmuziek de voeten in beweging
bracht, hier, waar de dood reeds de kille hand uitstrekte, om een lieve moeder aan
hare kinderen te ontnemen, klonken die tonen, als een bittere spotternij, - dáár alles
licht en zonneschijn en levenslust, hier een doodsch, in halfdonker gehuld
ziekenvertrek, waarin twee kinderen, met den arm om elkanders schouder geslagen,
voor het sterfbed hunner moeder. Zij schreiden niet, maar sprakeloos staarden zij
hunne moeder in het doodsbleeke gelaat, en angstig bespiedden zij elke beweging,
die zij maakte.
Zacht naderden de heer en mevrouw Van Havelte het bed. Hoe werden zij getroffen
door de verzwakte, uitgeteerde trekken der zieke vrouw, en verwonderd vroegen zij
zich af, hoe in zulk een korten tijd zoo'n groote verandering ontstaan kon. De zieke
lag met gesloten oogen en hare ademhaling was kort en gejaagd. Zij scheen hunne
komst niet op te merken, althans, zij opende de oogen niet.
‘Hoe is het met haar?’ vroeg de barones fluisterend. ‘Is zij niet bij kennis?’
‘Ik weet het niet, mevrouw,’ zei Johanna zacht. ‘We weten niet, of zij slaapt, dan
wel, of zij bewusteloos is. Ach, mevrouw, we zijn zoo beangst, dat we haar zullen
verliezen. We hebben haar zoo lief!’
‘Kom, kom, kinderen, den moed niet zoo spoedig opgeven. Laten we hopen, dat
het zich niet herhaalt en dat zij weer gauw beter moge worden. Je lieve moeder is
wel zwak, maar toch geloof ik, dat zij nog wel herstellen kan. Ligt zij nu al lang zoo
stil?’
‘O ja, mevrouw, wel al twee uur, en we maken ons zoo bang, dat het geen slapen
is, maar toch durven we
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haar niet aanspreken, uit vrees van haar te storen.’
‘Neen, dat moet je ook volstrekt niet doen, want dat zou wel heel nadeelig voor
haar kunnen zijn, en je moet er vooral voor zorgen, dat je versterkende middelen in
huis hebt. Weet je wat, bekommer je daar maar niet over; ik zal je wel van alles
zenden. Nu, lieve kinderen, vanavond kom ik misschien nog wel eens kijken. Het
beste er mede!’
Juist wilden zij de woning verlaten, toen de baron zich scheen te bedenken. Hij
keerde in de kamer terug, en zeide zacht:
‘Zeg eens, kinderen, ik moet je wat vragen. Die ziekte van je moeder kan wel eens
lang duren, en dat kost veel geld. Vertel mij eens eerlijk: heb je nog wel geld in huis?’
‘O ja, baron, gelukkig wel. Moeder legde altoos wat van de verdiensten in de kast
voor de kwade dagen, zooals zij gewoon was te zeggen. Maar toch dank ik u en
mevrouw voor....’
‘Ja kindlief,’ zei de baron, ‘dat is niet noodig.’
‘Maar u is altoos zoo goed voor ons,’ zei Johanna met een dankbaren blik.
‘En dat hopen we te blijven,’ hernam de baron. ‘Beloof me, dat je het mij dadelijk
zeggen zult, indien je hulp noodig hebt.’
‘Dat beloof ik. O, dat we ooit nog eens in de gelegenheid komen, om u onze
dankbaarheid te toonen.’
‘Je bent een goed kind,’ zei de baron, haar langs de wang strijkende, ‘en jij ook,
mijn jongen. Houdt maar goeden moed.’
De baron en de barones vertrokken. Johanna en Frans lieten hen uit, en keerden
toen naar hunne moeder terug. Zacht namen zij voor haar bed plaats. Zij durfden
bijna niet ademhalen, om haar toch vooral niet te
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storen. Die arme kinderen! Hoe angstig en beklemd klopte hun het hart, en hoe
werden zij geslingerd tusschen hoop en vrees. Ja, wel hadden de vriendelijke woorden
hunner bezoekers hen wat getroost en bemoedigd, en wel voelden zij zich minder
verlaten en eenzaam dan vóór dien tijd, maar toch, als zij die moeilijke en gejaagde
ademhaling aanhoorden en die lieve, bleeke trekken aanschouwden, en daarbij dachten
aan de mogelijkheid, dat die oogen zich misschien nimmermeer zouden openen om
hen toe te lachen, om hen aan te zien, zooals alleen een liefhebbende moeder dat
doen kan, - ach, dan ontzonk hun weer de moed en voelden zij zich diep ongelukkig.
Immers, als zij haar moesten missen, dan zouden zij geheel alleen op de wereld staan,
dan zouden zij niemand op den geheelen aardbodem meer hebben, die hen liefhad.
Als zij daaraan dachten, drongen hun de tranen in de oogen en ontsnapte een zucht
aan hun beklemd gemoed.
Langzaam kropen de uren voorbij, helaas, zonder eenige verandering in den
toestand der zieke te brengen. Zij lag nog altoos in dezelfde houding. Alleen hare
handen bewogen zich soms doelloos over het laken heen en weer. Nu en dan
verfrischte Johanna haar de droge lippen met wat koel water, of goot zij haar de
medicijnen droppelsgewijze in den mond. Eindelijk werd het avond. Zwijgend keken
Johanna en Frans elkander aan, maar in hun betraande oogen stond duidelijk de vraag
te lezen: ‘Wat, ach, wat zal de nacht ons brengen?’ Tot in de ziel bedroefd knielden
zij voor het ziekbed neêr en smeekten den Lieven Heer, dat Hij hun hun lieve moeder
niet zou ontnemen. ‘Ach goede God,’ baden zij, ‘wij hebben immers al geen vader
meer, moeten wij nu ook nog onze moeder missen? Wij
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smeeken U, heb medelijden met onze droefheid en spaar haar voor ons!’
Toen zij opstonden, bemerkten zij, dat zij niet meer alleen waren. De barones was
zacht binnengetreden en stond, met de handen saamgevouwen, in het midden der
kamer. Vol deelneming zag zij hen aan, en zooals zij daar stond met haar edel gelaat
en hare schoone gestalte, scheen zij hun een engel toe, die gekomen was, om hen te
troosten en te bemoedigen.
‘Nog hetzelfde?’ vroeg zij zacht.
‘Ja, mevrouw, er komt in het geheel geen verandering.’
‘Is de dokter nog weer geweest?’
‘Neen, nog niet, maar hij zal nog wel komen, want hij heeft het gezegd.’
‘O, dat is goed; anders had ik hem nog een boodschap gezonden. Kijk eens hier.
In deze mand, die ik heb laten brengen, vind-je alles, wat je vannacht misschien
noodig kunt hebben. Van dit vleesch moet je bouillon trekken, Johanna. Weet je,
hoe je dat doen moet?’
‘Wat is u toch goed, mevrouw. Ik zal het dadelijk doen.’
‘Goed, en als je hulp noodig hebt, moet je maar waarschuwen. Nu kinderen, tot
morgen. Houdt je vooral kalm, hoor. Goeden nacht!’
‘Wat is de barones toch lief voor ons, Johanna,’ fluisterde Frans, toen zij vertrokken
was.
‘O ja, 't schijnt wel, of zij een familielid van ons is, en wat denkt ze overal om.
Zie maar eens, wat zij meegebracht heeft: verfrisschende vruchten, gebakjes, wijn,
vleesch, te veel om te noemen. Kom, ik zal gauw wat bouillon trekken. Als moeder
dan wakker wordt, kan zij er dadelijk wat van gebruiken; 't is zoo versterkend.’
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Johanna voegde de daad bij het woord. Daarna namen zij weder plaats voor het bed,
en verzonken in diep gepeins. Zij hoorden niet, hoe schetterende fanfares en vroolijke
dansmuziek elkander onophoudelijk afwisselden op het feestterrein, en hoe in den
schitterend verlichten tuin het vroolijk gejoel nu en dan overging in een daverend
gejuich en gejubel, als de gloeiende vuurpijlen sierlijk opstegen om weldra in een
menigte gekleurde sterren uiteen te spatten, of als het bengaalsch vuur aan de geheele
plaats een schoon tooverachtig aanzien gaf. Zij hoorden ook niet, hoe eenigen tijd
later het vroolijk gejuich van lieverlede zwakker werd en eindelijk geheel verstomde,
en hoe de gasten zich bij groepjes voorbij hun woning begaven en naar huis spoedden.
Neen, hunne gedachten bepaalden zich geheel tot den treurigen toestand, waarin zich
hun lieve moeder bevond, en het feest was wel al een half uur afgeloopen, eer zij er
erg in hadden. Frans was de eerste, die het opmerkte.
‘Ik geloof, dat het feest al afgeloopen is,’ zei hij zacht.
‘Hé ja,’ antwoordde Johanna, ‘ik hoor ook niets meer. Hoe laat zou het al zijn?’
‘'t Is ruim elf uur. De klok heeft zooeven geslagen.’
Een oogenblik later hoorden zij voetstappen op de straat.
‘Dat zal de dokter zijn!’ zeide Frans. Hij stond op en opende de deur.
Ja, 't was de dokter. Deze begaf zich naar het bed der moeder en voelde haar den
pols. Toen bleef hij eenige oogenblikken, als in gedachten verzonken, staan. Vol
spanning staarden Johanna en Frans hem in het vriendelijk gelaat.
‘Dokter, mogen we nog hopen?’ vroeg Johanna met
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gevouwen handen, terwijl haar de woorden bijna niet over de lippen wilden.
‘Er is nog leven, Johanna, dus we mogen alle hoop nog niet laten varen,’ zei de
goede man zacht, doch zelf zag hij wel in, dat de dood zich niet lang meer zou laten
wachten. Ach, dat begrepen Johanna en Frans ook uit zijn woorden, en schreiende
verborgen zij hun gelaat in de handen.
‘Neen, kinderen, doet dat niet. Geeft u niet zoo aan uw droefheid over. Tracht
liever uw kalmte te bewaren, en ziet uw lot moedig onder de oogen.’
‘Is moeder bewusteloos, dokter, of slaapt zij?’ vroeg Frans door zijn snikken heen.
De dokter keek hen eenige seconden droevig en medelijdend aan en zeide toen
weifelend en langzaam, alsof het hem hard viel:
‘Ik mag u niet misleiden, kinderen. Zij slaapt niet, zij is bewusteloos, en ik - ik
vrees, dat....’
‘Ach, dokter!’ zei Johanna, terwijl ze hem vol wanhoop aanstaarde.
‘Ik mag het u niet verbergen,’ hernam de dokter langzaam. ‘Ik vrees, dat - dat zij
stervende is.’
Met moeite en diep bewogen sprak hij die woorden uit, en zijn deernis met hun
lot werd nog grooter, toen hij zag, hoe vernietigend die vreeselijke tijding op hen
werkte. Doodsbleek knielden zij voor het bed neer en verborgen snikkend hun gelaat
aan elkanders borst. Zacht ging de dokter heen, doch er was nog maar een korten
tijd na zijn vertrek verloopen, toen Andries Mulder binnentrad. Het bericht, dat de
weduwe Van Dorentil ernstig ziek geworden was en wellicht sterven zou, had hem
reeds den ganschen dag zijn feestvreugde vergald, en hij zou niets liever gedaan
hebben, dan dadelijk het feest verlaten, om zich te spoeden naar het vrien-
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delijke huisje, waar hij zoo menigmaal 's avonds onder een gezellig praatje zijn pijpje
ging rooken, en welks bewoners hij zoo hartelijk liefhad. Maar dat kon niet; zonder
hem zou er van het feest, dat nu zoo uitstekend geslaagd was, niet veel terecht
gekomen zijn. Nu echter de gasten vertrokken en de lichten gedoofd waren, begaf
hij zich in allerijl naar Bloemhof. Toen hij binnen kwam, namen Johanna en Frans,
zonder een woord te spreken, maar met een hart vol droefheid, aan de tafel plaats,
waar Andries bij hen kwam zitten. Zij lieten niet de minste verwondering over zijn
late komst merken. De arme kinderen! Al was de hemel ingevallen, zij zouden het
niet bespeurd hebben; zij dachten alleen hierover, dat zijn hunne lieve moeder gingen
verliezen, dat zij weezen zouden worden. Andries stond zonder te spreken op, en
begaf zich naar het bed, waar hij de zieke eenigen tijd vol deernis aanzag. Daarna
keerde hij naar de tafel terug en vroeg:
‘Is de dokter vanavond nog geweest?’
‘Ja,’ zei Johanna.
‘En?’
Frans antwoordde op die vraag door opnieuw te gaan snikken.
Johanna, die zichzelve meer meester was, zeide:
‘Er is geen hoop meer, Andries, moeder sterft. O, wat moeten wij toch doen? Wat
is het toch hard, zoo machteloos te zijn, - niets te kunnen doen, om haar leven te
redden. Ach, Andries, we hebben haar zoo lief, o, we kunnen haar niet missen Ach,
moeder, lieve moeder!’
Een zwak geluid der zieke vrouw scheen wel het antwoord op die wanhopige
woorden, en in een oogenblik stonden allen bij haar legerstede. Ach, hoe hoopten
zij, dat er verandering in haar toestand zou gekomen
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zijn, maar helaas, zij lag nog, evenals straks, met de oogen gesloten. Doch hare
ademhaling werd zachter en, naar het scheen, rustiger. Haar borst zwoegde minder
hevig. Zou er dan toch een verandering ten goede gekomen zijn? Zoo rustig had zij
er immers nog in het geheel niet uitgezien na dat vreeselijke oogenblik?
Neen, helaas neen, die stilte bracht geen verbetering. 't Was de stilte, die zoo
menigmaal den dood voorafgaat. Een oogenblik later werd haar gelaat overtogen
met die bleeke kleur, in welker vreeselijke beteekenis men zich niet bedriegen kan;
en de trekken om mond en neus namen scherpe lijnen aan. De kille dood had zonder
medelijden zijn stempel gedrukt op zijn prooi. Johanna en Frans hadden hun moeder
verloren. Van die bleeke lippen zouden zij nimmermeer wijze lessen en vriendelijke
woorden hooren, die gebroken oogen zouden hen nimmermeer aanzien met den
liefdevollen blik, dien zij nooit zouden vergeten. Ach, nimmer, nimmermeer zouden
zij haar vriendelijke gestalte door de gezellige huiskamer zien dwalen, nimmermeer
haar vroolijken lach hooren, nimmermeer haar nachtkus ontvangen. Alles, alles was
voorbij! Zij waren alleen op de wereld, alleen met hun verdriet!
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Derde Hoofdstuk.
De wereld in.
Andries bleef den nacht verder bij hen doorbrengen. Hij kon het niet van zich
verkrijgen, de jongelieden te verlaten en naar buis te gaan; zijn hart was vervuld met
levendige deelneming in hun verdriet, en met medelijden sloeg hij hen in hunne
droefheid gade. Hij sprak weinig; hij begreep, de goede jongeling, dat woorden van
troost en bemoediging hier vergeefsch waren, dat zij misschien niet eens gehoord
zouden worden, want de slag, die hun was toegebracht, had hen als vernietigd; hun
smart was te groot, dan dat woorden, hoe welgemeend ook, eenige leniging zouden
kunnen aanbrengen. Maar toch bleef hij, want hij voelde, dat, waar woorden te kort
schoten, zijn tegenwoordigheid hun tot troost moest zijn. Somber en zwijgend zaten
zij bij de tafel, en moedeloos lieten zij het hoofd op de handen rusten. Zij dachten er
niet aan, zich ter ruste te begeven. Eigenlijk dachten zij nergens aan, dan aan
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dit eene: dat zij hun lieve moeder verloren hadden voor altoos, en die gedachte was
voor hen zoo overweldigend en nam hun gansche ziel zoo geheel in beslag, dat er
voor andere gedachten geen plaats overbleef. Zij leefden als in een roes, in een staat
van gevoelloosheid. Zij hadden hunne oogen open, doch zagen niets; enkele geluiden
drongen tot hun oor door, maar zij hoorden ze niet. Zij waren als levende dooden.
Het licht in de kamer begon langzamerhand te verminderen; eindelijk flikkerde het
bij tusschenpoozen nog wat op, hetgeen gepaard ging met een knapperend geluid,
en daarna werd het geheel donker in de kamer. De olie in de lamp was opgebrand,
maar Johanna noch Frans merkte het op. Toch oefende die duisternis een weldadigen
invloed op hen uit, want uitgeput van spanning en droefheid vielen zij in slaap. 't
Was wel niet de versterkende en diepe slaap, die in gelukkige dagen na den arbeid
nieuwe kracht en levenslust aanbrengt, 't was, wel is waar, slechts een sluimering,
die hen beving, maar nu waren zij toch hun verdriet vergeten. Nu was het hun weer,
of zij hunne lieve moeder nog hadden, of zij haar vriendelijke stem en haar vroolijken
lach nog hoorden, en of zij haar nog zagen zitten in het hoekje voor het raam, bezig
met haar naaiwerk of vertellende, van hetgeen haar heugde uit haar jeugd. Ach, wel
was het een vreeselijke ontgoocheling, toen zij, bij de eerste zonnestralen ontwakende,
al die heerlijke droombeelden zagen verdwijnen, toen daar op dat rustbed het bleeke
lijk van hun moeder hen tot de werkelijkheid terugriep en hun zeide, dat het verledene
voorbij was voor immer, - maar toch voelden zij zich een weinig verfrischt; zij
voelden zich van binnen wat kalmer, al was hun droefheid daarom niet minder
geworden.
Toen zij wakker waren, stond Andries op.
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‘Ik moet nu vertrekken,’ zei hij, ‘maar ik zal den baron verzoeken, of ik weer terug
mag komen. Dat zal hij wel toestaan.’
‘Je bent wel vriendelijk voor ons, Andries,’ zeide Johanna.
‘Och kom,’ zeide hij snel, ‘in den nood moet men elkander immers helpen? Daar
zijn wij menschen voor. En wat ik zeggen wil: vinden jullie goed, dat.. dat ik de zorg
op mij neem, voor hetgeen noodzakelijk gebeuren moet? Het zal zoo pijnlijk voor
je zijn, dat zelf te doen.’
‘Ach ja, Andries, je bedoelt de begrafenis, nietwaar?’ zei Johanna haperend, alsof
de woorden haar niet over de lippen wilden. ‘Indien je zoo goed wil zijn....’
‘Wel zeker, wel zeker. Tot straks dan!’
Samen lieten zij Andries uit. Zoodra de deur open kwam, stroomde hun de frissche
morgenlucht tegemoet, want het was heerlijk weer. De zon wierp hare eerste stralen
door het dichte loover, en deed den zwaren dauw optrekken, die gedurende den korten
nacht bloem en plant had verkwikt; de vogels kweelden hunne morgenliederen, en
de schoone bloemen vervulden de lucht met haar heerlijkste geuren. Doch Johanna
en Frans merkten het niet op. Zonnestralen noch bloemengeur waren in staat, hun te
vergoeden, wat zij verloren hadden. Het hinderde hun zelfs, dat alles nog was als
voorheen, dat niets scheen te deelen in hun droefheid en dat zij hun smart alleen
moesten dragen.
Zij keerden in de kamer terug, waar Johanna, zij het ook onder het storten van
menigen traan, het noodzakelijke huiswerk ging verrichten. Het arme meisje leed
veel, want niet alleen de dood van hare moeder deed haar bijna het hart breken, maar
zij was ook vol zorg en bekommernis over het lot, dat haar lieven broeder
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wachtte. ‘Ach,’ dacht zij, ‘wat moet er van hem worden? Waar moet ik met hem
heen? Wat zou ik wel niet willen geven, om hem bij mij te houden, om op hem te
kunnen passen en om hem te doen vergeten, dat moeder dood is? Hij is nog zoo jong,
en moet hij nu al onder vreemden; moet hij nu al de wereld in en op eigen wieken
drijven? Ach, konden wij toch maar bij elkander blijven; dat zou ten minste nog een
troost zijn in ons verdriet. Maar neen, dat kan niet. Wie zou ons beiden in huis willen
nemen? De menschen weten het immers niet, hoe hard, al was het dag en nacht, ik
zou willen werken om den kost te verdienen voor hem en voor mij? O ja, als dat eens
kon! Wat zouden wij elkander liefhebben en wat zouden wij dan nog dikwijls over
moeder kunnen spreken. Samen konden wij dan wandelen en haar graf bezoeken,
samen naar de kerk gaan, alles, alles konden wij dan samen doen, - wat zou dat
gelukkig wezen! En nu zullen wij moeten scheiden, om, wie weet hoe ver van elkander
verwijderd, een betrekking te zoeken. Dan zullen wij elkander slechts zelden meer
kunnen ontmoeten, en eer er eenige jaren voorbijgegaan zijn, zijn wij als vreemden
geworden. Dan is de band, die ons nu zoo hecht verbindt, voor goed verbroken. Ach,
wat is het toch ongelukkig! Ware onze lieve moeder toch niet gestorven!’
Over zichzelve dacht zij niet. Dat ook zij onder vreemden zou moeten, dat ook zij
nog zoo jong was, om nu reeds de wereld in te gaan, dat ook zij voortaan, zonder
een tehuis te hebben, in haar eigen onderhoud zou moeten voorzien, dat alles telde
zij niet. Als haar broer maar bij haar mocht blijven, vergat zij zichzelve.
Toen zij met haar werk gereed was, begaf zij zich met Frans naar buiten. Zij gingen
in den tuin en zochten de schoonste witte rozen, die zij vinden konden, en leg-

C.J. Kieviet, Frans van Dorentil

40
den die op het bed hunner moeder.
‘'t Was moeders lievelingsbloem, Frans,’ zei ze zacht.
‘Ja,’ zei Frans, ‘witte rozen en viooltjes. Ik zal er wat viooltjes ook bij doen.’
Hij ging naar den tuin en kwam weldra met een handvol geurende viooltjes terug.
Johanna strooide ze tusschen de rozen in. Toen nam zij Frans bij de hand en zeide,
met tranen in de donkere oogen:
‘Nu is moeder, onze lieve moeder, dood, Frans. Neen, schrei nu niet, want met al
ons schreien kunnen we haar toch niet in het leven terugroepen. Ze is dood, Frans,
en nu kan zij niet meer voor ons zorgen, nu zullen we voortaan op eigen beenen
moeten staan. Heb je daar al eens over nagedacht?’
‘Ja Johanna, zeker, maar ik weet niet, wat we moeten doen?’
‘Luister eens, Frans. Je weet, dat we in Rotterdam nog een oom hebben, oom Jan,
een broer van vader.’
‘Dat weet ik, maar van hem verwacht ik geen hulp. Toen vader gestorven is, die
toch zijn eigen broer was, heeft hij niets, totaal niets van zich laten hooren, zelfs
heeft hij niet eens een briefje geschreven; dat heeft moeder ons meer dan eens verteld.
En dat was te onhartelijker van hem, omdat hij toch heel goed wist, dat moeder toen
in kommervolle omstandigheden achterbleef. Neen, Johanna, we kunnen op hem
niet rekenen.’
‘Dat is wel zoo, maar er kunnen toen wel omstandigheden geweest zijn, die hem
beletten, iets voor moeder te doen.’
‘Goed, dat kan ook wel, maar hij had toch kunnen schrijven, en in elk geval heeft
hij in al de jaren, die na vaders dood verloopen zijn, geen teeken van leven gegeven.’
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‘Ik kan het niet ontkennen, Frans, maar nu, nu we niet weten, wat te beginnen, nu
we binnen enkele dagen zelfs geen onderkomen meer zullen hebben, nu moesten we
hem toch schrijven, dunkt me, en hem vragen, of in zijn huis.... ach, goede, lieve
Frans, het valt me wel bitter hard om van je te moeten scheiden, maar... we moeten
hem toch vragen, of hij jou...’
‘En jij dan?’ vroeg Frans snikkend, terwijl hij de armen om den hals zijner zuster
sloeg en zijn hoofd aan hare borst deed rusten, ‘en jij dan, Johanna? Wil jij me nu
ook verlaten? Is het al niet erg genoeg, dat moeder voor altoos heengegaan is? Neen,
neen, neen, ik blijf bij je, Johanna, ik wil niet van je weg, ach, toe, laat me maar bij
je blijven, toe Johanna, ik zal hard werken, ik zal mijn eigen brood verdienen...!’
‘Het zal niet kunnen, Frans, we zullen wel in een scheiding moeten berusten. Denk
maar eens goed na. Je hebt nog nooit gewerkt in je leven, een vak of handwerk versta
je niet; je hebt in je leven nog niets anders gedaan, dan schoolgaan. Wie zal je nu
tegen kost en inwoning in betrekking nemen, of heb je lust, boerenknecht te worden?
En niet waar, dan moeten we immers toch scheiden? We kunnen toch niet hopen, in
hetzelfde huis een betrekking te zullen vinden? Waarlijk, Frans, het is beter, dat we
aan oom Jan schrijven. Indien hij je in zijn huis wil opnemen, zal ik al het mogelijke
doen, om ook in Rotterdam geplaatst te worden. Dan zijn we immers toch dicht bij
elkander?’
‘Ach Johanna, wat ben ik verdrietig. Leefde onze lieve moeder nog maar! Wat
waren we toch gelukkig, en nu.... alles is verdriet, wat ik mij voorstel. Kon ik toch
maar bij jou blijven, wat zou dat gelukkig zijn.’
Op dat oogenblik werd de deur geopend en traden de baron en de barones het
vertrek binnen. Toen zij zagen,
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dat Johanna en Frans bij het bed stonden, kwamen zij zacht naderbij en drukten hun
zwijgend de hand. Daarna keken zij de doode gedurende enkele oogenblikken in het
kalme, rustige gelaat.
‘'t Is, of zij slaapt,’ zei de barones eindelijk, terwijl zij de rozen en viooltjes een
weinig verschikte. ‘Wie had nu kunnen denken, dat zij zoo spoedig zou heengaan.
We hadden haar nog zoo graag willen behouden, niet waar?’
‘Ach ja, mevrouw, we kunnen haar nog niet missen,’ snikten Johanna en Frans.
‘Nu hebben we niemand meer, die ons liefheeft.’
‘Ja, 't is wel treurig, zeer treurig, en zoo gaarne had ik gewenscht, dat haar leven
nog wat gespaard gebleven ware, niet alleen om uwentwil, maar ook om ons, want
ook wij hadden haar recht hartelijk lief. Maar het heeft zoo niet mogen zijn. God
heeft het niet gewild, en daarom, lieve kinderen, moeten wij er in berusten. Bedenkt,
dat je elkander nog hebt, en dus nog niet geheel alleen op de wereld staat.’
‘Maar, mevrouw, wij zullen immers ook moeten scheiden?’ snikte Frans, ‘wij
zullen toch hier niet kunnen blijven?’
‘Ja, Frans, daar wilden wij juist eens over spreken,’ viel de baron in. ‘Komt eens
hier aan de tafel en gaat zitten, dan kunnen we eens rustig overleggen, wat er gedaan
moet worden. Heb-je al een of ander plan gevormd?’
‘Een plan eigenlijk niet, baron,’ zeide Johanna, ‘en we stellen er ons ook bitter
weinig van voor, maar we hadden gedacht, of het niet goed zou zijn, als we eens aan
oom Jan, in Rotterdam, schreven, of hij Frans in zijn huis zou willen opnemen. Als
ik dan....’
‘Ik wist niet, dat je nog een oom hadt, Johanna. Mij
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dunkt, ik heb hem nog nooit gezien?’
‘Hij is hier ook nog nooit geweest, baron, en dat juist maakt, dat wij er ons zoo
weinig van voorstellen. In al den tijd, die mij heugt, heeft hij nooit iets van zich laten
hooren, zelfs niet, toen vader gestorven is.’
‘Zoo, zoo! Nu, dan vrees ik, dat hij thans het antwoord ook wel schuldig zal blijven.
Maar gesteld nu eens, dat hij Frans tot zich neemt, wat zou jij dan beginnen?’
‘Ik weet het niet, baron. Het liefst zou ik zoo dicht mogelijk bij Frans blijven, en
daarom was het dan misschien het beste, dat ik dan ook een betrekking in Rotterdam
zocht, hetgeen mij waarschijnlijk wel zou gelukken. Dan konden wij toch elke week
elkander nog eens zien en spreken, want, o, we zouden het zoo treurig vinden, als
wij geheel van elkander moesten scheiden.’
‘Dat zou ook recht jammer voor u zijn,’ antwoordde de baron, terwijl hij met innig
welgevallen zag, hoe liefdevol zij elkander aankeken. ‘Maar zeg mij eens, heb-je
geen andere familie, dan alleen dien oom?’
‘Neen, baron, moeder heeft nog wel een broer en een zuster gehad, maar die zijn
beiden reeds lang dood. We hebben niemand anders, tot wien we ons wenden kunnen.’
‘Nu, dan heb ik een ander plannetje, dat je misschien beter zal bevallen, want van
dien oom stel ik me zeer weinig voor. In de eerste plaats heb ik een palfrenier
noodig...’
Zoodra Frans en Johanna dat hoorden, kwam er, bij al hunne droefheid, een
glimlachje op hun gelaat, en de baron en de barones keken hen met een vergenoegden
blik aan.
‘Nu rijden wij wel niet veel, zoodat een palfrenier als zoodanig weinig te doen
heeft, maar ik heb ook een
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flinken, fatsoenlijken jongen noodig, om met den kleinen Willem wat om te gaan;
iemand, dien ik vertrouwen kan. Hij moet bijvoorbeeld met den bokkenwagen rijden
en met Willem wandelen, niet zoo maar eens om het huis heen, maar flinke, groote
wandelingen. Dat is gezond, en daar houd ik van. En dan heb ik nog iemand noodig,
die goed school gegaan heeft, om mij wat te helpen, als ik veel brieven te schrijven
heb, en dat gebeurt nog al eens, - kortom, ik moet een jongen hebben, dien ik ongeveer
van alles kan laten doen en dien ik in vele dingen vertrouwen kan. Vertel mij nu
eens, Frans, zou jij op die manier bij mij willen komen?’
‘O, baron, graag, astublieft, en ik beloof u, dat ik goed mijn best zal doen en...’
‘Nu, dat is dan afgesproken,’ zei de baron glimlachend, terwijl hij hem op den
schouder klopte.
‘En ik dank u wel voor uw goedheid, baron,’ zei Johanna met een dankbaren blik.
‘Nu moeten wij nog eens praten, Johanna,’ zei de barones. ‘Je weet, dat je goede
moeder mij zeer veel diensten bewees, die ik nu helaas, aan een ander zal moeten
opdragen. Ze deed de wasch, verstelde sommige kleedingstukken, steef en streek
voor me, kortom, ze hielp me aan zeer vele zaken, die ik nu alle niet kan opnoemen.
Nu heb ik gedacht, dat jij misschien wel in hare plaats zou kunnen komen, te meer,
daar de kamenier het zoo overdruk heeft, dat zij nog best iemand tot hulp gebruiken
kan. Zou je daar lust in hebben? Het loon kunnen we dan nader nog wel bepalen.’
Van blijde verrassing was Johanna, bij het hooren van die woorden, eerst
doodsbleek geworden, daarna kreeg zij een kleur tot achter de ooren, en toen de
barones uitgesproken had, sprongen haar de tranen in de oogen.
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‘O, mevrouw!’ riep zij, terwijl zij van haren stoel opstond en de armen uitstrekte,
om haar te omhelzen. Doch bedenkende, hoe ongepast dat zou zijn, liet zij ze dadelijk
weer zakken.
‘Kom maar gerust hier, kindlief!’ zei de barones, haar tot zich trekkende en haar
op de beide wangen kussende. ‘Ben je nu tevreden en zie je nu wel, dat je niet geheel
alleen op de wereld bent?’
‘We kunnen u nooit genoeg danken!’ zei Johanna met vuur. ‘O, als moeder dit
wist, hoe gelukkig zou het haar maken!’
Eenige oogenblikken later vertrok het edele echtpaar, dat niet alleen van adel was
door geboorte, maar ook door zielenadel uitblonk, en zij voelden zich gelukkig in
het bewustzijn, een goede daad verricht te hebben.
En wat waren Johanna en Frans blij! Hoe voelden zij hun jonge, bedroefde hartjes
van een zwaren last bevrijd. Dankbaar omhelsden zij elkander, en Johanna zeide:
‘Dat heeft een engel hun ingefluisterd, Frans, misschien onze lieve moeder wel.
Nu kunnen we toch bij elkander blijven, nu is er geen sprake meer van een scheiding.
Laten wij toch nooit vergeten, hoeveel dank we hun verschuldigd zijn.’
‘Dat zal ik niet, Johanna, ik zou voor hen wel door het vuur willen vliegen, als het
noodig was.’
‘Dat zou ook niets meer dan onze plicht zijn,’ meende Johanna.
De dagen, die nu volgden, waren echter nog recht treurig voor hen. Eerst kwamen
de timmerlieden met een eenvoudige, zwarte kist, en vriendelijke vrouwen uit de
buurt, die daartoe door Andries waren uitgenoodigd, legden het lijk hunner moeder
daar met zachte hand in. Daarop volgde de moeilijke tocht naar het kerk-
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hof, dien zij weenend aflegden. Toen eerst gevoelden zij recht, hoe eenzaam het in
huis geworden was, hoe zij hunne moeder misten. Gelukkig dat drukke bezigheden
hen weldra geheel in beslag namen, want nu was de tijd gekomen, om hunne woning
te gaan verlaten en zich naar het heerenhuis te begeven. Die drukte oefende een
weldadigen invloed op hen uit. IJverig waren zij in de weer, om al het huisraad en
de meubels in te pakken, want de baron was er op gesteld, dat er niets van verkocht
zou worden. ‘'t Kon later misschien nog wel te pas komen,’ zei hij, ‘en dan zou alles
toch maar weer duur ingekocht moeten worden.’ Hij vond het daarom veel beter, dat
de geheele inboedel netjes ingepakt en op de vliering van het koetshuis geborgen
zou worden.
Johanna kon er dan zelf een wakend oog over houden, en die stukken, waarvoor
dat noodig was, zoo nu en dan eens in de frissche buitenlucht brengen.
Andries hielp ijverig mede en dat was maar goed ook, want anders zou er van het
inpakken weinig terecht gekomen zijn en stellig zou de breekbare waar het kwaad
te verantwoorden gekregen hebben. Johanna en Frans hadden er in het geheel geen
verstand van, ze hadden het zelfs nooit zien doen. Maar Andries wel. Hij pakte alles
zorgvuldig en netjes in en wist daarbij zoo gezellig te praten en zijn werk door
vroolijke kwinkslagen zoo te veraangenamen, dat hij zoo nu en dan zelfs een
glimlachje op het gelaat der beide weezen tooverde. En daarom was het hem trouwens
ook juist te doen. Hij begreep wel, hoe hard het hun vallen moest, hun lieve woning
te verlaten, hij zag het wel, hoe hun de tranen langs de wangen liepen, toen zij moeders
stoel uit het hoekje, voor het raam, haalden en hem bij de andere meubels onder de
veranda plaatsten, en hoe zij soms vol weemoed de oogen lieten ronddwalen over al
de

C.J. Kieviet, Frans van Dorentil

47
plekjes, die zij zoo liefhadden en waarvan zij slechts noode konden scheiden. Daarom
praatte hij zoo druk en deed hij zich zoo opgeruimd voor. Hij wilde hun wat afleiding
geven, hun dwingen over iets anders te denken, hun het afscheid wat gemakkelijker
maken. En gelukte hem dat ook al niet geheel, gedeeltelijk toch wel, want van
lieverlede werden zij wat minder zwaarmoedig en zagen zij de toekomst wat helderder
in.
Eindelijk stond alles onder de veranda gereed, om weggebracht te worden. Andries
haalde een paard en een wagen, en met behulp van Frans werd de geheele boedel
opgeladen. Toen nam hij de leidsels in de hand, ging naast zijn paard staan, en zei:
‘Frans, draag jij nu de klok, dan kan Johanna de deur sluiten. Goed zoo. Nu geen
traantjes meer, hoor! Kom, kom, je blijft er immers vlak naast wonen, en je moet
maar denken: Onze Lieve Heer is overal, en overal zingen de vogels en overal geuren
de bloemen. Waar je nu aan gehecht bent, wil je later niet weer terughebben, en wat
je nu liever niet hebben wilt, kun-je later niet meer missen. Nu, ben je klaar? Vooruit
dan maar! Huup, Bles!’
Stapvoets reden zij de straat over en de laan in, die naar het heerenhuis voerde.
Andries hield, terwijl hij naast het paard liep, de teugels. Frans liep, met de klok in
de handen, aan de eene, en Johanna aan de andere zijde van den wagen.
Gerrit Tinnerson stond voor het koetshuis met de bruin-gespikkelde handen in de
zakken. Hij zag er lang niet vriendelijk uit, zooals hij daar stond te kijken naar den
verhuisboedel, die langzaam naderde. Zijn kleine oogen glommen van nijd en
jaloerschheid.
‘Ha,’ mompelde hij, ‘daar komt mijnheer de palfrenier aan. 't Is een mooi
palfreniertje, dat moet ik zeg-
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gen, en die trotsche zuster van hem konden we hier ook best missen. We hebben al
gemeen volk genoeg op de plaats, al was het alleen die windbuil van een Andries
maar, en nu komen zulke onderkruipers ook. Zulk bedelvolk! Onderkruipers zijn
het, en dat durf ik ze gerust in het gezicht te zeggen, daar iedereen bij staat,
onderkruipers, en anders niet! Kwam het mij niet eerlijk toe, om palfrenier te worden?
Ik dien hier nu toch al over het jaar, en hij komt zoo pas van de schoolbanken af.
Neen, het postje kwam mij eerlijk toe en ik zou het wel gekregen hebben ook, als
dat valsche volk mij niet met allerlei streken en flikflooierijen onderkropen had. En
die windbuil zal er ook de hand wel in gehad hebben. Al zulk volk heult gewoonlijk
onder één hoedje. Wacht maar, mijn tijd zal ook wel eens komen, en die het laatst
lacht, lacht het best. Zij hebben zich altijd zoo mooi weten voor te doen met hun
vleien en fleemen, en daar hebben zij den baron geheel en al mee ingepalmd, alleen
om mij den voet te lichten. Nu kunnen zij geen kwaad doen, dat spreekt van zelf.
Het zou me in 't geheel niet verwonderen, als ik voortaan de schuld kreeg van alles,
wat er gebeurt. Gerrit is er goed voor. Ja wel, maar Gerrit is ook niet gek!’
Op dit oogenblik was het rijtuig tot voor het koetshuis genaderd.
‘Ho, Bles!’ riep Andries. ‘Gerrit, span het paard eens gauw uit en kom dan helpen
lossen.’
‘Weet je, waar jelui wel wat van weghebt?’ vroeg Gerrit met een valsch lachend
gezicht.
‘Nu, waarvan dan?’ vroeg Andries, naderbij komende.
‘Wel, krek een zigeunertroep, die komt bedelen.’
Flap! Gerrit had nog niet eens goed uitgesproken, of hij kreeg van Andries zoo'n
draai om zijn ooren, dat hij
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er van suizebolde. Hij tolde wel driemaal in de rondte en een uur later zag zijn gezicht,
door al de sproeten heen, er nog rood van.
‘Au, au,’ kermde hij, ‘dat staat je leelijk. Au, wat doet dat zeer!’
‘Pak je weg, zeg ik je!’ riep Andries, die hem in zijn boosheid nog meer wilde
toedienen. Maar Johanna hield hem tegen. Wel hadden van verontwaardiging hare
lippen getrild en hare oogen gefonkeld, toen zij de beleedigende hatelijke woorden
van Gerrit hoorde, maar de gevoelige wijze, waarop Andries hem het leelijke van
zijn handelwijze duidelijk maakte, wekte toch haar medelijden op.
‘Niet doen, Andries,’ zei zij zacht, ‘laat hem maar gaan!’
‘Omdat jij het mij vraagt, Johanna, maar anders zou ik hem nog wel beter
trakteeren! - Pak aan die strengen en breng het paard op stal, en houd voortaan je
brutalen mond, begrepen?’
Gerrit zei niets, maar deed, wat hem bevolen werd. Toen gingen allen aan het
lossen en opbergen van den verhuisboedel, zoodat weldra de wagen leêg was.
‘Zie zoo,’ zei Andries, ‘dat is afgeloopen. Frans, jij bent voortaan mijn
kamergenoot. Gerrit moet den nacht van nu af weêr bij zijn ouders doorbrengen. Dat
heeft de baron uitdrukkelijk bevolen. De baron heeft het je immers gezegd, Gerrit?’
‘Ja.’
‘Mooi, dat is dan in orde. Daar zou ik nu maar niet boos over wezen, Gerrit, want
het kamertje is altoos voor den koetsier en den palfrenier geweest, daar is nu eenmaal
niets aan te veranderen. Als jij beter hadt opgepast, was jij het geworden, dat is
natuurlijk, want jij hadt de oudste brieven, maar nu had de baron er geen
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lust in, evenmin als de barones.’
‘En ik ben er blij om,’ pruttelde Gerrit, ‘want ik wilde het niet eens wezen.’
Brommende ging hij den stal in.’
‘En nu zou ik jelui aanraden,’ ging Andries voort, ‘eerst den baron en de barones
je opwachting te gaan maken.’
‘Ja Andries,’ zeide Johanna, ‘maar allereerst moeten we toch wat anders doen, en
dat is, jou onzen dank betuigen voor je vriendschap en voor de hulp, die je...’
‘Al goed, al lang goed!’ riep Andries, hun de hand drukkende. ‘Gaat nu maar
gauw.’
Zij liepen om het huis heen en kwamen in de keuken.
‘Daar zijn ze!’ riep Geertje de keukenmeid.
‘Hé ja!’ zei Antje, het binnenmeisje. ‘Dag Johanna, dag Frans. Hier zijn wel
stoelen. Gaat zitten!’
‘Goeden dag!’ zei Johanna. ‘Neen, we kunnen niet gaan zitten, want we moeten
eerst naar de barones.’
‘Wacht, ik zal wel even zeggen, dat je er bent,’ riep Antje, en vlug wipte zij de
keuken uit.
‘En jij komt mij helpen, niet waar?’ zei Rika, de kamenier. ‘Ik moet zeggen, dat
ik er blij om ben, en ik hoop, dat we een prettig leventje met elkander zullen hebben.’
‘Dat hoop ik ook, Rika, en ik beloof je, dat ik goed mijn best zal doen.’
Nu kwam Antje terug.
‘Of je maar binnen wilt komen. Komt maar, ik zal je den weg wijzen.’
Eenige seconden later traden zij de huiskamer binnen.
‘Zoo, ben je daar?’ zei de barones vriendelijk. ‘Dat doet me genoegen. Ik hoop,
dat het je hier wat bevallen zal.’
‘En dat zal wel,’ voegde de baron er aan toe, ‘indien
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je maar flink oplet en goed je best doet. Andries heeft je zeker gezegd, Frans, waar
je slapen moet?’
‘Ja wel, baron.’
‘Goed. Dan heb je vanavond nog vacantie,’
‘En jij,’ hernam de barones tot Johanna, ‘moet je maar bij Rika vervoegen. Die
zal je wel zeggen, wat je doen moet. Begrepen?’
‘Ja wel, mevrouw. - Hier heb ik den sleutel van het huis, baron.’
‘O, geef maar hier. Is alles goed gesloten?’
‘Ja, baron.’
‘Nu, gaat dan maar naar de meisjes,’ zei de barones met een vriendelijk lachje.
Johanna en Frans vertrokken, de eerste naar de keuken en de laatste naar Andries.
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Vierde Hoofdstuk.
Hoe Gerrit wraak nam.
Het beviel de jongelieden al spoedig zeer goed op Wildlust, niet zoo goed als vroeger
bij hun moeder thuis, o neen, zoo zou het ook nooit weer worden, daar waren zij van
overtuigd, maar toch beviel het hun zeer goed. Zij waren dankbaar voor hetgeen hun
geschonken was en voelden zich gelukkig in elkanders bezit. En zij hadden ook wel
reden om dankbaar te zijn, want zij werden zeer vriendelijk behandeld, zoowel door
den baron en de barones, als door het dienstpersoneel, en hoewel hun volstrekt geen
tijd gelaten werd tot leegloopen, zoo waren hun bezigheden toch van aangenamen
aard en gingen die hun krachten volstrekt niet te boven. Zij deden ze dan ook met
lust. Johanna's voornaamste werk bestond in het helpen van Rika, de kamenier, en
zij konden het uitstekend met elkander vinden. Als er weinig werk was, moest zij
met de beide jongste kinderen wandelen of spelen. Dat waren beiden meisjes:
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Polly en Caroline, van zeven en vier jaar oud, lieve kinderen, die al spoedig dolveel
van Johanna hielden en niets liever hadden, dan dat hunne Mama zeide:
‘Gaat maar aan Johanna vragen, of zij het druk heeft.’
Juichend zochten zij haar dan op, en gewoonlijk kon men dan korten tijd daarna
hare heldere stemmen door den tuin of het bosch hooren weergalmen, want als
Johanna het maar eenigszins met haar werk kon schikken, gaf zij aan den wensch
der kinderen gehoor. Ze deed dat zelfs wel, ook al moest zij er 's avonds wat langer
om opblijven, teneinde haar dagwerk af te krijgen, want zij had de kinderen hartelijk
lief en trachtte aan hen te vergelden, wat de baron en de barones voor haar en haar
broeder deden.
En Frans had het ook goed naar zijn zin, want Andries Mulder was een vroolijke
kamergenoot en een gemakkelijk patroon. Niet, dat hij van luieren of leegloopen
hield, volstrekt niet, maar hij had er uitstekend den slag van, anderen te wijzen, hoe
hij het werk gedaan wilde hebben, en daar hij vooral van regel en orde hield, liepen
de zaakjes als vanzelf en hadden zij het nooit overdruk. En hij was een gezellige
prater. Wanneer hij 's avonds, als het werk gedaan was, zijn pijpje opstak en vóór
het koetshuis op de bank ging zitten vertellen, wat hij gezien had in vroegere
betrekkingen en wat hem nog heugde uit zijn kinderjaren, dan werd Frans nooit
moede van het luisteren en was het gewoonlijk spoediger bedtijd dan hem lief was.
Hij hield veel van Andries en ook van den kleinen Willem, met wien hij elken dag
een wandeling ging maken door de schoone omstreken, of wien hij leerde, met den
bokkenwagen te rijden. Die Willem was een echt gezonde jongen, misschien wel al
te gezond, want hij kon soms terdege
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ondeugend wezen, en dan had Frans wel eens moeite genoeg, om hem op andere
gedachten te brengen. Doch meestal gelukte hem dat toch wel. Bijna elken middag
bracht hij een paar uren op de studeerkamer van den baron door, waar hij allerlei
schrijfwerk moest verrichten, en dat deed hij zoo flink en nauwkeurig, dat de baron
er verwonderd over was. Het gevolg hiervan was dan ook, dat hij hoe langer hoe
meer op de studeerkamer en gedurig minder in het koetshuis gebruikt werd, totdat
hij op 't laatst onmisbaar werd voor den baron. Hij werd zelfs zijn lieveling. De baron
sprak nooit anders dan met de grootste waardeering over hem en hij toonde hem zijn
tevredenheid meer dan eens door een vriendelijk woord of een klein geschenk. Zoo
ging dan hun leven kalm en rustig voort, als een helder beekje door een vriendelijk
dal, en niemand scheen reden te hebben, om zich over hun komst op Wildlust te
beklagen. Ik zeg scheen, want één was er, die er zich wel over beklaagde, en dat was
Gerrit Tinnerson. Dit jonge mensch kon het Frans nog maar volstrekt niet vergeven,
dat deze de betrekking gekregen had, die hém, Gerrit, van rechtswege eigenlijk
toekwam, evenmin als hij het zich kon begrijpen, dat zijn eigen luiheid en
onverschilligheid gemaakt hadden, dat het postje zijn neus voorbijgegaan was. Neen,
dat begreep hij volstrekt niet. Hij schreef het geheel toe aan een lage samenspanning
van Frans en Andries, die hem ongetwijfeld wel valschelijk beticht hadden bij den
baron en deze tegen hem opgezet, om zoo Frans in het zadel te krijgen. Maar hij zou
het ze betaald zetten, daar konden ze op rekenen. Nu, dat deed hij dan ook. Gedurende
de eerste dagen van hun verblijf op Wildlust deed hij precies, of zij er niet waren;
hij groette hen nooit en sprak hen ook niet aan, maar toen dat Frans begon te vervelen
en hij hem op een middag plot-
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seling staande hield met de vraag:
‘Zeg eens, Gerrit, heb je wat tegen me?’ toen brak de bom los.
‘Wel heb ik van mijn leven!’ lachte Gerrit sarrend, ‘dat is ook een mooie vraag!’
En terwijl hij Frans op een hatelijke manier nabootste, zei hij: ‘Heb je wat tegen me?
Ja zeker, heb ik wat tegen je, mijnheer de dwergpalfrenier! Begrijp jij njet, wat?’
‘Neen Gerrit, dat begrijp ik niet,’ hernam Frans driftig, ‘maar weet je, wat ik wel
begrijp? Dat ik me niet laat sarren of beleedigen door jou, en het zou goed voor je
wezen, als jij dat ook begreep!’
‘Ha, ha,’ sarde Gerrit, ‘zoo'n dwerg! Die heeft ook al praatjes, ha, ha, zoo'n
broekemannetje! Nu, wil ik eens zeggen, wat ik tegen je heb? Dat je een laffe vleier
en onderkruiper bent, anders niet, en dat ik jou en je zuster niet eens de moeite waard
acht om je te groeten.’
‘Dat zul-je me bewijzen!’ riep Frans met gebalde vuisten, terwijl hij een schrede
nader op Gerrit toetrad.
‘Bewijzen? meesmuilde Gerrit, ‘neen, mannetje, daar ben je te slim voor. Je weet
net zoo goed als ik, dat zulke dingen niet te bewijzen zijn.’
‘Je zult het me bewijzen,’ riep Frans, bevend van woede, ‘en anders zeg ik je, waar
je bijstaat, dat je een lasteraar bent!’
‘Je kunt van me zeggen, wat je wilt; ik tel je niet, mannetje. Je bent me geen knip
voor den neus waard. Ik houd me liever niet op met huichelaars en vleiers, die onder
een mooi praatje den goeden naam van anderen bekladden, alleen om in hun plaats
te komen. Voor zulk volk acht ik mij te goed!’
‘'t Is laster, niet anders dan laster!’ riep Frans, ‘en als....’
‘Zoo, laster?’ zei Gerrit, ‘'t is niet anders dan de
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waarheid. Of heeft de baron het mij niet beloofd, dat ik later palfrenier zou worden,
als ik goed oppaste? Of is dat misschien ook al niet waar? Neen strooplikker, als jij
en je familie, met Andries erbij, den baron niet tegen mij opgestookt hadden, zou jij
het nooit geworden zijn, want het kwam mij toe, maar jelui bent nergens te goed
voor.’
‘Bewijzen!’ riep Frans. ‘'t Is laster, vuige laster!’
‘'t Is de waarheid!’ schreeuwde Gerrit, ‘maar ik zal je wel krijgen, wacht maar!’
Met die woorden draaide Gerrit zich om, ten einde zich naar den stal te begeven,
doch Frans ging hem achterna, met het vaste plan om hem zijne beleedigingen betaald
te zetten, en zeker zou het tot een vechtpartij gekomen zijn, indien niet juist op dat
oogenblik de baron Frans geroepen had, om op de studeerkamer te komen. 't Was
misschien wel goed voor hem, want Gerrit was veel grooter en sterker dan hij, en
ook een paar jaar ouder, maar daar had Frans in zijn drift niet aan gedacht. Trouwens,
al had hij er aan gedacht, hij zou er zich toch niet aan gestoord hebben, want bang
was hij volstrekt niet. 's Avonds vertelde hij het geval aan Andries.
‘Ik zou er mij maar niet aan storen, Frans,’ zei deze. ‘Gerrit is een slechte jongen,
die zelf zeer goed weet, dat hij liegt. Hij is gerust de moeite niet waard, om je boos
op hem te maken, waarlijk niet. Laat hem zijn tuiltje maar uittuilen, hij zal vanzelf
wel bijzakken, en kwaad zal hij je niet doen.’
‘Dat weet je soms niet, Andries. Hij kan wel overal gaan vertellen, dat wij hem
op een listige manier onderkropen hebben, en dat zou mij al verdriet genoeg doen.’
‘Kom jongen, wees toch wijzer. De menschen gelooven hem immers toch niet;
zij weten wel, wie Gerrit
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Tinnerson is. Weet je, wat ik je raden zou?’
‘Nu, wat dan?’
‘Als ik in jou plaats was, zou ik mij maar in het geheel niet met hem bemoeien,
en als hij je uitscheldt, er niet op antwoorden. Dat is wezenlijk de beste manier, om
hem aan te pakken. Slaan zal hij je wel niet; dat zal hij wel niet durven uit vrees voor
den baron of mij, en als hij het je al te lastig maakt, vertel je het mij maar; dan zal
ik hem wel eens onderhanden nemen. 't Is een slechte jongen.’
‘Slecht, Andries, dat weet ik nu nog niet. 't Is toch ook niet prettig voor hem, dat
ik geworden ben, wat hij graag wezen wilde.’
‘Neen, natuurlijk niet, maar dat bedoel ik ook niet, Frans. Hij is een slechte jongen,
wat ik zeg, en ik geloof, dat ik er bewijzen voor heb.’
‘Wat dan?’
‘Ja, Frans, dat wil ik je wel zeggen, maar je moogt het niemand overtellen, hoor!’
‘Neen, dat zal ik niet doen, Andries.’
‘Nu, dan zal ik het je zeggen: ik geloof, dat hij stroopt, en dat nog wel in de
bosschen van den baron. Het zou me niet verwonderen, als hij samen deed met Jansen,
je weet wel, den ouden strooper, die achter de kerk woont.’
‘Ja, ik ken hem wel, maar hoe weet je dat zoo, Andries? Dat zou toch al heel slecht
wezen.’
‘Ik weet het ook niet zeker, zeg ik immers, ik vermoed het maar, doch dit weet ik
wel zeker, dat hij in den laatsten tijd veel met Jansen omgaat, en ook, dat hij verleden
week in den stal bezig was met het maken van een strik. Jongen, Frans, wat zette hij
een verlegen gezicht, toen hij merkte, dat ik het zag. Maar nu moeten we naar bed,
't is hoog tijd.’
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Nauwelijks waren zij opgestaan en hadden zij zich naar boven begeven, of Gerrit
Tinnerson, die om den hoek van het koetshuis had staan luisteren, kwam voor den
dag.
‘Zoo, zoo,’ mompelde hij, met een blik naar het bovenraam. ‘Ook dat nog! Goed,
't hindert mij niet, ik zal voortaan wat voorzichtiger zijn. Ik ben in elk geval blij, dat
ik het weet; nu kan ik op mijn hoede zijn en zal mij niet meer met Jansen laten zien.
Dat dacht hij niet, toen hij zijn geheimen zat te vertellen, dat ik alles hoorde. Ik zal
Jansen waarschuwen.’
Van dien tijd af leefden Gerrit en Frans op den voet van gewapenden vrede; zij
lieten elkander zooveel mogelijk met rust en vermeden elkanders bijzijn. Frans was
altoos beleefd tegen Gerrit, wanneer hij een boodschap van den baron overbracht,
maar Gerrit was dat niet tegenover Frans, vooral, wanneer Andries niet dicht in de
nabijheid was. Dan had hij altoos een keur van scheldwoorden gereed, waarvan
strooplikker en onderkruiper nog lang de leelijkste niet waren, - maar het gelukte
hem nooit, Frans weer driftig te maken. Deze had den raad, dien Andries hem gegeven
had, goed ter harte genomen, en deed zich steeds geweld aan, om zijn kalmte te
bewaren, ook toen Gerrit hem dientengevolge voor lafaard schold. Het kostte hem
dikwijls wel veel moeite, zeer veel moeite zelfs, maar het gelukte hem toch.
Zoo ging de zomer voorbij, en met hem verdwenen het groene loover en de
kweelende vogels. De winter deed zijn intocht met koude noordenwinden en
sneeuwbuiën, en deed al het groen, dat door den zomer achteloos vergeten was, in
zijn kille, ruwe hand verstijven. Alleen het donkere groen der sparre- en denneboomen
weerstond zijn hevige aanvallen en stak prachtig af
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tegen het witte sneeuwveld, dat de aarde bedekte.
Frans zat in de studeerkamer, tegenover den baron. Zij waren beiden met
schrijfwerk bezig. De baron scheen echter haast te hebben, want van tijd tot tijd keek
hij naar de pendule. Eindelijk legde hij zijn schrijfwerk op zijde, en vroeg:
‘Hoe sta je met je werk, Frans? Schiet het goed op?’
‘Jawel, baron, 't schiet wel op, maar 't is toch nog lang niet af. Wil u het bepaald
vandaag nog afhebben?’
‘Ja, het kan geen uitstel lijden. Waarom vraag je dat zoo?’
‘O, baron, 't hindert volstrekt niet, maar als ik tijd gehad had, zou ik vanavond
met Andries naar een oom van hem gegaan zijn, die jarig is.’
‘Zoo, zoo, dat tref je ongelukkig, maar ik kan er niets aan doen. Schrijf maar goed
door, misschien kom je er dan vóór dien tijd nog wel mede gereed.’
‘Ik vrees er wel een beetje voor, baron,’ zei Frans lachend, ‘maar ik zal mijn best
doen.’
‘Ja, Frans, daar schiet me te binnen, dat je ook nog een briefje moet schrijven aan
Kramer, te Haarlem, dat hij mij ten spoedigste een nieuw bellentuig moet zenden,
want de barones wil morgen met de arreslee rijden. Vergeet het vooral niet, hoor, en
laat Gerrit hem dan maar naar de post brengen. Dan behoef jij dat eind niet te loopen.’
De baron verliet de kamer en reed eenige oogenblikken later uit, zonder koetsier,
daar hij den middag en avond bij een vriend ging doorbrengen, die een uurtje daar
vandaan woonde. Frans werkte met ijver voort; hij hoopte nog vroeg genoeg met
zijn bezigheden klaar te komen, om met Andries mee te kunnen gaan. Hij had zich
daar al dagen vooruit zooveel genoegen van voorgesteld, en het speet hem, dat hij
het nu juist zoo druk had.
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Nu had hij er de hand wel wat mede kunnen lichten, en was dan zeker vroeg genoeg
gereed geweest, maar daar hield hij niet van; wat hij deed, deed hij altijd goed. Hij
merkte tot zijn genoegen, dat het nog al opschoot. Als dat zoo doorging, kon hij toch
nog wel met Andries medegaan.
Plotseling werd er aan de deur getikt.
‘Binnen!’ riep Frans, en Gerrit Tinnerson trad de kamer in.
‘Zoo, dwergje,’ zei hij met een grijnslach, ‘zit jij hier alleen? Als ik dat geweten
had, zou ik zeker niet getikt hebben, want dat acht ik voor jou niet noodig.’
‘Dat is het ook niet; wat mij betreft, mag je wel zonder tikken binnenkomen. Wat
kom je doen?’
‘Ik kom eens kijken, hoe jij het maakt,’ zei Gerrit lachend, ‘ik kon het niet langer
zonder jou uithouden!’
‘Dat doet me plezier,’ zei Frans, met zijn werk voortgaande.
Intusschen liep Gerrit nieuwsgierig overal rond te snuffelen, tot hij plotseling het
sigarenkistje van den baron zag staan. Langzaam liep hij er, onder allerlei praatjes,
naar toe, en stak, toen hij merkte, dat Frans niet naar hem keek, haastig een handvol
sigaren in zijn zak.
‘Nu,’ zei hij, naar de kachel gaande, ‘het doet me genoegen, dat ik je zoo wel
aangetroffen heb. Ik zal maar eens zien, of mijnheer de dwerg nog brandstof noodig
heeft. O, er is nog genoeg, zie ik. Tot genoegen van je weer te zien!’
Gerrit was al bijna de kamer uit, toen Frans zeide:
‘De baron heeft gezegd, dat je vanavond nog een brief naar de post moet brengen.’
‘Zoo, heeft de baron dat gezegd? Geef hem dan maar hier.’
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‘Ik heb hem nog niet; hij moet nog geschreven worden, maar aanstonds zal ik je hem
wel brengen.’
‘Kijk, dat is vriendelijk van je. Och, wees nog een beetje vriendelijker en breng
hem zelf naar de post.’
‘Neen, de baron heeft gezegd, dat jij het moet doen.’
‘Neen, leugenaar, dat heeft de baron niet gezegd, maar jij zegt het, en ik bedank
er hartelijk voor. Doe het zelf!’
Flap, de deur sloeg dicht. Frans ging met zijn werk voort, en toen hij merkte, dat
hij er vroeg genoeg mede klaar kon komen, werkte hij zelfs met dubbelen spoed. En
het liep nog al meê, zoodat hij om zes uur alleen nog den bewusten brief te schrijven
had. Weldra was ook die gereed. Frans stond op, keek in de kachel, of het kwaad
kon met het vuur, blies de lamp uit, en begaf zich naar Johanna.
‘Wil je straks nog even op de studeerkamer gaan zien naar het vuur, Johanna?’
vroeg hij.
‘Wel zeker, Frans, ga je vanavond nog met Andries uit?’
‘Ja, ik ga me kleeden.’
‘Veel pleizier!’
‘Dank-je. Niet vergeten, hoor!’
‘Ik beloof het je.’
Frans ging naar buiten, naar het koetshuis. Onderweg kwam hij Gerrit tegen, die
juist van plan was, zich naar zijn huis te begeven.
‘Hier is de brief, Gerrit.’
‘Zoo, houd hem dan maar, ik breng hem niet weg.’
‘De baron heeft het bevolen, Gerrit, dus je moet het zelf weten.’
‘'t Is niet waar!’ riep Gerrit, ‘en ik doe het niet ook!’
‘Goed,’ zei Frans, ‘maar ik doe het ook niet. Dan
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moet jij de gevolgen maar dragen.’
‘Is er haast bij dien brief?’ vroeg Gerrit plotseling met een valsch lachje, dat Frans
echter niet zag.
‘Ja, er is veel haast bij.’
‘Nu, geef dan maar hier.’
Frans gaf den brief over en ging een kwartiertje later met Andries op weg naar
diens oom. De brief echter kwam nooit aan zijn adres terecht, want Gerrit nam hem
doodbedaard mede naar huis, en wierp hem, nadat hij hem eerst gelezen had, in het
vuur.
‘Zie zoo,’ dacht hij, ‘als de baron er mij naar vraagt, zeg ik eenvoudig, dat ik geen
brief gehad heb. Ik dank er hartelijk voor, om de knecht van Frans te wezen.’
Den volgenden morgen, ongeveer om elf uur, bevonden de baron en Frans zich
weer op het kantoor.
‘Wel, Frans, ben je gisteravond nog bijtijds klaargekomen met je werk, vroeg
genoeg, om met Andries mee te gaan.’
‘Ja baron, 't viel mij nog al mee, ik had het om ruim zes uur af.’
‘Zoo, dat doet me genoegen. Je hebt toch wel om den brief aan Kramer gedacht?
De barones wil vanmiddag bepaald met de arreslee uit, en dat oude bellentuig is
geheel op.’
‘Ja wel, baron, de brief is verzonden. Gerrit heeft hem op de post gebracht.’
‘Goed. Morgen mag je ook eens mede met de ar, hoor, omdat je gisteren zoo flink
gewerkt hebt.’
‘O, heel graag, baron,’ zei Frans verheugd.
De baron stond op, en nam, terwijl Frans met zijn werk voortging, een sigaar uit
het kistje, maar nauwelijks had hij het deksel opgetild, of hij zag, dat er sigaren
verdwenen waren.
‘Hé,’ dacht hij, terwijl zijn wenkbrauwen zich

C.J. Kieviet, Frans van Dorentil

63
samentrokken en zijn gelaat een misnoegden trek vertoonde, ‘hé, daar zijn er van
gestolen. Ik kan er mij onmogelijk in vergissen, want het is juist een nieuw kistje,
waarvan ik er nog maar één gebruikt had. Dat is schandelijk! Wie zou zichzelven nu
zoo verlaagd hebben? Foei, dat had ik nooit gedacht. En hier is toch niemand geweest
dan Frans, en die zal stellig zoo iets leelijks niet doen. Neen, dat geloof ik niet, of
zou ik mij zoo verbazend in hem bedrogen hebben? Onmogelijk, onmogelijk! Maar
in elk geval zal ik er de proef van nemen. Als ik hem, zonder iets te zeggen, een
sigaar presenteer, zal hij, dunkt mij, toch wel een kleur krijgen, namelijk, als hij de
dief is.’
De baron nam drie sigaren in de hand, en zeide, terwijl hij ze Frans voorhield:
‘Frans, wil je een sigaartje rooken?’
Frans keek van zijn werk op, en zag den baron lachend en met een open blik aan.
‘Dank u vriendelijk, baron, ik rook nooit.’
Een blijde glimlach verhelderde het gelaat van den baron. ‘Zoo kijkt een dief niet,’
dacht hij. ‘Ik wist ook wel, dat Frans geen dief was; zoo iets zit niet in zijn karakter.’
Zoo, zoo, rook je nog niet? De meeste jongens op jouw leeftijd kunnen het anders
wel.’
‘Och, baron, mijn moeder kon het volstrekt niet hebben, met haar zwakke borst,
ziet u, en daarom heb ik het mij nooit aangewend.’
‘Nu, als je deze sigaren anders hebben wilt, kun-je ze wel krijgen.’
‘O, heel graag, baron,’ zeide Frans, terwijl hij ze aannam en bij zich stak. ‘Dank
u wel.’
Het gelaat van den baron betrok opnieuw. Zou Frans hem dan toch bedriegen?
Zou hij dan toch een dief en leugenaar zijn?
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‘Hoe heb ik het nu met je, Frans?’ zei hij, ‘je rookt niet, zeg je, en je neemt toch de
sigaren aan? Je jokt me toch niet wat voor?’
‘Volstrekt niet, baron, ik spreek nooit onwaarheid,’ zei Frans kleurend, ‘ik ben
van plan, de sigaren aan Andries te geven; hij is altoos zoo vriendelijk en goed voor
me.’
‘O, dat is goed, dat mag je wel. Zeg eens, is hier gistermiddag nog iemand anders
op de studeerkamer geweest?’
‘Neen, baron, niemand, - of, wacht eens, ja toch, Gerrit Tinnerson is nog even hier
geweest. Hij kwam, geloof ik, brandstof brengen voor de kachel.’
‘Zoo, is hij ook nog hier bij de tafel geweest?’
‘Bij de tafel?’ zei Frans peinzend. ‘Dat weet ik niet zeker, ik geloof haast van ja,
maar om u de waarheid te zeggen: ik heb zeer weinig op hem gelet, want ik werkte,
zoo hard ik kon, om nog met Andries mee te kunnen gaan.’
‘Zoo, - is hij dus regelrecht van de deur naar de kachel geloopen, en van de kachel
weer naar de deur? Of heeft hij eenigen tijd door de kamer rondgeloopen?’
‘Waar hij precies geweest is en wat hij gedaan heeft, kan ik u niet zeggen, maar
wel weet ik, dat hij hier nog al een poosje geweest is. Hoe vraagt u dat zoo; is u iets
kwijt?’
‘Ja, een kleinigheid, en van weinig waarde, maar het doet mij toch verdriet te
weten, dat ik een slecht mensch in mijn dienst heb.’
‘Nu baron, ik heb het niet,’ zei Frans, en hij keek daarbij den baron met zijn trouwe
oogen zoo open en vrij aan, dat deze geen oogenblik meer aan zijn onschuld twijfelde.
‘Ga nu maar naar Andries, mijn jongen,’ zei de
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baron, hem op den schouder kloppende, ‘voor jou zal ik niets wegsluiten, hoor, jou
vertrouw ik wel.’
Frans ging naar den stal, waar Andries bezig was met het in orde brengen van de
arreslede.
‘Moet ik je helpen, Andries?’
‘Ja, dat is goed. Wat is het jammer, dat Kramer dat nieuwe bellentuig nog niet
gezonden heeft. Ik heb Gerrit nu maar aan het poetsen gezet van het oude.’
‘Is het nog niet gebracht? Dat is vreemd, want Kramer is anders iemand, die goed
op zijn zaken let.’
‘Juist daarom bevreemdt het mij nog zooveel te meer, en den baron zal het zeker
spijten. Hij is een te groot liefhebber van arren, om niet alles in de puntjes te hebben,
en nu met zoo'n leelijk tuig! Daar zal voor Kramer wat opzitten.’
‘Dat heeft hij ook verdiend, want den brief moet hij vanmorgen al vroeg ontvangen
hebben, zoodat hij tijd genoeg had, om het tuig te zenden.’
‘Wel zeker, dat had hij ook, maar vandaag zal het wel niet meer komen, denk ik.’
Dat dacht Gerrit, die daar dichtbij aan het poetsen was, ook, en hij scheen er wel
pleizier in te hebben, want hij stond in zijn vuistje te lachen. Toen hij even later een
oogenblik in den stal ging, zei Frans:
‘Hier heb ik drie sigaren, Andries, wil jij die hebben? Het zullen wel lekkere wezen,
want ik heb ze van den baron gekregen.’
‘Dank je wel, Frans, en als je soms nog meer van dat goedje hebt, houd ik mij
gerecommandeerd. Ze zien er fijn uit, dat moet ik zeggen. Jij rookt niet, hè?’
‘Neen, daar doe ik niet aan. Ik zal aan je denken, als ik er soms weer eens wat
krijg, dat beloof ik je. Maar wil ik je eens wat vertellen? Er wordt iets vermist op
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de studeerkamer; wat het is, weet ik niet, maar de baron sprak ervan.’
‘Iets vermist? En op de studeerkamer? Dat is vreemd! Gelukkig, dat jij bij den
baron in een goed blaadje staat, anders kon het er wel eens minder pleizierig voor je
uitzien. Is er iemand bij je geweest?’
‘Alleen Gerrit, anders niemand.’
‘Alweer Gerrit!’ mompelde Andries. ‘Ik hoop, dat dit het begin van het einde zal
wezen.’
‘Wat zeg je?’ vroeg Frans, die hem niet verstond.
‘Ik zeg, dat een spekpannekoek prettiger is dan kiespijn,’ zei Andries lachend.
Maar hij dacht er bij: ‘Dien Gerrit zal ik goed in het oog houden. Bij slot van rekening
zou Frans nog den bout op den kop krijgen, en daar zal ik voor waken, zoolang ik
nog twee goede oogen en een paar stevige vuisten heb!’
Een half uurtje later, juist toen zij met de arreslede gereed waren, kwam de baron
naar hen toe.
‘Andries, je kunt nu wel inspannen. Laat mij het nieuwe tuig eens zien. Is het
mooi?’
‘'t Is er nog niet, baron.’
‘Wat? Is het er nog niet?’
‘Neen, we hebben het nog niet ontvangen, en daarom heb ik het oude maar laten
poetsen. 't Ziet er nu nog al netjes uit.’
‘Maar daar begrijp ik niets van,’ riep de baron uit. ‘Zeg eens, Frans, je hebt dien
brief toch wel geschreven; je hadt gisteren zooveel haast, om weg te komen?’
‘Ja wel, baron, de brief is verzonden, dat weet ik zeker.’
‘Span dan maar in met het oude tuig, Andries, dan ga ik er om telegrafeeren. Zoo'n
prachtige weg, en dan te rijden met zoo'n oud tuig. 't Is wat moois! Frans, je moet
vanmiddag nog aan Kramer schrijven, dat hij me
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vlugger bedienen moet, vooral met zoo iets, als dit. Sneeuw en ijs moet men
gebruiken, als ze er zijn. Niet vergeten, hoor!’
‘Ik zal er voor zorgen, baron.’
‘Zet er den schimmel maar voor, Andries, en kom er dan mede voor het huis.’
Andries deed, wat hem bevolen werd. De schimmel, een prachtig dier, dat waarlijk
geen sierlijke pluimen of blinkende bellen noodig had, om bewonderd te worden,
werd van stal gehaald en voor de slede gespannen. Daar sierde Andries hem nog op,
zooveel als in zijn vermogen was, en reed toen naar de deur van het heerenhuis. Hij
behoefde niet lang te wachten, want weldra kwamen de baron en de barones naar
buiten. De laatste ging in de slede zitten, waar de baron haar een warm tijgervel over
de knieën wierp, om haar voor de ergste koude te bewaren; daarna nam hijzelf de
teugels ter hand en plaatste zich op den staart van de slede.
‘Laat maar los, Andries!’ riep hij, en nauwelijks was dat gedaan, of de schimmel
vloog vooruit, zoo snel, dat Andries maar ternauwernood tijd had, om op den zijkant
van de slede te stappen. Want daar de baron nog een telegram wilde verzenden, had
hij hem gezegd, dat hij tot het telegraafkantoor mede moest gaan, om daar het paard
zoolang vast te houden. Dan kon hij loopende naar huis terugkeeren.
't Was een heerlijke rit, wel wat koud, want de noordenwind blies hun in het gelaat,
maar voor wat koude deinsden zij niet terug. Er lag een dikke laag sneeuw op den
weg, zoodat de slede als vanzelf voortgleed, en de schimmel liep dan ook, of hij
vleugels aan de pooten had. De bellen rinkelden, dat het een lust was om te hooren,
en de sierlijke pluim, op den kop van het paard, wapperde in den wind.
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‘Daar krijg ik een plannetje, Betsy,’ zei de baron tot zijn vrouw. ‘Heb je er wat op
tegen, om naar Haarlem te gaan?’
‘Naar Haarlem? Wat wil je daar doen?’
‘Ik wil naar Kramer gaan, om te zien, waarom hij dat bellentuig niet gezonden
heeft. Vind-je het goed?’
‘O ja, heerlijk zelfs. 't Is een prachtig ritje, hè? Dan kunnen we zelf een nieuw tuig
uitzoeken.’
‘Dan ga je meê, Andries. Vooruit schimmeltje!’
De baron klapte vroolijk met zijn lange zweep in de lucht, en de schimmel vloog
langs den weg. In een uur tijds hadden zij Haarlem bereikt. Voor de deur van Kramer,
op de Groote Markt, hielden zij stil. De baron en de barones gingen, terwijl Andries
bij het paard bleef, den winkel binnen, waar Kramer, buigende als een knipmes, hen
ontving. Zijn pet legde hij gauw achter de toonbank.
‘Ah, baron van Havelte! Mevrouw de barones, uw dienaar! Wat is er van uwe
orders?’
‘Nu vraag je naar den bekenden weg, Kramer,’ zei de baron. ‘Ik ben slecht over
je tevreden, en als je me nog eens zoo teleurstelt, zou ik bepaald boos op je worden.’
‘Maar, mijnheer de baron,’ zei Kramer, ‘ik vraag u wel excuus, maar ik weet
waarlijk niet, wat u bedoelt. Ik ben er van overtuigd, dat ik u toch altoos vlug en
goed heb bediend.’
‘Dat heb je ook, Kramer, en ik heb nooit reden tot klagen gehad; integendeel, ik
ben zelfs altoos goed over je tevreden geweest, maar dat je me nu dat nieuwe
bellentuig niet gezonden hebt...’
‘Dat ik u in de rede val, baron, welk tuig bedoelt u? Ik weet werkelijk van geen
tuig af.’
‘Maar, Kramer, je hebt toch zeker een brief ontvan-
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gen, waarin je verzocht werdt, zoo spoedig mogelijk een nieuw bellentuig te zenden?’
‘'k Vraag wel excuus, baron, zoo'n brief heb ik niet ontvangen. Ik zou mij anders
gehaast hebben, uw...’
‘Niet ontvangen?’ riep de baron in de grootste verbazing. ‘Dan moet hij op de post
verloren geraakt zijn, want Frans heeft me vanmorgen nog gezegd, dat hij hem
verzonden had.’
‘Nu, lieve Ernst,’ zei de barones, ‘daar is nu eenmaal niets meer aan te veranderen.
Laten we nu liever maar een tuig uitzoeken.’
‘Je hebt gelijk, maar ik moet toch weten, hoe de vork in den steel zit. Heb-je mooie
tuigen, Kramer?’
‘Prachtige, baron, zie maar eens hier.’
Kramer had gelijk: de tuigen waren buitengemeen mooi, zoodat de baron bijna
niet wist, welk hij kiezen zou. Doch eindelijk bepaalde hij toch zijn keus.
‘Zie zoo, Kramer, dit zal ik maar nemen. Wil je Andries even zeggen, dat hij het
oude tuig moet afdoen? Dan kan u me dat later wel eens zenden, niet waar?’
‘Asjeblieft, baron.’
Weldra waren de tuigen verwisseld en keerde men naar huis terug, en nauwelijks
waren zij daar aangekomen, of de baron ontbood Frans bij zich.
‘Zeg eens, Frans, je hebt toch dien brief aan Kramer niet vergeten te schrijven?
Hij heeft hem niet ontvangen.’
‘Heeft hij hem niet ontvangen?’ vroeg Frans verwonderd. ‘Daar begrijp ik niets
van, want ik weet zeker, dat ik hem geschreven en aan Gerrit Tinnerson gegeven
heb. Dan moet hij op de post verloren geraakt zijn.’
‘Wacht,’ riep de baron opstaande, ‘daar gaat Gerrit juist voorbij. Ik zal hem even
roepen.’ De baron tikte tegen het glas en Gerrit kwam binnen.
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‘Gerrit, je hebt gisteravond toch dien brief wel op de post gebracht, dien Frans je
gegeven heeft?’
‘Welken brief bedoelt u, baron?’ vroeg Gerrit brutaal, daar hij op die vraag
voorbereid geweest was, al zoodra hij den baron hoorde tikken.
‘Frans heeft je gisteravond, om ongeveer zes uur, toch een brief gegeven, om dien
naar de post te brengen?’ vroeg de baron op strengen toon, daar hij begon te begrijpen,
dat hij door een der beide jongelieden bedrogen werd.
‘Ik weet van geen brief af, baron,’ zei Gerrit met een onbeschaamd gezicht, en
nadat hij een oogenblik gestaan had in de houding van iemand, die zich iets tracht
te herinneren, herhaalde hij: ‘Ik weet waarlijk van geen brief af; ik herinner mij niet,
er een ontvangen te hebben.’ Daarop zich plotseling tot Frans wendende, zei hij:
‘Heb ik van jou een brief ontvangen? Weet je dat zeker? Waar dan en wanneer?’
Frans, die bij het hooren van al die leugens doodsbleek was geworden, keek hem
in stomme verbazing met open mond en oogen aan. De brave jongen was door zooveel
onbeschaamdheid en bedrog totaal verpletterd; hij sprak dan ook geen enkel woord,
maar van verontwaardiging bruiste hem het bloed met geweld door de aderen. Nu
zou dat zwijgen op al die leugentaal misschien wel het beste antwoord geweest zijn,
indien de baron het maar niet verkeerd had uitgelegd. Deze geraakte daardoor, en
ook door de groote brutaliteit van Gerrit, echter geheel in de war en begreep er uit,
dat Frans hem voorgelogen had. Dat bedroefde hem zeer, want hij hield veel van
Frans, veel meer dan van Gerrit, en het viel hem dubbel hard, dat het nu juist zijn
lieveling moest zijn, die hem bedroog.
‘Frans, Frans!’ zei hij zacht en ernstig. ‘Dat had ik
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niet van je gedacht. Spreek de waarheid, Frans!’
Dat was te veel voor den goeden jongen; hij barstte in tranen uit, maar spreken
kon hij niet.
‘Dat jij me nu zoo bedriegen moest, Frans! Van jou had ik dat nooit gedacht, en
Frans, weet je wel wat het spreekwoord zegt: Leugenaars worden dieven?’
Die woorden schokten hem nog meer, dan al de leugens van Gerrit te zamen, want
hij voelde dadelijk, dat de baron daarbij aan de gestolen sigaren dacht. Dat vond hij
verschrikkelijk, dat kon hij niet verdragen.
‘O, geloof dat niet, baron,’ barstte hij schreiend uit, ‘neen, neen, geloof dat toch
niet. Hij liegt alles, baron, ach, denk dat toch niet van me! Dat kan ik niet verdragen.
Hij liegt alles. Den brief heb ik echt geschreven en hij heeft hem zelf van mij
aangenomen, gisteravond in den tuin. Hij zegt het alleen, om mij te plagen!’
‘Nu nog mooier,’ riep Gerrit. ‘Waarom zou ik je plagen? Ik heb niets tegen je,
want je doet me dikwijls een pleizier. Gisteravond heb ik nog wel lekkere sigaren
van je gehad. Neen, Frans, dat kan je niet zeggen, want je weet net zoo goed als ik,
dat ik den brief graag weggebracht zou hebben, als je het mij gevraagd hadt. Met
alle pleizier, want ik moest toch nog op het dorp wezen.’
‘Ha, zoo!’ dacht de baron, ‘daar komt de aap al uit de mouw. Nu weet ik er alles
van, ook wat de sigaren betreft.’
‘'t Is goed!’ zei hij streng. ‘Ik hoor het al. Je kunt beiden vertrekken. Frans, ik heb
je hulp in de studeerkamer niet meer noodig; voortaan blijf je geheel bij Andries.’
‘O, baron, geloof hem toch niet, ik heb...’
‘Je kunt gaan!’ viel de baron hem in de rede.
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Frans en Gerrit verlieten de kamer, de eerste met gebogen hoofd en snikkend van
verdriet, de laatste met een triomfantelijk lachje om den mond en een flikkering in
de valsche oogen, die getuigden van zelfvoldoening en leedvermaak.
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Vijfde Hoofdstuk.
Gerrit zet een potje op het vuur.
Des avonds, toen het werk afgeloopen was, liep Frans met Johanna en Andries in
den tuin, maar hij was dezelfde Frans niet meer. De koele woorden, waarmede de
baron hem voor goed van de studeerkamer en naar het koetshuis had verbannen,
hadden hem tot diep in het hart getroffen; zij hadden zijn mond den blijden glimlach,
zijn oog den vroolijken gloed, en hem zelf zijn eerlijken naam ontnomen. Wat was
hij verdrietig en wat voelde hij zich ongelukkig. Met gebogen hoofd en een traan in
het oog liep hij tusschen de beide anderen in. Ja, hij had het wel gemerkt, hoe Geertje
en Antje en Rika zacht met elkander gefluisterd hadden, toen hij 's middags in de
keuken kwam, en hoe kortaf en zuinig zij met hunne woorden tegen hem geweest
waren, en zeker had het wel pijn gedaan, maar toch was dat de grootste oorzaak niet
van zijn diepe smart; hij wist immers, dat zijn geweten zuiver was en dat hij zich
niets

C.J. Kieviet, Frans van Dorentil

74
te verwijten had? Ook niet, dat Gerrit, als hij hem tegen kwam, hem valsch lachend
aankeek en hem voor dief uitschold. Neen, ook daar zou hij zich wel overheen kunnen
zetten, want Gerrit wist immers zelf te goed, dat hij loog en dat zijn beschuldigingen
valsch waren? Maar dat het juist de baron moest zijn, die hem voor slecht hield, de
baron, dien hij zoo innig lief had en voor wien hij zelfs zijn leven zou willen
opofferen, van wien een enkel vriendelijk woord zijn hart al van blijdschap deed
kloppen, ach, dat maakte hem zoo ongelukkig. Hij had nog liever, dat de geheele
wereld hem voor schuldig hield, als de baron het maar niet geloofde!
En Johanna was ook bedroefd. Zij trok zich het lot van haar lieven Frans zeer aan.
O, als zij aan dien Gerrit dacht, dan zou ze hem wel zoolang met een stok willen
slaan, tot hij op zijne knieën zijn schuld bekende.
‘Kom, kom, Frans,’ zei Andries, ‘je moet het hoofd niet zoo diep laten zakken. Ik
wil volstrekt niet tegenspreken, dat het heel treurig voor je is, maar je moet niet
vergeten, dat het maar tijdelijk is.’
‘Tijdelijk?’ zei Frans somber, ‘mijn goeden naam ben ik voor altoos kwijt, en de
liefde van den baron ook. Nu zal hij me nooit meer vertrouwen.’
‘Daar geloof ik niets van, Frans. De baron zal spoedig genoeg merken, dat hij den
verkeerde gestraft heeft.’
‘Dat zal hij nooit merken, Andries, er zijn immers geen bewijzen van mijn
onschuld.’
‘Die zijn ook volstrekt niet noodig. Het zal toch spoedig genoeg uitkomen, wat
Gerrit voor een jongen is, laat dat maar aan hem zelf over. Hij is al mooi op weg,
om zijn eigen glazen in te gooien, en al heeft hij nu met al die leugens zijn doel
bereikt, ik zeg altijd maar:
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Al is de leugen nog zoo snel,
De waarheid achterhaalt haar wel.

Help maar eens kijken, of het zoo met hem niet zal gaan. Het eenige verdriet, dat de
geschiedenis je eigenlijk op zal leveren, is, dat je voortaan met mijn gezelschap
tevreden moet zijn.’
‘O, Andries, ik ben altoos graag genoeg bij je, dat weet je zelf wel, en als het
anders niet ware, zou mijn leed wel te overzien zijn, maar je vergeet het ergste te
noemen, en dat is: dat ik het vertrouwen en de liefde van den baron verloren heb, en
dat maakt me zoo verdrietig. O, als hij eens wist, hoeveel ik van hem houd, en hoe
graag ik hem mijn dankbaarheid zou toonen voor alles, wat hij voor ons gedaan heeft,
dan zou hij stellig niet gelooven, dat ik een dief ben.’
‘En toch heeft Andries gelijk, Frans,’ zei Johanna. ‘De tijd zal vanzelf je onschuld
en de leugens van Gerrit wel aan het licht brengen. Laten we onze oogen maar goed
open houden en Gerrit in al zijn doen en laten nagaan, en wees ondertusschen maar
goedsmoeds. Andries en ik gelooven er toch niets van, dat jij gestolen zoudt hebben.
Heb maar geduld, Frans, alles zal nog wel goed afloopen. Morgen zal ik een goed
woordje voor je doen bij de barones. Die lieve vrouw zal het ook wel niet gelooven.’
‘Zou ze niet?’ vroeg Frans met blijde verrassing.
‘Ik ben er van overtuigd, Frans. Maar nu moet ik naar binnen. Tot morgen!’
Johanna deed, wat zij beloofd had, en in de meening van de barones had zij zich
niet vergist. Deze was er van overtuigd, dat Frans onschuldig was en geloofde stellig,
dat Gerrit gelogen had. Zij had er den baron dan ook al over gesproken, vertelde zij
aan Johanna, en
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hoewel hij er ten volle van overtuigd was, dat Gerrit niet deugde, in deze zaak achtte
hij hem toch wel degelijk onschuldig. Niemand anders dan Frans had de sigaren
weggenomen, en den brief had hij niet geschreven. Hij was daarom van plan, Frans
eens terdege te straffen, om hem het kwade van zijne daden goed onder het oog te
brengen; misschien zou dat voor zijn geheele leven vruchten dragen. Het speet hem
zeer, want hij had veel van hem gehouden en zou hem later graag in de wereld vooruit
geholpen hebben, maar nu was dat voorbij. Leugenaars en dieven konden geen
aanspraak maken op zijn liefde of hulp.
Dat alles had de baron gezegd en toen Johanna het hoorde, liepen haar de tranen
langs de wangen.
‘Arme Frans,’ zei zij, ‘dan schiet er niets anders over, dan geduldig af te wachten,
dat de tijd verandering brengt.’
Dat deden zij dan ook, wel een half jaar lang, maar de zaak bleef, zooals zij was;
zij vonden geen enkel bewijs, dat Gerrit zich aan stelen of stroopen schuldig maakte.
En toch waren zij er van overtuigd, dat hij het wel deed, want Andries, die hem als
met argusoogen bespiedde, merkte meer dan eens op, dat hij veel meer geld bezat,
dan hij verdiend kon hebben. Eindelijk besloot hij, er eens met Hekker, den boschbaas,
over te spreken. Graag deed hij dit niet, hij had de zaak liever zonder hulp van anderen
in orde gebracht, maar zijn medelijden met Frans deed hem er toe besluiten, want
het was voor den armen jongen een recht treurige tijd. De baron bemoeide zich in
het geheel niet meer met hem. Hij groette hem wel en hij droeg hem zoo nu en dan
wel eens iets op, maar een vriendelijk woord, zooals vroeger, kreeg hij niet meer van
hem. Hij was tegen Gerrit Tinnerson minstens even vriendelijk als tegen
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hem, en toch was Frans er van overtuigd, dat de baron volstrekt niet van Gerrit hield.
Dat was voor Frans, die zoo hunkerde naar een vriendelijk woord of naar een klein
bewijs van vertrouwen, bijna niet om te verdragen, en het kostte hem menigen zucht
en menigen traan.
Bij Hekker werd het vermoeden van Andries zekerheid, want Hekker vertelde
hem, dat hij Gerrit al meer dan eens bij nacht en ontijd in het bosch tegengekomen
was, en eenmaal zelfs in gezelschap van Jansen, den ouden strooper. Zij besloten
nu, gezamenlijk hun best te doen, om hem op heeterdaad te betrappen. Dat gelukte
hun echter nog niet zoo heel gauw, want Gerrit en Jansen waren slim genoeg, om te
merken, dat er op hen geloerd werd. Gelukkig kwam er voor Frans zeer onverwacht
verandering. Op een morgen, ongeveer een jaar na zijn verbanning, dus weer in
December, kwam Andries op een drafje naar hem toe.
‘Geef me de hand, Frans,’ zei hij. ‘Ik feliciteer je!’
‘Mij? Waarmede?’ vroeg Frans in de grootste verbazing.
‘Frans, de baron heeft gezegd, dat je op de studeerkamer moet komen; hij heeft
je hulp noodig.’
't Was Frans, of hij door den grond heenzonk, zoo trof hem die boodschap; hij
werd er bleek van.
‘Is 't echt waar, Andries?’ vroeg hij met een ongeloovig gezicht.
‘Zou ik over zoo iets gekheid maken, Frans?’ vroeg Andries ernstig.
‘Neen, neen, dat weet ik ook wel beter! O, Andries, wat ben ik blij. Ik ga me
dadelijk wat opknappen.’
Een kwartier later kwam hij bij den baron binnen. Zijn hart klopte van blijde
verwachting, maar spoedig werd hij teleurgesteld. De baron was nog in het minst
niet veranderd.
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‘Frans,’ zei hij koel, ‘'t is nu ongeveer een jaar geleden, dat je hier voor het laatst
waart; ik geloof, dat je nu lang genoeg gestraft bent, en ik hoop, dat je de ontvangen
les ter harte zult nemen. Voortaan kom je weer geregeld hier. Tracht nu, zooveel
mogelijk, het oude vertrouwen terug te verdienen.’
Treurig schudde Frans het hoofd.
‘Baron,’ zei hij, ‘ik ben onschuldig. Gerrit heeft u bedrogen.’
‘Die zaak is afgedaan, Frans. Daar ligt je werk, met de noodige opgaven er bij.
Als je me noodig hebt, moet je me maar roepen.’
De baron verliet de kamer, en Frans bleef moedeloos en treurig achter. Hij liet
zijn oogen door het vertrek ronddwalen. Alles was nog, als een jaar geleden. Het
was nog dezelfde tafel, dezelfde lamp, dezelfde inktkoker, niets scheen veranderd,
en toch, neen, toch was alles niet als voorheen. Verscheidene voorwerpen van eenige
waarde, die vroeger in de kamer te vinden waren, zocht hij nu te vergeefs. De sigaren,
die anders ook op de tafel stonden, waren verdwenen, en wat nog het ergste was, alle
kastdeuren waren zorgvuldig gesloten en nergens was een sleutel er van te zien. Hoe
hij ook verlangd had, weer in de studeerkamer teruggeroepen te worden, op deze
wijze niet! Hij voelde, dat de baron nog altijd den dief in hem zag. Zijn vroegere
vroolijkheid vond hij nog niet terug.
Zoo verliepen er een paar weken, toen er onverwachts verandering in den toestand
kwam. Op een middag zond de baron hem naar het dorp, dat ongeveer een kwartier
van het heerenhuis lag, om eenige brieven naar de post te brengen. Juist toen hij het
groote ijzeren hek doorging en zich op de straat begaf, kwam daar Gerrit Tinnerson
aan, die ook naar het dorp moest, om bood-
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schappen voor de barones te doen. Nu had Frans de brieven wel aan Gerrit mee
kunnen geven, maar dat wilde hij niet; ‘een ezel zelfs stoot zich geen tweemaal aan
denzelfden steen,’ dacht hij, ‘dus laat ik ten minste even wijs zijn als langoor.’
‘Kijk, dat treft!’ riep Gerrit lachend, ‘daar krijg ik het aangenaamste gezelschap,
dat ik wenschen kon. Mijnheer de dwerg heeft er immers niets tegen, dat we samen
gaan?’
Frans antwoordde niet, maar hij stapte flink door, in de hoop, dat Gerrit dit wel
wat vermoeiend vinden en achterblijven zou, doch dat had hij mis. Gerrit vond het
juist een uitstekende gelegenheid, om hem eens goed te tergen. Niet zoodra had hij
gezien, dat Frans brieven naar de post ging brengen, of hij vroeg spottend:
‘Wel, wat zie ik, ga je brieven naar de post brengen? Geef ze gerust maar aan mij,
dan zal ik ze met alle pleizier voor je bezorgen. Je weet, het is mij goed toevertrouwd,
want ik heb het al eens meer voor je gedaan, of is het je toen niet bevallen?’
Bleek van woede en met gebalde vuisten bleef Frans midden op den weg staan.
Zulk tergen was te veel!
‘Je bent een ellendige valschaard!’ zei hij.
‘En jij een dief!’ lachte Gerrit sarrend. ‘Ha, ha, dwerg, wie is nu wel de braafste
van ons beiden?’
Frans bedwong zich met moeite en liep weer verder. Gerrit hield hem trouw
gezelschap en sarde hem onophoudelijk. Daar zag Frans plotseling iets in het gras
liggen, en door de beweging, die hij maakte, om het te grijpen, zag Gerrit het ook.
Als een kat vloog deze er op aan, maar Frans was hem voor geweest; hij had het al
opgeraapt.
‘Wat is het?’ vroeg Gerrit driftig. ‘Samen deelen, hoor, we hebben het eerlijk
samen gevonden. 't Lijkt wel
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een brieventasch. Is er geld in? Geef maar hier, dan zal ik wel eens kijken!’
En terwijl hij dit zeide, wilde hij de tasch door een vlugge beweging met zijn
handen aan Frans ontrukken, maar dat gelukte hem niet, want Frans was op zijn
hoede; deze had wel gedacht, dat Gerrit pogingen zou doen, om haar machtig te
worden, en daarom stak hij haar vlug in den binnenzak van zijn jas.
‘Ziezoo, Gerrit,’ zei hij lachend, ‘daar zit ze veilig. Ik zal later wel eens kijken,
wat er zich zoo al in bevindt, en als je er erg nieuwsgierig naar bent, zal ik het jou
dan ook wel eens vertellen.’
‘Dat staat je leelijk, Frans,’ zei Gerrit, die brandde van nieuwsgierigheid en
hebzucht, ‘als ik het gevonden had, zou ik jou ook de helft wel gegeven hebben.
Waarom mag ik nu niet eens zien, wat het bevat?’
‘Omdat het je volstrekt niet aangaat en omdat ik ook volstrekt geen plan heb, om
met jou te deelen, begrepen?’
Frans wilde doorloopen, maar dat ging niet, want Gerrit hield hem tegen.
‘Ho, ho, dwerg!’ zei hij, terwijl hij hem met beide handen aangreep, ‘ho dwergje,
dat gaat zoo niet; denk je, dat ik lust heb alles zoo maar goedschiks aan jou te laten.
Kom voor den dag met de tasch, zeg ik je, of anders zal ik geweld gebruiken!’
Frans, die evenmin lust had, het gevondene goedschiks over te geven, greep Gerrit
met beide handen aan, en nu ontstond er een vechtpartij, waarin zij elkander niet
spaarden. Gerrit deed alle moeite, om Frans op den grond te werpen, ten einde hem
de tasch te ontnemen, maar Frans, die zijn bedoelingen zeer goed begreep, schopte
en sloeg er zoo geweldig op los, dat Gerrit hem meer dan eens los moest laten. Maar
hij gaf het daarom
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De schimmel vloog vooruit.
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niet op, integendeel, die krachtige verdediging maakte hem hoe langer hoe woedender,
en telkens greep hij Frans opnieuw aan. Eindelijk gelukte het hem, Frans een beentje
te lichten en viel deze met kracht tegen den grond. Gerrit zou zijn doel bereiken.
Onder het uiten van een triomfkreet wierp hij zich op hem, en poogde hem de tasch
te ontrukken, maar Frans verdedigde zich nog met hand en tand. Toch zou hij het
verloren hebben, indien plotseling de baron niet uit het bosch te voorschijn getreden
was en hun toegeroepen had, het gevecht te staken.
‘Vooruit, deugnieten!’ riep hij, ‘is dit de manier, om te doen, wat je opgedragen
is? Je moest je schamen, zulke groote jongens. Laat ik niet weer zoo iets merken,
hoor-je, of ik ontsla je beiden uit mijn dienst. Ik zal jelui nakijken, dus past op, dat
je elkander met rust laat.’
Frans en Gerrit vertrokken, en de laatste durfde nu geen pogingen meer te doen,
om Frans de tasch te ontnemen. Maar nu probeerde hij het op een andere manier,
want zoo heel gauw gaf hij een plan niet op.
‘'t Is toch flauw van je, Frans,’ begon hij, toen zij een eindje verder waren, ‘waarom
mag ik nu niet eens weten, wat er in zit? Wie weet, hoeveel geld het misschien bevat,
en je bent toch slim genoeg, om te begrijpen, dat je er niets aan hebt, als ik de zaak
niet stilhoud.’
Frans lachte.
‘Je moogt haar gerust aan iedereen vertellen, Gerrit,’ zei hij. ‘Ik begrijp volstrekt
niet, waarom je dat niet zou mogen doen.’
‘Je bent een domkop, Frans, een kuiken! Wie weet, of we niet beiden rijk konden
zijn. Kijk dan toch eens, wat er in is! Of vertrouw je me niet? Nu, weet je wat, ik zal
je wel een heel eind vooruitloopen, dan behoef
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je toch niet bang voor me te zijn, maar dan moet je het mij eerlijk vertellen.’
‘Dat is goed,’ zei Frans, want hij was zelf ook niet weinig nieuwsgierig, om te
zien, wat hij eigenlijk wel gevonden had.
Gerrit liep hem een heel eind vooruit, en Frans opende de tasch. Met een oogopslag
zag hij al, dat er geld in zat, veel geld zelfs, misschien wel duizenden guldens aan
bankpapier, maar hij zag ook, dat er brieven in waren. Hij nam er een uit, en las het
adres:
‘Den Weledelgeboren Heer
den Heer H.C. VAN BANKEREN,
Notaris te
Amsterdam
(Heerengracht 83).’
De andere brieven hadden alle hetzelfde adres.
‘Dus die mijnheer van Bankeren is dan waarschijnlijk ook wel de eigenaar van al
dit geld,’ mompelde Frans. ‘Ik zal zorgen, dat hij het terug ontvangt. Wat is het goed,
dat Gerrit het niet in handen kreeg; dan zou de notaris er niet veel van teruggezien
hebben.’
Hij stak de tasch weer in zijn zak en liep verder. Weldra had hij Gerrit, die vol
ongeduld stond te wachten, bereikt.
‘Nu?’ vroeg deze. ‘Zit er geld in?’
‘Ja,’ zei Frans.
‘Veel?’
‘Ja, veel geld.’
‘En wat nog meer?’
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‘Brieven.’
‘Met adressen er op?’
‘Ja.’
‘En wat ben je nu van plan?’
‘Dat gaat je volstrekt niet aan, heb ik je straks al gezegd. Je krijgt er in elk geval
niets van.’
‘Maar je bent te dom om los te loopen, Frans!’ zei Gerrit. ‘Waarom geef je er mij
de eene helft niet van en houdt zelf de andere? Dan kraait er immers nooit een haan
naar? Toe, Frans, wees verstandig, dan zijn we voor ons heele leven geborgen. Alleen
kun-je het toch niet houden, want als ik het verklap, word-je opgepakt.’
‘Neen, Gerrit,’ zei Frans vastberaden, ‘je krijgt er geen cent van, en daar we hier
het dorp bereikt hebben, wil ik je groeten.’
‘Pas op, mannetje,’ zei Gerrit woedend, ‘want je zult er bijraken, daar zal ik wel
voor zorgen. Ik geef je nog tot morgen tijd, om er over na te denken, en als je dan
nog bij je besluit blijft, om alles alleen te houden, zal ik je aanklagen.’
‘Goed, ga je gang maar, je krijgt er niets van,’ lachte Frans, ‘en je behoeft me
volstrekt geen tijd te geven tot morgen, want ik doe het toch stellig niet.’
Frans ging naar het postkantoor, en toen hij de brieven bezorgd had, begaf hij zich
regelrecht naar het kantoor van den burgemeester.
‘Zoo'n dief!’ dacht Frans. ‘Nu zou hij toch waarlijk dat geld ook weer willen stelen,
maar ik zal er voor oppassen.’
Weldra werd hij bij den burgemeester binnengelaten.
‘Hé, Frans van Dorentil!’ zei de burgemeester, een oud, vriendelijk mannetje, die
hem door zijn schitte-
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rende brilleglazen verwonderd aankeek. ‘Wat kom jij doen? Je wilt toch zeker nog
niet gaan trouwen, is 't wel?’
‘Neen, burgemeester,’ zei Frans lachend, ‘ik kom u een tasch brengen, die ik
gevonden heb.’
‘Zoo, zoo, wel, dat is flink van je. Geef maar hier, - dank je. Waar heb je die
gevonden, Frans?’
‘Tusschen het dorp en het kasteel, burgemeester, dicht bij den ouden eik, u weet
wel?’
‘Zoo, daar? Wel jongen, dat noem ik nog eens een vondst, kijk eens, wat een geld!
Wist je dat wel?’
‘Jawel, burgemeester, ik heb er eens in gekeken. 't Is een groote som!’
‘Dat is het, Frans, gelukkig, dat het in eerlijke handen gekomen is. Ha, hier heb
ik brieven ook. Die zullen mij wel vertellen, wie de eigenaar is.’
‘Notaris van Bankeren, uit Amsterdam, burgemeester.’
‘Je hebt gelijk, Frans. Wat zal die mijnheer in de verlegenheid zitten. Ik denk, dat
hij wel gauw telegrafeeren zal. 't Is gelukkig in goede handen gekomen. Laten we
het geld eens tellen.’
De burgemeester legde de bankbiljetten op de tafel uit en telde ze zorgvuldig na.
‘Wat een geld!’ zeide hij al tellende. ‘Dat is tien, twintig, dertig, hier nog eens
dertig, tachtig, honderd en twintig, dat is precies, laat zien, precies vijftienduizend
gulden. Heb je dat ook geteld, Frans?’
‘Ja burgemeester, 't is precies vijftienduizend gulden. Heeft u me nu nog noodig?’
‘Neen, Frans, ik zal dadelijk aan dien mijnheer van Bankeren bericht zenden. Je
bent een brave jongen, hoor, een flinke, brave jongen. Blijf dat!’
Frans kreeg bij die loftuiting een kleur tot achter de
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ooren. Hij groette en keerde naar huis terug. Hij was blij over hetgeen hij gedaan
had. Nu konden de menschen, als zij het hoorden, toch merken, dat hij eerlijk was.
Hij vertelde het dadelijk aan Andries en Johanna, en die waren er ook verheugd over.
‘Maar wat is die Gerrit toch een deugniet, om dat geld te willen stelen!’ riep
Andries.
‘Verschrikkelijk!’ zei Johanna.
‘Weet je wat, Frans, nu moeten we het aan niemand vertellen, dan kunnen we eens
zien, wat hij doen zal.’
‘Ja, Frans,’ zei Johanna, ‘dat vind ik ook. Kwaad kan het toch nooit.’
‘Goed,’ zei Frans, ‘dat is afgesproken.’
Den volgenden morgen, toen Frans in de studeerkamer aan het werk was, stapte
de baron den stal binnen, om Gerrit te spreken. Hij wilde eens onderzoeken, zonder
dat Frans het merkte, waarom zij den vorigen dag zoo aan het vechten waren. Gerrit
zag hem aankomen, en hij begreep al dadelijk, wat de baron kwam doen. ‘Wacht,’
dacht hij, ‘nu zal ik dien dwerg wel krijgen.’
‘Wel, mannetje,’ zei de baron streng, ‘waarom was jij gisteren zoo aan het vechten?
Wat had Frans je gedaan?’
‘O, baron,’ zei Gerrit met neergeslagen oogen, ‘we hadden ongenoegen, en toen...’
‘Jawel, dat begrijp ik,’ viel de baron hem in de rede, ‘maar ik wil weten, waarom!’
‘Frans heeft het u zeker nog niet verteld, is het wel, baron?’ vroeg Gerrit, terwijl
hij met loerende oogen den baron aankeek.
‘Neen, ik heb er Frans niet naar gevraagd; ik wil het van jou weten.’
‘Hij zou het ook niet durven zeggen, baron.’
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‘Nu, als jij het dan maar zegt, en wat vlug, asjeblieft!’
‘We vochten, baron, omdat Frans een dief is!’
‘Nu weet ik het nog niet,’ zei de baron kortaf. ‘Kom, zeg het me eens wat
duidelijker.’
‘Dat zal ik, baron, omdat u het me vraagt. Aan een ander zou ik het niet zeggen,
ziet u, omdat het te erg is.’
‘Jawel, dat is goed, vertel me maar zonder omwegen, wat er gebeurd is.’
‘Toen we naar het dorp gingen, vond ik, precies op de plaats, waar u ons gezien
heeft, een zwart taschje op den weg, baron, dat iemand daar verloren moet hebben.
U begrijpt, dat ik het dadelijk opende, om te zien, wat er in was. Frans stond er ook
bij, en toen we zagen, dat het allemaal bankpapier was, wilde hij met alle geweld de
helft ervan hebben, en toen ik zeide, dat ik daar niet aan meedeed, maar het aan u
wilde geven, trok hij me de tasch onverwachts uit mijn handen en stak haar in zijn
zak. U begrijpt, dat ik dit zoo maar niet kon toelaten, baron, ik greep hem aan, om
de tasch terug te krijgen en zoo raakten we aan het vechten.’
‘Zoo, zoo! En wie heeft de tasch nu?’
‘Frans nog, baron. Hij wil mij met alle geweld de helft van het geld opdringen,
om mij het zwijgen op te leggen, maar ik wil niet.’
‘Weet je zeker, dat hij het geld nog heeft?’
‘Ja, baron, dat weet ik zeker. Anders zou hij het wel aan u gegeven hebben. En
bovendien, zooeven had hij het nog.’
‘Zoo, zoo!’ zei de baron. ‘Laat die zaak verder nu maar aan mij over, en spreek
er tegen niemand van, begrepen?’
‘Jawel, baron.’
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Toen de baron den stal verlaten had, wreef Gerrit zich de handen van pleizier.
‘Ziezoo,’ zei hij lachend en vol trots over zijn slimheid, ‘dat potje staat goed op het
vuur en het zal nu vanzelf wel aan de kook raken. Ha, ha, wat zal die Frans raar
opkijken, en wat zal hij woedend zijn, maar dat doet er niet toe; daar geef ik niet om.
De baron kan nu niet anders doen, dan hem wegjagen, en dan kom ik wel in zijn
plaats. Mooi zoo, de betrekking komt mij ook eerlijk toe en ik zal met genoegen het
groote hek voor mijnheer den dwerg openmaken, als hij voor goed heengaat. Jongen,
wat heb ik dat zaakje mooi opgeknapt, zoo mooi, dat de baron niet eens merkt, dat
hij voor den gek gehouden wordt. Nu, het is mij dan ook wel toevertrouwd, daar
weet Andries ook alles van. Die goede jongen loert nu al een jaar op me, om me te
snappen, maar jawel, dan moet hij slimmer wezen. De sukkel! Hij weet niet eens,
dat het zijn eigen touw is, waarvan ik de strikken maak. Laat ze loeren, ze snappen
me toch niet; ze zijn er met hun allen nog te dom voor. Ik heb er al menig guldentje
mede verdiend, en als ik nu nog palfrenier word, ben ik heelemaal het ventje. Enfin,
het potje staat op het vuur en het zal spoedig genoeg koken!’
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Zesde Hoofdstuk.
Het potje raakt aan de kook.
Des middags bevonden de baron en Frans zich weer op de studeerkamer. Frans was
ijverig aan het werk en de baron zat de courant te lezen, of eigenlijk deed hij slechts
of hij las, want zijne gedachten hielden zich met Frans bezig, en van terzijde keek
hij hem onophoudelijk strak aan. Hij kon het zich maar niet begrijpen, hoe een jongen
met zoo'n eerlijk en openhartig gelaat toch zoo slecht kon wezen. ‘Wat de schijn toch
vaak bedriegt,’ dacht hij, en het moet gezegd worden: die gedachte bedroefde hem.
Hij had werkelijk veel van den jongen gehouden, evenals van diens brave ouders,
die nu beiden op het kerkhof lagen, en zoo gaarne had hij van hem een degelijk
mensch in de maatschappij gemaakt. Maar hij moest dat plan opgeven; de jongen
wilde nu eenmaal niet deugen, en al de moeite, die aan hem besteed werd, was
vruchteloos. Hoe had hij gehoopt, dat de les, die Frans voor het stelen der sigaren
ontvangen had, hem verbeterd mocht hebben; helaas, die had niet geholpen; Frans
was eerder slechter dan
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beter geworden. Nu moest er voor goed een einde aan komen. Als de jongen, nu op
dit oogenblik, nog maar bekende, dat hij die groote som in zijn bezit had, ja, dan zou
hij hem ook dit plan tot diefstal nog kunnen vergeven, dan zou hij de hand nog niet
van hem aftrekken, maar als hij het niet deed, dan moest het hooge woord er uit: dan
zou hij hem voor goed ontslaan. Zoo'n jongen is dan ook nergens te goed voor! ‘En
toch,’ dacht de baron, ‘toch is het zoo jammer, want hij heeft zoo'n helder hoofd.
Wat zou hij het ver kunnen brengen, als hij eerlijk was en ik hem wat voorthielp,
maar hij wil niet, 't is zijn eigen schuld! Indien hij er binnen een uur niet van spreekt,
zal ik er over beginnen, maar - dan is het ook te laat voor hem.’
Doch Frans sprak nergens over. Sedert de baron zoo koel tegen hem geworden
was, had hij nooit iets gezegd, dan alleen, als hem wat gevraagd werd. En over zijn
vondst en wat hij daarmede gedaan had, wilde hij in het geheel niet spreken. ‘'t Zou
juist zijn, of ik er mee pronken wou!’ dacht hij. ‘De baron zal het misschien toch wel
hooren.’
Zoo schreef hij dan voort, en de eene minuut na de andere ging voorbij, zonder
dat er een woord gewisseld werd. Had de goede jongen geweten, hoe vurig de baron
naar een verklaring zat te verlangen, zeker zou hij hem dan alles verteld hebben,
maar nu kon en wilde hij dat niet doen, te meer, daar hij met Andries en Johanna
afgesproken was, om het stil te houden.
Zoo verstreek het uur. De baron vouwde de courant dicht en legde haar op de tafel.
Toen keek hij Frans aan. Hij opende reeds den mond, om hem te zeggen, wat hem
op het hart lag, maar toch sprak hij niet. Het viel den goeden man te hard, want hij
voelde, dat hij toch nog van den jongen hield. Hij vond het zelfs een ver-
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lichting, toen er aan de deur getikt werd en Antje naar binnen keek.
‘Baron, hier is de veldwachter. Hij zegt, dat Frans van Dorentil dadelijk bij den
burgemeester moet komen.’
De baron keek Frans bij die boodschap strak aan, maar tot zijn groote verbazing
scheen Frans er in het minst niet van te schrikken.
‘Ik zal dadelijk komen, Antje, tenminste als de baron het goedvindt.’
Frans keek zijn heer bij die woorden vragend aan.
‘Jawel, 't is goed. Je kunt gaan.’
Frans legde zijn werk op zijde en wilde de kamer verlaten, maar de baron hield
hem staande met de vraag, die op zachten, vriendelijken toon gedaan werd:
‘Frans, heb je me niets te zeggen?’
Die vraag verwonderde Frans niet weinig; hij kreeg er zelfs een kleur van. Wat
zou de baron bedoelen? Zou er weêr wat gestolen zijn? Die tasch kan hij toch niet
meenen, want daar weet hij niets van! Frans begreep er niets, totaal niets van.
‘Neen, baron!’ zeide hij.
‘Zoo, dan kun-je gaan. Dadelijk na je terugkomst verwacht ik je bij me, want ik
heb jou wel wat te zeggen.’
Frans ging heen, niet weinig ongerust over hetgeen er nu weer gebeuren zou. ‘Er
is weer iets, dat niet goed is,’ dacht hij. ‘Wat zou de baron toch bedoelen? Zou Gerrit
soms weêr aan het liegen zijn? In elk geval, ik ben mij van geen kwaad bewust, en
aanstonds, als ik terugkom, zal ik het wel vernemen.’
De burgemeester was niet alleen, toen Frans het kantoor binnentrad; er zat nog
een heer bij hem aan de tafel, iemand, dien Frans niet kende. Hij zag er wel
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vriendelijk uit, maar zijn gelaat gaf ook duidelijk te kennen, dat hij zich de kaas niet
van zijn brood zou laten halen.
‘Ha,’ zei de burgemeester, ‘daar hebben we Frans van Dorentil, den gelukkigen
vinder, en deze heer is mijnheer van Bankeren, Frans, uit Amsterdam.’
Frans maakte een buiging, maar de notaris kwam naar hem toe en drukte hem met
warmte de hand.
‘Hartelijk, hartelijk dank, Frans van Dorentil, voor den grooten dienst, dien je me
bewezen hebt!’ zeide hij. ‘Je eerlijkheid heeft mij voor groote moeilijkheden bewaard
en mij uit een vreeselijke ongelegenheid gered. Nog eens, brave jongen, hartelijk
dank, en geloof, dat het me een genoegen zal doen, indien ik je nu of later een
wederdienst kan bewijzen.’
‘Ik heb waarlijk zooveel lof niet verdiend, mijnheer van Bankeren,’ zei Frans
lachend, maar toch met stralende oogen, ‘het was maar een kleine moeite, om het
taschje bij den burgemeester te brengen.’
‘De moeite is het ook niet, waarvoor ik je dankbaar ben, Frans, ik ben je dankbaar,
omdat je mij zoo'n grooten dienst bewezen hebt. En zie eens hier,’ vervolgde hij,
terwijl hij hem twee bankbiljetten van honderd gulden voorhield, ‘wil je mij het
genoegen doen, die van mij aan te nemen, als een klein bewijs, dat mijn dankbaarheid
oprecht is?’
‘U is wel vriendelijk, mijnheer,’ zei Frans, ‘maar dat geld mag ik waarlijk niet
aannemen. Ik heb de tasch bij den burgemeester gebracht, omdat het mijn plicht was
en niet om er voor beloond te worden. Ik ben u evenwel dankbaar voor uw gul
aanbod.’
‘Wat, niet aannemen? Kom, Frans, steek dat geld in je zak; je daad wordt er niet
minder om, en je doet er mij een groot genoegen mede.’

C.J. Kieviet, Frans van Dorentil

92
‘Ik dank u werkelijk, mijnheer, ik neem het niet aan. Moeder heeft mij altoos geleerd,
toen zij nog leefde, dat ik geen geld moest aannemen, dat ik niet verdiend had.’
‘Is je moeder dan dood, mijn jongen?’
‘Ja, mijnheer, mijn ouders zijn beiden dood.’
‘Wel, wel, dat is ongelukkig. Kom, neem het dan maar aan als een gedachtenis
aan mij. Ik wil het geld ook niet meer hebben!’ liet hij er lachend op volgen.
‘Nu, mijnheer, dan weet ik het goed gemaakt,’ zeide Frans. ‘Verleden week is Jan
Bolder, een visscherman hier op het dorp, 's nachts bij het netten ophalen, verdronken,
en blijft zijn arme vrouw, zoo midden in den winter, met vijf kinderen onverzorgd
achter. U wil het geld niet houden, en ik wil het niet aannemen; vindt u goed, dat de
burgemeester het in een enveloppe aan die ongelukkige vrouw zendt?’
‘Je bent een brave jongen, Frans, het zal gebeuren,’ zei de notaris, terwijl hij hem
met welgevallen aankeek. ‘En ik zeg je nogmaals hartelijk dank!’ voegde hij er aan
toe, Frans opnieuw de hand drukkende. ‘Als je ooit hulp noodig hebt, kom je bij me,
hoor!’
Een oogenblik later was hij op weg naar huis, vol nieuwsgierigheid, wat de baron
hem wel te zeggen zou hebben. Zoodra hij aangekomen was, begaf hij zich naar de
studeerkamer, waar hij den baron, in gedachten verdiept, aan de tafel vond zitten.
‘Zoo, ben je daar weer, Frans? Nu wil ik het nog eens vragen: heb je mij, die altijd
je oprechte en welmeenende vriend geweest is, nu niets te zeggen?’
Frans kreeg tranen in de oogen.
‘Neen, baron, niets, werkelijk niets. Ik kan niet eens vermoeden, wat u bedoelt.
Dit zou ik u wel willen zeggen, dat ik mij al ongelukkig gevoeld heb van het
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oogenblik af, dat u mij uw vertrouwen en liefde hebt ontnomen, en toch, baron, ben
ik onschuldig. U heeft aan een leugenaar geloof geschonken, die waarschijnlijk zelf
de dief geweest is. Ik heb het waarlijk niet gedaan.’
‘Frans,’ zei de baron, ‘ik wenschte zoo graag, dat ik je gelooven kon, maar ik kan
niet. Laat die zaak rusten; zij behoort tot het verleden. Zeg mij liever eens, waarom
je bij den burgemeester moest komen.’
‘Er was een heer bij hem, die mij spreken wilde, baron.’
‘Zoo, wie was die heer, of mag ik dat niet weten?’
‘O, jawel, baron, het was mijnheer van Bankeren, een notaris uit Amsterdam. Ik
had hem een dienst bewezen, en nu wilde hij mij daarvoor bedanken.’
Wat keek de baron Frans bij die woorden verwonderd aan, maar zijn gelaat werd
er, naar het scheen, toch door verhelderd. Zou Frans dan het geld toch niet gestolen,
maar aan den eigenaar terug bezorgd hebben? Maar dan moest Gerrit toch vast en
zeker gelogen hebben, want hij zeide, dat bij het geld vanmorgen nog gezien had.
Zou die Gerrit al dat vorige ook misschien gelogen hebben en Frans toch onschuldig
zijn?
‘Welken dienst had je dien mijnheer van Bankeren dan bewezen, Frans? Je kende
hem toch niet?’
‘Neen, baron, ik kende hem niet, maar gistermiddag heb ik een tasch gevonden,
die hij verloren had, en waarin veel geld zat: vijftienduizend gulden, en die tasch heb
ik aan den burgemeester gebracht.’
‘Wanneer heb je dat gedaan?’ vroeg de baron vol spanning, daar hij hoe langer
hoe meer begon te begrijpen, dat Gerrit hem bedrogen en dat hij een onschuldige
verdacht had.
‘Gisteren, baron, zoodra ik op het dorp kwam.’
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‘Is dat echt waar? Dus vanmorgen had-je dat geld al niet meer?’
‘Neen baron, waarom vraagt u dat zoo? Ik heb het gisteren dadelijk bezorgd.’
‘Wat heeft die mijnheer van Bankeren je gegeven voor het terugbezorgen?’
‘Hij wilde mij tweehonderd gulden geven, baron, maar ik heb er voor bedankt.’
‘Zoo. Zeg aan Andries, dat hij de bruine merrie voor de dogcart zet. Ik moet even
naar het dorp.’
Frans ging.
‘Nu wil ik weten, wie de waarheid spreekt,’ zei de baron. ‘Zou ik den armen jongen
zoo miskend hebben? Maar wee dien Gerrit, als hij mij zoo vreeselijk bedrogen
heeft!’
Vol spanning reed hij naar het dorp, en daar vernam hij, tot zijn innige blijdschap,
hoe eerlijk en onbaatzuchtig Frans zich gedragen had. Wel deed het hem verdriet,
dat hij den armen jongen zoo onschuldig gestraft had, want hij twijfelde er nu geen
oogenblik meer aan, of Frans was ook aan het stelen der sigaren en aan het niet
bezorgen van dien brief onschuldig; wel schaamde de edele man er zich bijna over,
dat hij hem nu weer van zulk een slechte daad verdacht had, maar het maakte hem
toch gelukkig, nu hij merkte, dat Frans nog altoos een eerlijke jongen was. ‘Hoe heb
ik hem miskend,’ dacht hij, toen hij naar huis terugreed, ‘en wat zal dat den goeden
jongen getroffen hebben, maar nu is het voorbij; voortaan zal ik hem dubbel
liefhebben, al was het alleen, om hem het geleden verdriet te doen vergeten. En dien
Gerrit zal ik ontslaan; zulke slechte menschen wil ik niet op de plaats hebben, want
die zijn mij te gevaarlijk. Zoo'n jongen is tot alles in staat.’
In vollen draf reed hij de oprijlaan in en weldra hield
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hij voor het koetshuis stil. Andries sprong van het achterbankje en op hetzelfde
oogenblik kwam Frans naar buiten en greep de leidsels aan. Nauwelijks was de baron
afgestapt, of hij kwam naar Frans toe en nam hem bij de hand.
‘Frans, beste, eerlijke Frans,’ zei hij, ‘nu weet ik alles, alles, hoor je, ook, dat ik
je langen tijd onschuldig verdacht heb. Wil je me dat vergeven?’
Frans wist niet, wat hij hoorde. 't Was hem, of midden in een stikdonkeren nacht
plotseling een helder zonnetje boven de kimmen verrees. Vergeten was al zijn verdriet,
verdwenen al zijn kommer. Een blijde glimlach verhelderde zijn gelaat en zijn oogen
schitterden van geluk.
‘O baron,’ zei hij, ‘wat maken uw woorden mij gelukkig! Wat heb ik er naar
gehunkerd, dat u alles weten zou en wat ben ik verdrietig geweest, - maar nu is alles
weer goed.’
‘Dat is het, Frans, en geloof, dat het ook mij veel verdriet gedaan heeft. Andries,
wil je Gerrit even hier roepen?’
Andries had met innig welgevallen gezien en gehoord, wat er tusschen den baron
en Frans voorviel. ‘Ziezoo,’ dacht hij, terwijl hij zich van pleizier de handen wreef,
‘dat gaat goed. Wat zal dat Fransje goed doen. De baron is toch een braaf man, dat
hij zoo openlijk zijn ongelijk wil bekennen.’ Toen nu de baron hem beval Gerrit te
gaan roepen, begreep hij dadelijk wat er gebeuren zou, maar dat scheen hem niet zoo
goed te bevallen. Hij weifelde een oogenblikje en nam toen een kort besluit.
‘Met uw verlof, baron - mag ik u wat vragen!’
‘Wel zeker, Andries; wat wou je weten?’
‘Als ik mij niet vergis, baron, is het uw plan, Gerrit
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voor goed te ontslaan, is het niet zoo?’
‘Je hebt het geraden, Andries. Ik wil hem niet langer in mijn dienst hebben.’
‘Maar, baron, hij heeft u toch zeker nog niet bekend, dat hij indertijd die sigaren
gestolen en dien brief verduisterd heeft?’
‘Neen, Andries, neen,’ zei de baron haastig, ‘maar dat is ook niet meer noodig.
Voortaan heeft Frans mijn volle vertrouwen weer, en Gerrit moet vertrekken. Hij
heeft hier al kwaad genoeg gesticht.’
‘Ja, baron, veel te veel zelfs, maar toch verzoek ik u, hem niet te ontslaan, voor
hij bekend heeft. Als ik mij niet vergis, zal hij vanavond zelf nog wel komen, om u
alles te vertellen, ook nog wel iets, denk ik, dat u nog niet weet. En komt hij vanavond
niet, dan kan u hem altijd morgen nog ontslaan.’
‘Waarom vraag je mij dat, Andries? Je hebt er toch zeker een bedoeling mee, niet
waar?’
‘Juist, baron, en als ik mij niet vergis, een goed plan, dat zeker uw goedkeuring
zal wegdragen. De zaak is, dat hij hoogstwaarschijnlijk nog meer kwaad uitvoert,
dan u nog wel vermoedt, en dat moet vandaag uitkomen. Ik zou het u wel vertellen,
maar ik beschuldig hem liever niet, zoolang ik geen zekerheid heb. Stemt u toe?’
‘Dat moet dan maar, Andries, maar ik geef geen langer uitstel dan tot morgen,
stellig niet.’
De baron ging naar huis om het voorgevallene aan zijn vrouw te vertellen.
‘O, Andries,’ juichte Frans, ‘vind-je het niet heerlijk? Nu ben ik geheel in mijn
eer hersteld en houdt de baron weer even veel van me als vroeger. O, o, wat ben ik
blij! Ik ga het dadelijk aan Johanna vertellen!’
‘Ho, ho, mannetje,’ zei Andries lachend, ‘dat doe je niet!’
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‘Niet?’ vroeg Frans.
‘Neen, dat doe je niet, en ik zal je dadelijk wel zeggen, waarom. Maar laat ik je
eerst eens feliciteeren. Van harte, hoor!’
‘Dank je wel, Andries. Jongen, jongen, wat ben ik blij!’
‘En ik ook, Frans. Ik had werkelijk medelijden met je, - maar niet aan Johanna
vertellen, hoor. Eerst moeten we vanavond nog op de jacht.’
‘Op de jacht? Wat bedoel je toch; ik begrijp je niet.’
‘Jongen, Frans,’ fluisterde Andries, uit vrees, dat soms anderen het hooren mochten,
‘ik geloof, dat we Gerrit vanavond snappen zullen.’
‘Hoe zoo?’
‘Ja, ik ben er trotsch op, zoo slim als ik dat overlegd heb. Al meermalen heb ik
opgemerkt, dat Gerrit telkens stukken touw stal, die goed waren, om er strikken van
te maken, en nu heb ik al tweemaal zoo'n stuk touw met voordacht laten stelen, zonder
er aanmerking op te maken.
Daardoor voelde hij zich natuurlijk rustiger en durfde hij beter. Maar vanmorgen
heb ik een stuk touw in den stal neergelegd, dat dienen moet om een strik te worden
voor Gerrit zelf. Hekker en ik hebben het op verschillende plaatsen met inkt gemerkt,
en dat touw heeft hij nu ook weggenomen. Geloof maar gerust, dat hij er vanavond
gebruik van zal maken, en dat we hem snappen zullen. Zie je, Frans, daarom moet
Johanna nog van niets weten, want als jelui allen zoo vroolijk kijkt, ruikt hij lont.
Hij is zoo slim als een mensch. Hoor, daar luidt de etensbel. Laten we gaan.’
't Zal ongeveer half zeven in den avond geweest zijn, toen Gerrit Tinnerson de
plaats verliet en zich naar huis begaf. Hij stapte om twee redenen flink door; ten
eerste,
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omdat een koude oostenwind hem vlak in het gelaat woei, en ten tweede, omdat hij
nog op de jacht wilde. De plaats lag nog niet ver achter hem, toen hij reeds het touw
te voorschijn haalde en het in gelijke stukken sneed. Van elk stuk maakte hij een
strik, in welke bezigheid hij zoo verdiept geraakte, dat hij in het geheel niet merkte,
hoe hij van verre door drie personen gevolgd werd. Indien hij dat geweten had, zou
hij zeker dien avond stil thuis gebleven zijn en zich niet meer in het bosch begeven
hebben, want die vervolgers waren niemand anders dan Andries Mulder, Hekker en
Frans van Dorentil. Nu deed hij dat echter niet, want niet zoodra had hij zich thuis
laten zien, of hij zei:
‘Ik ga nog een poosje naar het dorp, moeder.’
Zijn vader was 's avonds zelden thuis, en wat nog erger was, hij bracht zijn avonden
gewoonlijk in de dorpsherberg door, waarove zijn vrouw zich dikwijls zeer bedroefde.
Ook had zij er veel verdriet van, dat haar zoon Gerrit meer en meer zijn avonden
buitenshuis ging doorbrengen. De goede vrouw vreesde, dat hij het kwade voorbeeld
van zijn vader maar al te goed navolgde en ook zijn geld in herbergjes of kroegjes
verteerde. Zij zeide dan ook vermanend:
‘Maar jongen, moet je nu weer naar het dorp? Je bent bijna geen avond meer thuis.
Waar ga je toch altoos heen? Ik hoop, dat je daar niet in de herbergen loopt of in
kwade gezelschappen verkeert? Ik bleef maar liever hier, m'n jongen, anders ben ik
ook zoo alleen; de kleintjes liggen al te bed. Doe je het?’
Nu, daar had Gerrit al wonder weinig lust in, en aan de vermaningen zijner goede
moeder liet hij zich, helaas, maar al te weinig gelegen liggen. In zijn wijsheid meende
hij, haar goeden raad zeer goed te kunnen missen.
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‘Neen, moeder,’ zei hij kortaf, ‘ik kan stellig niet thuisblijven, want ik heb aan mijn
kennissen beloofd, dat ik komen zou. En in herbergen zien ze ons niet; daar behoeft
u niet ongerust over te wezen. Nu, ik ga. U moet de achterdeur maar niet sluiten,
want het zal wel wat laat worden.’
Gerrit verliet het huis.
‘Als hij maar waarheid spreekt,’ zei zijn moeder hoofdschuddend. Had de goede
vrouw echter geweten, hoe haar zoon zijn avonden doorbracht, zeer zeker zou zij
geen rustig oogenblik meer in huis gehad hebben en ongetwijfeld had ze zich dan
met beslistheid tegen zijn uitgaan verzet.
Toen Gerrit buiten kwam, haalde hij van onder een haag een dikken knuppel te
voorschijn, en begaf zich naar het bosch. Hij merkte al weer niet, dat hij gevolgd
werd. Hij liep flink door en ging regelrecht op zijn doel af. Zijn weg voerde naar het
diepst van het bosch, waar de grond nogal heuvelachtig was. Die heuvels waren de
geliefkoosde verblijfplaats van een groote menigte konijnen, die er hun holen in
hadden gegraven. Weldra was hij, waar hij wezen wilde, en geholpen door het lichte
maantje, dat slechts nu en dan verduisterd werd door snel voorbijtrekkende wolkjes,
begon hij voor den ingang van elk hol een strik te plaatsen. Wel drie kwartier had
hij werk, eer hij zijn geheelen voorraad geplaats had, en het moet gezegd worden,
hij werkte met een ijver, een beter doel waardig. Dat vond Andries ook. Deze zeide
tot zijn metgezellen, die met hem Gerrit in al zijn bewegingen bespiedden, terwijl
zij door dicht kreupelhout aan diens oog onttrokken waren:
‘Zoo hard heb ik hem nog nooit, zoolang ik hem ken, zien werken, en dat is jouw
geluk geweest, Frans, want aan zijn luiheid heb jij je betrekking te danken.’
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‘St, stil!’ fluisterde Hekker. ‘Kijk, hij schijnt er mee klaar te zijn. Wat zou hij nu
gaan doen?’
‘Ik denk: een poosje uitrusten,’ zei Andries. ‘Hij zal nu af wachten, of de lieve
beestjes lust hebben, in zijn strikken te vallen. Ik hoop, dat hij...’
‘St, stil!’ fluisterde Hekker weer. ‘Hij komt hierheen; dat is wat moois.’
't Was werkelijk waar; Gerrit kwam regelrecht op hun schuilhoek aan. Hij moest
nu eenigen tijd afwachten, wat er gebeuren zou, en wilde zich daarom op een luw
plaatsje tusschen het kreupelhout neerleggen, maar ongelukkig koos hij juist de
plaats, wraar zijn vervolgers zich verscholen hadden. Geen twee meter van hen
verwijderd, onder de afhangende takken van een elzeboom, nam hij plaats. Bedaard
haalde hij een pijpje en een tabaksdoos te voorschijn, en een oogenblik later rookte
hij er welbehagelijk op los. De anderen hielden zich doodstil, en dat was ook noodig.
Het minste geritsel zou zijn aandacht getrokken en hem op de vlucht gedreven hebben.
Zoo bleven zij wel een uur lang onbeweeglijk zitten, en Gerrit had zijn tweede pijpje
al uitgerookt, toen plotseling in hun nabijheid eenig geritsel werd gehoord. Twee
konijnen vlogen snel langs hen heen, en hielden in het kleine dal, tusschen de heuvels
stil. Daar bleven zij een oogenblik op de achterpootjes zitten, om te zien, of er ook
onraad was. Gerrit maakte zich zoo klein, als hem mogelijk was. De diertjes zagen
hem niet, en onder lustige sprongen, soms met de beide achterpootjes hoog in de
lucht, huppelden zij elk naar den ingang van een hol. De stomme beestjes liepen hun
verderf tegemoet, want een oogenblik later kon men aan hun rukken en trekken zien,
dat zij met hun koppen in de strikken verward waren geraakt. Al hunne pogingen,
om zich te bevrijden, waren vruchteloos; daarvoor
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verstond Gerrit het stroopersvak te goed. Zoodra hij zag, dat ze gevangen waren,
ging hij naar hen toe en verloste hen uit hun benauwden toestand, doch hun
verademing was slechts van korten duur, want een enkele slag met den knuppel
maakte een einde aan hun leven.
‘Willen we hem nu grijpen?’ vroeg Hekker flluisterend.
‘Laten we nog maar een poosje wachten,’ zei Andries. ‘'t Is nog vroeg; misschien
vangt hij er meer, en dan hebben we morgen in de keuken ook een lekker boutje.’
‘Kijk,’ zei Frans, ‘daar gaat hij naar een anderen strik. Zou er daar ook een in
zitten? Ik geloof haast van wel!’
‘Ja,’ zei Andries, ‘daar heeft hij er weer in; dat is nummer drie. Hij heeft een
gelukkigen avond, als je ons niet meerekent!’
‘Ik vrees, dat hij ons toch niet zal kunnen wegcijferen,’ zei Hekker bedaard. ‘Als
hij nu nog ontsnapt, is het wel onze schuld.’
‘Daar komt hij weer,’ zei Frans. ‘Hij schijnt er nog meer te willen hebben.’
Gerrit legde zich weer op dezelfde plaats neder. Met welgevallen betastte hij de
gevangen konijnen. Ze schenen hem zeer goed aan te staan; hij wreef zich van pleizier
in de handen. Zoo'n gelukkigen avond had hij in langen tijd niet gehad, en zijn vreugde
werd er niet minder op, toen een half uurtje later een nieuw geritsel in de struiken
de aankomst van numero vier aankondigde. ‘Mooi zoo!’ hoorden zij Gerrit mompelen.
Vroolijk sprong het beest in het rond, tot het weldra een slachtoffer van zijn
argeloosheid werd. Gerrit stond op en voegde het, na de strikken opgeborgen te
hebben, bij
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zijn lotgenooten. Hij was nu tevreden. Hij bond ze twee aan twee met de achterpooten
aan de beide einden van een strik, hing ze over den schouder, zorg dragende, dat zij
onder zijn jas verborgen bleven, en maakte zich juist gereed om te vertrekken, toen
hij zich plotseling hoorde toeroepen:
‘Ho, Gerrit, wacht even, wij gaan ook mee!’
Gerrit werd bij het hooren van die woorden doodsbleek van schrik, en ontstelde
nog meer, toen in zijn onmiddellijke nabijheid drie personen tegelijkertijd uit het
krakende kreupelhout te voorschijn sprongen en hem omringden. Het gebeurde zoo
snel, dat aan ontvluchten niet te denken viel. Trouwens, al had hij er aan gedacht, de
schrik had zich zoo geheel van hem meester gemaakt, dat hij gedurende enkele
seconden geen woord spreken en geen voet verzetten kon. ‘Gesnapt!’ dat was de
eenige gedachte, die in zijn brein rondwoelde, en die gedachte maakte hem zoo
verward, dat hij eigenlijk niet eens goed wist, wat er gebeurde en wie hem betrapt
hadden. Toen hij zijn bezinning terugkreeg, was Hekker al druk bezig, hem de handen
op den rug te binden.
‘Ik zal het maar losjes doen, Gerrit, maak je maar niet ongerust; voor geen geld
zou ik je pijn willen veroorzaken,’ zei hij goedig, hoewel Gerrit zeer goed begreep,
dat het spotternij was. ‘Ziezoo, zitten ze nu goed?’
Gerrit antwoordde niet. Met een blik vol haat keek hij zijn vervolgers aan, maar
toch wilde hij met een mooi praatje los zien te komen.
‘Ach,’ zei hij met een smeekend gelaat, ‘hebt medelijden met me; maakt me niet
ongelukkig. Toe Andries, toe Hekker, laat me vrij; ik zal je alles geven, wat ik heb,
als je me niet aan den baron verraadt. Hebt medelijden met me; je weet even goed
als ik, dat er de
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gevangenis mede gemoeid is, en ik deed het toch alleen voor mijn arme moeder,
omdat vader zijn halve verdienste in de herberg verteert.’
‘Gekheid! Allemaal praatjes en leugens!’ riep Andries. ‘Jij wat doen voor je arme
moeder? Schaam je je niet, om het te zeggen? Verdriet doe je haar aan en schande!’
‘Neen, neen, ik doe het werkelijk alleen om haar de zorg voor het huishouden wat
te helpen verlichten. Ik bid je, maak me niet ongelukkig. Toe, Frans, alsjeblieft, doe
jij een goed woordje voor me?’
‘Dat wil ik,’ zei Frans, ‘maar niet hier, en op één voorwaarde.’
‘Welke?’ vroeg Gerrit begeerig.
‘Als jij aan den baron bekent, dat je indertijd die sigaren gestolen en dien brief
verduisterd hebt, wil ik bij den baron een goed woord voor je doen; anders niet.’
‘Nooit!’ zei Gerrit beslist. ‘Dat heb-je zelf toen gedaan.’
‘Vooruit met den leugenaar!’ riep Andries, die bij die woorden driftig werd.
‘Vooruit, naar den baron!’
Andries en Hekker namen Gerrit in hun midden, en begaven zich op weg naar
Wildlust. Frans kwam een weinigje achteraan. De goede jongen had medelijden met
Gerrit, al was deze zijn vijand en al had hij hem veel leed berokkend. Als hij alleen
met hem geweest was, misschien had hij hem dan zelfs wel weer vrij gelaten, vooral
als hij bedacht, hoe ongelukkig Gerrit's moeder zich nu wel voelen zou. Maar Andries
en Hekker dachten daar niet over. Zij stapten flink door en bereikten weldra het
heerenhuis. Een oogenblik later werden zij bij den baron, die met zijn echtgenoote
aan de tafel zat, binnengelaten. Wat keken die verwonderd op, toen zij daar Gerrit,
die doodsbleek was, met gebonden handen
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binnen zagen brengen, terwijl vier vette konijnen van onder zijn jas te voorschijn
kwamen. De barones ontstelde er zelfs van, naar het scheen, want de kleur week een
oogenblik van haar gelaat. Niemand sprak een woord, tot eindelijk de baron, die
Gerrit scherp in het gelaat zag, het stilzwijgen verbrak.
‘Zoo, zoo,’ zei hij, ‘is dat het nieuws, dat ik nog hooren zou? Was het niet
voldoende, dat ik je moest leeren kennen als leugenaar en dief, maar moest je ook
nog als strooper gevat worden? 't Is bedroevend, 't is treurig. Gerrit, wat moet er van
je groeien, wat doe je je arme, brave moeder een vreeselijk verdriet aan. Heb je daar
wel aan gedacht?’
‘O, baron, vergeef het mij, maak me niet ongelukkig!’ smeekte Gerrit.
‘Ik maak je niet ongelukkig, Gerrit, je hebt het je zelven aangedaan. Het kwaad
moet gestraft worden, anders zou het er al spoedig vreemd gaan uitzien in de wereld.
Hekker, neem hem die konijnen af en breng hem naar den burgemeester. Morgen
zal ik zelf komen.’
‘O, genade, baron, genade!’ smeekte Gerrit, die begon te begrijpen, dat het ernst
werd. ‘Ik beloof u, dat ik het nooit weer zal doen. Vergeef het mij!’
Smeekend keek hij den baron aan, maar deze verroerde zich niet. Toen richtte hij
zijn oog op de barones, maar ook bij haar vond hij geen troost; bij Hekker en Andries
evenmin. Alleen toen zijn oog dat van Frans ontmoette, zag hij, dat het gevuld was
met tranen van medelijden.
‘Ach, Frans,’ smeekte hij, ‘spreek jij voor me. Ach toe, asjeblieft.’
‘Eerst de waarheid bekennen,’ zei Frans.
Gerrit begreep, dat hij kiezen of deelen moest: beken-
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nen of naar de gevangenis gevoerd worden. Hij besloot tot het eerste.
‘Genade, baron, ik zal u alles bekennen: niet Frans, maar ik heb de sigaren gestolen,
en den brief, dien Frans mij gaf om op de post te bezorgen, heb ik verbrand, alleen
met het doel om Frans in ongelegenheid te brengen.’
‘Je bent een door en door slechte jongen, Gerrit. En wie heeft de tasch gevonden?’
‘Frans, baron.’
‘En waarom vocht je met hem?’
‘Om hem het geld te ontrooven, baron.’
‘Zoo, nu weet ik alles. Ik beklaag je arme moeder, jongen, maar het moet; Hekker,
breng hem naar den burgemeester!’
Nu trad Frans naar voren. Hij had werkelijk medelijden met Gerrit.
‘Doe dat niet, baron, ach neen!’ zei hij. ‘'t Is zoo verschrikkelijk: naar de
gevangenis, neen, doe het niet. Ik vergeef hem alles, wat hij mij aangedaan heeft,
baron, toe, straf hem voor dezen keer nog niet. Misschien zal hij voortaan beter
oppassen.’
De baron keek Frans vriendelijk en goedkeurend aan.
‘Nu, Frans,’ zei hij, ‘ik vrees, dat het maar uitstel zal zijn, maar omdat jij het me
vraagt, zal ik hem nog vrijlaten. Je hebt het aan Frans te danken, Gerrit, dat ik je laat
gaan. Doe je best, om een eerlijk mensch te worden; 't is er nog niet te laat voor. Hier
kom je natuurlijk niet meer terug; ik wil je niet meer in mijn dienst hebben. Je kunt
gaan.’
Gerrit verliet met neergeslagen oogen het vertrek. Zoodra hij buiten gekomen was,
nam zijn gelaat echter een hatelijke uitdrukking aan en balde hij de vuisten.
‘'t Potje is overgekookt,’ zei hij valsch lachend,
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‘maar die stille verklikkers zal ik wel krijgen. Frans heeft het nu gewonnen; voortaan
is hij natuurlijk het beste kindje, en ik ben weggejaagd. Wacht maar, 't zal nog wel
eens veranderen. 't Zal mijn beurt ook wel weer eens worden!’
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Zevende Hoofdstuk.
Het verdwaalde hert.
Er brak nu voor Frans een onverdeeld gelukkige tijd aan. De baron was innig
verheugd, dat hij nu zijn vroegeren eerlijken Frans terug had, en hij zocht hem op
alle mogelijke manieren zijn geleden verdriet te doen vergeten. Hij schonk hem zijn
volle vertrouwen weer, en uit al zijn handelingen bleek, dat hij veel van hem hield.
Hoe langer hoe meer hield hij hem bij zich op de studeerkamer, om hem de
administratie van het landgoed te laten bijhouden, tot hij hem ten laatste uit zijn
betrekking als palfrenier ontsloeg en hem geheel tot zijn boekhouder en secretaris
aanstelde. Dat was voor Frans een prachtige verbetering, want aan die betrekking
was niet alleen een ruim salaris verbonden, maar bovendien gaf de baron hem verlof,
de lessen in Fransch, Engelsch en Duitsch, die de gouverneur aan de kinderen gaf,
bij te wonen, en toen het dien heer bleek, hoe ijverig Frans
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zich op de studie toelegde, gaf hij hem zelfs afzonderlijk onderwijs, zoodat hij daarin
zeer groote vorderingen kon maken. Ook leerde hij hem het Italiaansch boekhouden.
Het speet Frans wel, dat hij niet meer de kamergenoot van Andries mocht blijven,
maar dat kon niet anders, omdat er een andere palfrenier gekomen was. Hij kreeg
een vrije kamer in het heerenhuis en 's middags gebruikte hij het middagmaal met
den gouverneur. Niettegenstaande hij nu Andries en het overige dienstpersoneel, wat
zijn stand en zijn inkomsten betrof, ver voorbijgestreefd was, bleef hij toch nederig
en bescheiden, en beschouwde Andries nog als zijn bijzonderen vriend, wat ten
gevolge had, dat iedereen hem graag lijden mocht. En ten opzichte van zijn weldoener
koesterde hij een dankbaarheid, die bijna grenzenloos was. Hij droeg hem als het
ware op de handen; een vriendelijk woord uit zijn mond maakte hem gelukkig; het
verdriet van zijn heer was ook zijn verdriet, diens vreugde, zijn vreugde. Hij ging
bijna geheel in hem op. Ook de barones, die hem steeds vriendschap en achting
bewees, had hij innig lief; om haar of den baron gelukkig te maken, zou hij door een
vuur gegaan zijn. - Zijn zuster Johanna voelde zich ook zeer gelukkig in haar
betrekking, vooral toen de barones haar meer en meer voor haar persoonlijken dienst
ging gebruiken, zoodat zij eindelijk bijna geheel hare juffrouw van gezelschap werd;
ook in het geluk van haar broeder nam zij innig deel en hun beider lot stemde haar
gevoelig hart tot diepe erkentelijkheid en dankbaarheid jegens hare weldoeners.
Onder zulke gelukkige omstandigheden werd Johanna twintig en Frans ruim
zeventien jaar. In geen enkel opzicht hadden zij eenige reden om zich te beklagen.
Frans was op weg, om een mooie positie in de maat-
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schappij te verkrijgen en verdiende zelfs nu reeds, op nog zoo jeugdigen leeftijd,
veel meer, dan hij noodig had. Bovendien had hij een aangenaam leven, daar hij zijn
bezigheden met veel lust verrichtte en in zijn vrije uren geheel mocht doen, wat hem
luste. De paarden in den stal, de vaartuigjes en pleizierjachten, de geweren, van den
baron, kortom, alles, wat hem vermaken kon, stond hem ten dienste. Indien zijn
bezigheden het toelieten, mocht hij paardrijden, zeilen of jagen, zooveel hem lustte,
en het gebeurde zelfs dikwijls, dat de baron hem op zijn tochtjes vergezelde. Vooral
gingen zij veel samen op de jacht, waarvan de baron een groot liefhebber was. Soms
ging ook mijnheer Kalken, de gouverneur, mede, maar dikwijls gebeurde dat niet,
omdat hij het niet graag deed. Hij studeerde liever.
Van Gerrit Tinnerson hoorde men weinig; men wist alleen, dat hij, na wegens zijn
luiheid uit een paar betrekkingen te zijn ontslagen, gewoonlijk doelloos en zonder
werk rondslenterde en desniettegenstaande toch veel in herbergen gezien werd, waar
hij gewoonlijk groote verteringen maakte en door zijn ruwheid en vechtlust door alle
jongelieden van zijn leeftijd werd geschuwd en vermeden. Waar hij al dat geld
vandaan haalde, wist niemand met zekerheid te zeggen, doch men vermoedde
algemeen, dat de hazen en konijnen uit de omliggende bosschen er wel meer van
wisten, en dat vermoeden had zeker wel zijn oorsprong gevonden in zijn veelvuldigen
omgang met den ouden Jansen, die blijkbaar de eenige vriend was, dien hij er op
nahield. Voor Andries en Frans was het aan geen twijfel onderhevig, dat hij stroopte,
maar nu zij er geen rechtstreeksch belang bij hadden, hem te ontmaskeren, hadden
zij volstrekt geen lust, voor de tweede maal jacht op hem te maken. Zoolang hij hun
uit den weg bleef, voelden zij geen behoefte,
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zich met hem in te laten. Toch zouden hunne wegen elkander later nog kruisen.
Op een prachtigen zomeravond, toen kamperfoeliegeur en vogelenzang tot
wandelen uitlokte, begaven Andries en Frans zich in het bosch, en genoten van al
het heerlijke, dat de natuur aanbood. Al pratende bereikten zij den vijver, waar zij
gewoon waren 's avonds een bad te nemen. Het water was spiegelglad, want het was
bladstil in de natuur; alleen enkele statige zwanen en hagelwitte eenden brachten er,
zacht voortdrijvende, eenige beweging in. Dat kalme, rustige watervlak, omringd
door geurend bloemhout en hoog geboomte, leverde, terwijl het de overhangende
takken weerspiegelde, een schoonen aanblik op.
‘Wat is het hier toch prachtig,’ zei Frans, vol bewondering rondziende.
‘Heerlijk!’ zei Andries opgetogen. ‘Ik heb nog nooit mooier natuurgezicht
aangetroffen.’
‘Dat wil ik wel gelooven, Andries. Even mooi, dat zou nog kunnen, maar schooner,
neen, dat is onmogelijk. Weet je, wat ik daar bedenk?’
‘Nu, wat dan?’
‘We moesten morgen het lichte roeibootje hierheen laten brengen. Dan kunnen
we morgenavond hier eens varen.’
‘Goed bedacht; dan vragen we Johanna ook!’ riep Andries.
‘Ja, en mijnheer van Kalken mogen we ook niet vergeten. Hij houdt veel van een
watertochtje op een mooien avond.’
Toen zij zich door een heerlijk bad verfrischt hadden, begaven zij zich langzaam
weder naar huis, maar de avond was zoo schoon, dat zij hun schreden allengs
vertraagden en eindelijk op het zachte mos, onder een
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grooten beuk, plaats namen. Zij spraken niet veel; zij genoten van de frissche
boschlucht en ademden den welriekenden geur van heesters en bloemgewassen in.
Weldra verzonken ze in een zalig dolce far niente. Zoo hadden zij reeds een geruimen
tijd gelegen, toen zij plotseling door een hevig geritsel in de struiken opschrikten.
Haastig richtten zij zich half op.
‘Hoor eens,’ fluisterde Frans, ‘wat een verbazend leven is daar in het bosch! Wat
zou dat wezen?’
‘Ik weet het niet,’ antwoordde Andries, ‘ik denk, dat het hazen of konijnen zijn,
maar eigenlijk is daarvoor het leven toch wel wat sterk. Hoor maar eens, 't wordt
nog erger.’
‘Of stroopers,’ meende Frans.
‘Wel neen, stroopers maken zooveel geweld niet. Stil, het komt hierheen.’
Werkelijk kwam het gedruisch, dat veroorzaakt werd door het breken van dood
hout, voortdurend nader.
‘Voor wolven of beren behoeven we hier niet te vreezen,’ zeide Frans, ‘dat is een
troost. Wacht, nu zullen we het zien.’
Vol spanning tuurden zij naar den kant, vanwaar het geluid kwam. Daar werden
plotseling de takken met veel geweld van elkander geschoven en zagen zij een prachtig
hert verschijnen.
‘Een hert!’ fluisterden zij beiden tegelijk. ‘Wat een schoon dier!’
Vol bewondering beschouwden zij den vreemdeling, die zeker hier verdwaald
was, want nog nooit was in die bosschen een hert aangetroffen. Het had een rijk
getakt gewei op den kop, een bewijs, dat het niet jong meer was. Het was een groot
beest in zijn soort, en het verrukte de jongelingen door zijn sierlijke bewegingen.
Het liep bedaard eenige oogenblikken te grazen, tot het eens-
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klaps een geduchten sprong nam en binnen enkele seconden in het hout verdween.
Het nam de richting naar den vijver.
‘Het beest moet hier al langer in het bosch geweest zijn, Frans, want het schijnt
den weg al goed te weten; het gaat regelrecht op den vijver af.’
‘Dat schijnt wel. Wat was het een mooi dier, hè? Kom, ga je raeê, we moeten het
dadelijk den baron gaan vertellen. Wat zal hij blij wezen; hij is zoo'n groot liefhebber
van jagen.’
‘Of hij, en het zal een mooie jachtpartij worden. Jammer dat zoo'n prachtig dier
ten doode opgeschreven is.’
‘Dat ben ik met je eens, Andries, 't is meer dan jammer, maar toch zullen de
eigenaars van landerijen en tuinen er niet op gesteld zijn, dat het blijft leven. Het
richt bij hen groote schade aan, vooral bij de laatsten.’
Zij begaven zich naar huis en traden, na getikt te hebben, de woonkamer binnen.
De baron had juist visite; de burgemeester bracht hem een bezoek.
‘Wel, wat is er?’ vroeg de baron.
‘Er is een hert in het bosch, baron, een prachtig, groot hert, met een sierlijk gewei.’
‘Wat, een hert?’ riepen de beide heeren tegelijk. ‘Onmogelijk, je hebt je zeker
vergist.’
‘Neen, baron, waarlijk niet, we hebben het goed gezien, want het was geen tien
meters van ons verwijderd. Als ik mijn geweer bij me gehad had, was het stellig al
niet meer in het land der levenden, want ik had het goed onder schot,’ zeide Frans.
‘Nu, dan is het maar goed, dat je geweer thuis was,’ antwoordde de baron lachend,
‘want nu zal het een heerlijke jacht worden. U doet toch meê, burgemeester, als een
echt liefhebber?’
‘Met alle genoegen, baron, maar, hoe het me ook
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spijt, morgen kan ik niet. Drukke bezigheden beletten mij dat.’
‘En overmorgen?’
‘Dan ben ik tot uw dienst.’
‘Welnu, dan overmorgen. Ik zal nog enkele liefhebbers uitnoodigen en dan zullen
we hier een jachtpartij hebben, zooals er nog nooit een geweest is.’
‘Overheerlijk,’ zei de burgemeester, zich de handen wrijvende van genoegen. ‘Om
hoe laat beginnen we?’
‘Elf uur, dunkt me?’
‘Afgesproken.’
Den anderen morgen liet Frans het roeibootje naar den vijver brengen, en de baron
en hij gingen 's middags met het geweer onder den arm het bosch in om te jagen en
tevens om, zoo mogelijk, het hert te zien. Niet, dat zij er jacht op wilden maken,
neen, dat zou voor den volgenden dag bewaard blijven, maar zoo gaarne zouden zij
het eens ontmoeten of er sporen van ontdekken. Doch dat gelukte hun niet. Wel
schoten zij veel wild, waaraan de bosschen van den baron trouwens zeer rijk waren,
maar het hert, waarnaar zij zoo verlangden, kregen zij niet te zien. Het hield zich
zeker hier of daar schuil. Tegen het middagmaal keerden zij naar huis terug, waar
Andries hen opwachtte.
‘Wel Andries,’ vroeg de baron, ‘heb je de uitnoodigingen gedaan?’
‘Ja, baron, en niemand heeft bedankt; de heeren stellen er zich veel genoegen van
voor.’
‘Dat dacht ik wel,’ zei de baron vergenoegd. ‘Het zal een mooie jacht zijn.’
Toen 's avonds het werk afgeloopen was, begaven Johanna, Frans, de gouverneur
en Andries zich naar den vijver, waar het bootje, onder overhangend groen verscholen,
voor het watertochtje gereed lag. Zij stapten
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in, en lieten zich zachtjes over het effen watervlak voortglijden. Het was heerlijk
weer; de zou was ondergegaan en het maantje keek schalks tusschen het groene
loover door. De sterretjes flonkerden aan den wolkeloozen hemel en schenen te
luisteren naar het gekweel der vogels, die hun avondliederen zongen, terwijl zij zich
behaaglijk in de toppen der boomen heen en weer wiegelden. De heerlijke boschlucht,
vermengd met de geuren van ontelbare bloemen, de stille natuur, het genot van het
bijna ongemerkt voortdrijven onder de overhangende takken der boomen, die den
vijver omringden, dat alles oefende een onweerstaanbaren drang op het viertal uit
tot mijmeren en droomen. Eindelijk verbrak de heer Van Kalken de stilte, door te
zeggen:
‘Toe, Johanna, zing jij nu eens iets voor ons,’ en een oogenblik later klonk zacht
hare stem:
Als de zon ter westerkimme
Wegzinkt, rijk aan kleurenpracht,
En de maan met zacht geflonker
Vriendelijk d' aarde tegenlacht,
Dan te wieg'len onder 't lommer
Op het held're watervlak,
Dat schenkt rust aan mijne ziele,
Zelfs waar 't hart van weedom brak.
Onder 't drijven, onder 't wieg'len
Op het licht bewogen nat,
Waarvan soms een zilv'ren droppel
Lustig tegen 't bootje spat,
Luist'ren naar de avondlied'ren
Van het dankbaar voog'lenheer,
Dat schenkt rust aan mijne ziele,
Trekt mijn hart naar hooger sfeer.
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Als dan tintelende sterren
Flikk'ren aan des hemels trans,
Duizenden insecten gonzen
Bij hun dart'len, bij hun dans,
Als dan reine, fijne geuren
Stroomen van uit bloem en kruid,
Dan voel 'k rust in mijne ziele,
Vliedt de zorg mij 't harte uit.

Haar schoon geluid en de eenvoudige woorden, die zoo juist toepasselijk waren op
hetgeen haar hoorders dachten en voelden, brachten hen in een aangename, ernstige
stemming, waarin zij verder gedurende het watertochtje bleven, en het zou hun
volstrekt niet onaangenaam geweest zijn, indien de avond tweemaal zoolang geduurd
had. Doch eindelijk werd het tijd om naar huis terug te keeren, hetgeen zij echter
niet deden, zonder afgesproken te hebben, dit tochtje nog dikwijls te herhalen.
Juist toen zij op het punt stonden, het bosch te verlaten, zei Andries tot Frans:
‘Wat zou ik graag dat hert nog eens zien; heb je lust nog eens mee te gaan naar
de plaats, waar wij het gisteren zagen?’
‘Daar zeg je zoo iets,’ antwoordde Frans. ‘Ik ga meê. Misschien komt het wel
weer van denzelfden kant. We komen over een half uurtje wel thuis, Johanna. Ga
vast maar met mijnheer Van Kalken vooruit.’
Frans en Andries gingen dieper het bosch in en namen weer plaats onder denzelfden
beuk, waar zij den vorigen avond gelegen hadden. Zij hielden zich doodstil, doch
geen ander gerucht dan van een voorbijloopend stuk klein wild trof hun oor. Dat
wachten duurde Andries te lang.
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‘Zeg Frans,’ zei hij, ‘blijf jij hier, dan ga ik naar den vijver. Misschien zie ik het daar.
Vind-je dat goed?’
‘Jawel, als je maar niet te lang wegblijft.’
‘Uiterlijk een half uur. Tot straks dan!’
Andries vertrok en Frans bleef alleen. Langzaam ging de tijd voorbij en geen enkel
geluid deed de komst van het hert vermoeden. Frans vermaakte zich door naar de
tintelende en schitterende sterretjes te turen en te luisteren naar het suizelen der
blaadjes. Het half uur was al bijna verstreken, toen hij eensklaps iets in de verte
meende te hooren, dat zijn aandacht waard was. Hij luisterde scherp toe, en ja,
duidelijk kon hij merken, dat het geluid nader kwam. Toch scheen het hem toe, dat
dit niet hetzelfde geluid was, als wat het hert veroorzaakte, toen het door het hout
drong. Het kwam hem voor, alsof het personen waren, die zooveel mogelijk, zonder
gedruisch te maken, naderden, en toen hij scherp toekeek, zag hij duidelijk, dat het
twee mannen waren, die langzaam naderbij kwamen. Haastig verschool hij zich
achter den dikken stam van den beuk. Toen zij dicht bij hem gekomen waren, hielden
zij stil. Hij kon hen zonder moeite herkennen. Het waren Gerrit Tinnerson en de oude
Jansen. Zij hadden ieder een geweer, dat zeker wel geladen was, onder den arm.
‘Hier in dit boschje heb ik duidelijk de sporen van het hert gezien,’ zei Gerrit
Tinnerson, op het kreupelhout wijzende, waaruit Andries en Frans het te voorschijn
hadden zien komen. ‘Niemand weet nog, dat er een hert in het bosch is, anders had
ik er wel al van gehoord, dus we moeten het schieten, voor zij het weten. Ik ben tot
nog toe de eenige, die het gezien heeft. Zou het vannacht hier weer langs komen?’
‘Ik denk het wel,’ zei Jansen. ‘Het zal hier langs gaan, om bij den vijver te komen.
Jongen, Gerrit, als we
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het beest schieten, zullen we er een mooi duitje aan verdienen.’
‘Of we, maar hoor, wat is dat voor een gedruisch? Stil, daar komt het denk ik aan.
Pas op, dat het ons nu niet ontsnapt!’
Snel verborgen zij zich tusschen het hout en wierpen zich op één knie. Het geweer
hielden zij gereed, om dadelijk te kunnen losbranden, als het hert te voorschijn zou
komen, en dat zou stellig niet lang meer duren, want zij hoorden het al dicht aan den
buitenkant van het hout. Daar bewogen de takken zich en met vurige oogen keken
de stroopers uit, om het dier in het gezicht te krijgen. Nog een oogenblik en toen
verscheen het hert met den kop uit het hout. Reeds waren de vingers aan de trekkers,
reeds waanden de stroopers zich van hun prooi meester, toen hun plotseling met
krachtige stem werd toegeroepen:
‘Halt!’
Verschrikt sprongen zij overeind, en het hert maakte zich ijlings uit de voeten.
Frans trad van achter den boomstam te voorschijn en plaatste zich onverschrokken
voor de beide stroopers.
‘Dat is al te brutaal,’ riep hij vol verontwaardiging over hun driestheid, ‘en 't is je
geluk, dat je met je beiden mij te sterk zijt, want anders zou ik in staat zijn, je aan
de politie over te leveren!’
De stroopers, die eerst door zijn onverwachte verschijning zeer verschrikt waren,
kregen, nu zij merkten, dat zij slechts met één persoon te doen hadden, hun
onbeschaamheid spoedig terug, en hun vrees van betrapt te zijn maakte plaats voor
hevige woede over het ontsnappen van hun prooi. Dit was vooral met Gerrit het
geval.
‘Wel jou gemeene strooplikker, wat let me, of ik
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stop je, door één slag met de kolf van mijn geweer, voor altijd den mond! Stille
verklikker, dat is de tweede maal, dat je me in de wielen rijdt, maar 't zal met weer
gebeuren!’
Gerrit zag er werkelijk uit om bang van te worden, en hij scheen de daad bij het
woord te willen voegen, want hij hief de kolf in de hoogte en dreigde Frans het hoofd
te verpletteren, doch Frans sprong op hem af, en greep hem met al de kracht, waarover
hij kon beschikken, bij de polsen.
‘Help, help!’ riep hij. ‘O, had ik mijn wapens slechts bij de hand, dan zou ik je
die onbeschaamdheid wel betaald zetten!’
‘Grijp hem in den nek, Jansen!’ schreeuwde Gerrit. ‘Gooi hem tegen den grond,
dan zal ik er hem een geven, waaraan hij genoeg heeft!’
‘Help, help!’ riep Frans, maar een oogenblik later kon hij geen woord meer
uitbrengen, daar Jansen hem de keel bijna dichtkneep. Toch liet Frans niet los; hij
begreep, dat daarmede zijn leven gemoeid zou zijn.
‘Trek hem dan toch los!’ riep Gerrit. ‘Ik kan geen hand verroeren!’
‘Hallo!’ klonk op dit oogenblik de stem van Andries, die het hulpgeschrei gehoord
had en ijlings kwam toeloopen.
‘Daar komt volk!’ riep Jansen. Vlug liet hij Frans los en verdween tusschen het
geboomte.
‘Help, help!’ riep Frans, terwijl hij zich met nieuwen moed aan Gerrit vastklampte.
‘Hier ben ik!’ riep Andries, die liep, wat hij loopen kon, maar voor hij hen nog
bereikt had, rukte Gerrit zich met reuzenkracht los en volgde zijn vriend.
Daar kwam Andries aan. Hij hijgde van vermoeienis.
‘Wat was dat, Frans?’ vroeg hij schielijk.
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‘Stroopers, Gerrit en Jansen, zij wilden mij vermoorden,’ hijgde Frans.
‘Wat, vermoorden? Waar zijn ze?’ riep Andries woedend uit.
Frans wees naar het kreupelhout. ‘Te laat, Andries,’ zei hij, ‘ze zijn verdwenen,
maar zonder jou was ik verloren geweest. Toen ze jou hoorden, kozen zij het
hazenpad.’
En nu, naar huis terugkeerende, vertelde hij alles, wat er gebeurd was.
‘'t Is schandelijk!’ riep Andries, ‘daar moet een einde aan komen! Men zou zijn
leven hier niet zeker zijn in den avond. Zulk volk!’
Ook de baron was hevig verontwaardigd, toen hij het hoorde, en hij besloot, er
een einde aan te maken.
‘Ik zal 's nachts laten waken,’ zei hij, ‘net zoo lang, tot zij gegrepen worden. Zoo
kan het niet langer blijven!’
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Achtste Hoofdstuk.
De noodlottige jacht.
De baron was 's morgens al vroeg op en druk in de weer, om alles voor de ontvangst
van zijn gasten in gereedheid te laten brengen. In de groote zaal van zijn huis liet hij
een lange tafel aanrichten, ten einde hun vóór de jacht een stevig ontbijt te kunnen
aanbieden. Andries had het ook druk, want de meeste heeren zouden wel te paard
komen, en de zorg voor al die dieren kwam natuurlijk voor zijn verantwoording.
Bovendien had hij den baron en Frans aangeboden, de jachtgeweren te poetsen en
schoon te maken, welk aanbod dankbaar aangenomen was, omdat hij er zoo uitstekend
den slag van had. Ook de barones en de dienstboden hadden het druk, om alles voor
de gasten, die gewoonlijk als echte jagers flinken honger hadden, in orde te brengen.
Om negen uur ging de baron zich voor de jacht kleeden, en nauwelijks was hij
daarmede klaar, of de eerste gast reed al de laan op. Vóór de deur greep Andries het
paard bij de teugels, en jonkheer van Starrenhoven ging naar
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binnen, om den gastheer en de gastvrouw zijn compliment te maken.
‘Dat belooft wat schoons, waarde baron,’ riep hij, terwijl hij zijn lange knevels
opkrulde. En nu begon hij te vertellen van al de hertenjachten, die hij reeds had
medegemaakt en van al de prachtige schoten, die hij daarbij had gelost. Als men hem
gelooven mocht, was er stellig geen beter schutter op de heele wereld dan hij, en had
hij ongetwijfeld al meer dan dertig herten het levenslicht uitgeblazen. Hij was nog
niet half met zijn praten en bluffen klaar, toen een ander jager binnentrad; het was
een groote, breedgebouwde man met een ontzaglijken baard en knevel, terwijl zijn
schedel bedekt was met dikke, korte, stoppelige haren van een roode kleur. Hij had
den naam van een geducht jager te zijn en heette baron van Leeuwenstein, doch zijn
vrienden noemden hem naar een woord, dat hij veel bezigde, baron Paf. Hij boog
voor de barones en gaf den gastheer de hand.
‘Dank voor je uitnoodiging,’ zei hij kort en krachtig. ‘We hebben hier zoo weinig,
dat een hertenjacht een waar buitenkansje is. Is het beest al lang in je bosch?’
‘We hebben het eergisteren, laat in den avond, pas ontdekt, en gisteren hebben ze
het opnieuw gezien. Het scheelde zelfs niet veel, of een paar stroopers hadden het
ons voor den neus weggekaapt; gelukkig was mijn boekhouder dicht in hun nabijheid,
zoodat hij het beletten kon.’
‘Flink gedaan. Gemeen volk, zulke stroopers,’ zei baron van Leeuwenstein, ‘ze
moesten er op paffen! Geen beter middel! In mijn bosschen kwamen ze vroeger ook,
maar sedert ik dat middel toegepast heb, zijn ze verdwenen. Je moet het ook doen,
ik kan het je aanraden.’
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‘Nu,’ meende de baron, ‘het middel werkt misschien wel wat te sterk, maar intusschen
is 't gevaarlijk volkje; ze hadden gisteren mijn boekhouder bijna vermoord. Gelukkig,
dat er hulp kwam.’
‘Op paffen, geloof me!’ zei de geweldige jager.
Er kwamen weer nieuwe gasten. Burgemeester Clingdal en baron Parling van
Meurse traden binnen.
‘Goeden morgen, goeden morgen!’ klonk het vroolijk, terwijl ze elkander de hand
gaven.
‘Ha, daar hebben we Leeuwenstein ook, dat doet me genoegen. 't Zal een mooie
jacht worden, hè? Hoewel, jij hebt al zooveel beren en tijgers geschoten op je reizen,
dat er voor jou niet veel aardigheid aan zal wezen.’
‘Dat heb ik, maar toch doe ik gaarne mede. Jongen, ja, ik heb al heel wat grapjes
achter den rug, als ik dat zoo eens in mijn gedachten naga. Maar wat denk je nu wel,
dat mijn mooiste jachten zijn?’
‘Tijgerjachten,’ zei jonkheer van Starrenhoven. ‘Die zijn, dunkt mij, het
gevaarlijkste.’
‘'t Mocht wat!’ riep Leeuwenstein. ‘Eén paf, en dan ligt hij. Neen, het aardigst is,
geheel alleen en te paard, met goed geladen en niet te weinig wapens, midden tusschen
een troep hongerige wolven te zitten. Mooier bestaat niet! Dat heb ik gehad in
Rusland, in den nacht met lichte maan. Sapperloot, die hongerlijders klauteren als
katten tegen de pooten van je paard op, en als je niet oppast, eten ze je op, daar je
bijstaat, en je paard trekken ze bijna onder je vandaan. Dan is het schieten en rijden
van wat ben je me: paf, daar valt er een, wip, een ander vliegt tegen je op, paf, daar
valt hij, wip, wip, wip, twintig andere komen in zijn plaats, paf, paf, daar vallen ze,
en zoo gaat het net zoo lang, tot je ze ontloopen bent. Zie je, dàt is jagen. Als je maar
twee
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seconden je koelbloedigheid verliest, ben je verloren, onherroepelijk!’
Intusschen waren alle gasten aangekomen, en het gesprek werd algemeen. Zij
stonden in groepjes verdeeld in de groote zaal, en praatten en lachten, dat hooren en
zien bijna verging. Iedereen wist jachtavonturen uit zijn leven te vertellen, zoo vreemd
en ongelooflijk, dat het bijna aan geen twijfel onderhevig was, of minstens negen
tiende deel ervan was nooit gebeurd. Eindelijk riep de baron:
‘Komt, heeren, 't wordt tijd, aan tafel, aan tafel!’
Die uitnoodiging behoefde niet herhaald te worden, en de baron merkte al spoedig
op, dat, als de heeren zoo goed konden schieten als eten, waarschijnlijk geen haas
of fazant in zijne bosschen zou overblijven. Al waren er dan ook honderd herten,
ongetwijfeld zouden ze alle sneuvelen.
Ongeveer om half twaalf wierpen zij de geweren over de schouders en traden naar
buiten. Daar stonden de drijvers, die het hert naar het midden van het woud zouden
drijven, al gereed, en Tinnerson, de jager, hield met groote moeite een aantal vurige
jachthonden in bedwang. De meeste jagers hadden een blinkenden jachthoren aan
een koord om den hals hangen, ten einde elkander te kunnen waarschuwen, als het
hert gezien werd.
‘Is alles gereed?’ riep de baron. ‘Goed zoo. Nu moeten de drijvers zich verdeelen
rondom het bosch, en het wild naar het midden opjagen. Denkt er vooral om,
voortdurend te schreeuwen en met je stok te slaan, want anders mochten we je eens
voor wild aanzien, en dat kon je wel eens niet bevallen. Alles gereed? Voorwaarts
dan!’
De drijvers vormden een grooten kring om het woud
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en de jagers trokken het bosch in. 'tWas een mooie groep, zooals zij daar pratend en
lachend, voortgingen. Zij hadden allen een sierlijk jachtcostuum aan, dat bestond uit
een fluweelen buis en korte broek, terwijl hunne beenen door slobkousen tegen
boomstronken en distels beschermd werden. De meeste heeren waren in 't groen
gekleed, de geliefkoosde kleur van jagers; sommigen waren in 't bruin, anderen weer
in 't zwart. Allen hadden een weitasch op den rug. Frans was de eenige, die niet in
een bepaald jachtcostuum was. Alleen een paar hooge kaplaarzen vormden het
buitengewone van zijn kleeding. In het midden van het bosch hielden de jagers stand,
tot weldra de heldere tonen der jachthorens aan verschillende kanten het teeken
gaven, dat de drijvers het bosch binnengedrongen waren.
‘Komt heeren, laten we ons in groepjes verdeelen. Straks zal het opgejaagde wild
wel komen. Driemaal denzelfden toon op den horen zal het teeken zijn, dat het hert
gezien is. Tot straks, goede jacht!’
De jagers gingen uit elkander en zochten ieder een plaatsje op, dat hun aan het
oog der vluchtende dieren onttrok en toch goede gelegenheid aanbood, om rond te
zien en aan te leggen. Frans had zijn plaats gekozen dicht bij het boschje, waar hij
de stroopers had ontmoet. De baron stond geen vijftig passen van hem af. Al spoedig
werd het drukker in het bosch. De hazen, konijnen en fazanten, opgejaagd door de
drijvers, vlogen in pijlsnelle vaart heen en weer, en de verschrikte vogels verhieven
zich hoog in de lucht. De schoten knalden, dat het bosch er van daverde, en menig
haasje werd in zijn snellen loop door het doodend lood achterhaald en neergeveld.
De arme dieren, aan alle kanten ingesloten en bedreigd, wisten niet, waarheen zich
te begeven. De dood grijnsde hen overal tegen.
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En zij waren niet de eenigen, die in angst verkeerden; er bevond zich ook een
menschelijk wezen in het bosch, dat niet wist, hoe zich te redden, dat ook aan alle
kanten ingesloten was en, wel niet met den dood, maar toch met gevangenisstraf
werd bedreigd. Dat wezen was de oude Jansen, die, niet vermoedende, dat er op
dezen ongewonen tijd een jachtpartij zou gehouden worden, zich 's morgens in het
bosch begeven had, met het doel, zich zoo mogelijk van het hert meester te maken,
en zich nu, tot zijn niet geringe ontsteltenis, aan alle kanten door jagers en drijvers
omringd zag. Hij verschool zich in het dichtste gedeelte van een bosch kreupelhout,
elk oogenblik vreezende, ontdekt te zullen worden. Hij hield zich doodstil, in de
hoop, dat de jagers, bij het vervolgen van het hert, zich naar een ander gedeelte van
het bosch zouden begeven en hij dan gelegenheid zou kunnen vinden, ongezien te
ontsnappen. Vol angstige spanning wachtte hij het hoorngeschal af, hetwelk den
jagers te kennen zou geven, dat het hert opgejaagd was. Hij had reeds geruimen tijd
in zijn schuilplaats vertoefd, zonder iets anders te hooren dan de stemmen der jagers,
die elkander nu en dan een enkel woord toeriepen, en het knallen der schoten. Soms
zelfs hoorde hij de hagelkorrels boven zich door de boombladeren ritselen, waarom
hij het geraden vond, plat op den grond te gaan liggen. Tot zijn grooten schrik hoorde
hij, dat het geschreeuw en geklop der drijvers al nader en nader kwam, en met
ontzetting dacht hij er aan, hoe zij straks ook het bosch, waarin hij zich bevond,
zouden binnentrekken, en hoe hij, door woeste honden gevolgd en bedreigd, als een
stuk wild op de vlucht gejaagd en waarschijnlijk gegrepen zou worden. Het angstzweet
brak hem uit, en al zijn hoop was er op gevestigd, dat het hert vóór dien tijd
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noe opgejaagd zou worden en de jagers naar een andere plaats lokken. Hoe langer
het duurde des te meer ontzonk hem de moed, en eindelijk hoorde hij het geschreeuw
der drijvers al zoo dicht in zijn nabijheid, dat het volgens zijn meening geen tien
minuten meer dure kon, of hij zou ontdekt zijn. Tevergeefs peinsde hij zijn angst op
middelen, om zich uit zijn benarden toestand te redden; overal dreigde gevaar.
Plotseling spitste hij de ooren en hief hij het hoofd een weinig op. Was dat geen
hoornsignaal? Het hert was gevonden, en het oogenblik zijner redding misschien
gekomen! Hoor, daar klonk het signaal weer en de jagers riepen elkander toe: ‘Ze
hebben het opgejaagd!’ Haastig vloog hij overeind, zoo haastig, dat de takken er van
kraakten. De baron, die aan den rand van het boschje stond, hoorde het, en meenende,
dat het veroorzaakt werd door het vluchtend hert, wenkte hij Frans, naderbij te komen.
De andere jagers verlieten hun schuilhoeken, en begaven zich in allerijl naar de plaats,
vanwaar het signaal gekomen was. Die was echter niet gemakkelijk te vinden, want
het hert bewoog zich in zijn angst zoo snel van de eene plaats naar de andere, dat het
hoorngeschal nu dichtbij, dan weer veraf klonk. Het hert werd, als het ware, overal
gezien. Intusschen verkeerden Frans en de baron in groote spanning, want het geritsel
in het kreupelhout werd voortdurend sterker, en zij twijfelden er niet aan, of het hert
zou oogenblikkelijk te voorschijn komen. Zij hadden zich ieder achter een dikken
boomstam verscholen en hielden de geweren in de vereischte houding, om dadelijk
vuur te kunnen geven. Toch was Frans van plan, zijn heer het eerst te laten schieten,
omdat hij begreep, dat deze er zeer veel prijs op zou stellen, het hert te dooden. Alleen
wanneer diens schot miste of niet geheel doel trof, zou ook hij schieten.
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Duidelijk hoorden zij, dat de takken krachtig van elkander werden geschoven en dat
het dier den uitgang van het bosch naderde. Zij zagen eindelijk zelfs het hout bewegen.
Nog een oogenblik, en zijn kop zou te voorschijn komen. Maar neen! In plaats van
het boschje te verlaten, bleef het langs den kant voortloopen en zou weldra buiten
schot geraken. De baron verkeerde in de grootste spanning. Zou de eer hem nu toch
ontgaan? 't Was hem, of hij zelfs het lichaam van het hert tusschen de struiken door
kon zien. Daar hield het een oogenblik stil. Nu kwam het meer naar buiten, maar
bleef toch nog onzichtbaar. Zou het zich dan nooit blootgeven? Daar werden de
buitenste takken een weinigje op zijde geduwd,.... zou het nu komen? Wat was dat
bruinachtige voorwerp daar? Misschien een tak van het gewei? De baron kon zijn
begeerte om een schot te lossen, niet langer bedwingen. Hij legde aan... het bruine
voorwerp bewoog zich even... zou het hert weer terugkeeren en geheel buiten schot
geraken? Hij legde den vinger aan den trekker... nog een seconde.. pam! pam!... Een
vreeselijke kreet trof zijn oor. Hij sprong op en, gevolgd door Frans, ijlde hij naar
de plaats, waar het hert, volgens zijn meening, gevallen was. Hij duwde de takken
op zijde en richtte zijn blik naar den grond, maar... wie beschrijft zijn ontzetting,
toen hij daar den ouden Jansen zag liggen, zich wentelende in zijn bloed! Een
geweldige schok voer hem door het lichaam, zijn gelaat werd doodsbleek en vol
schrik sloeg hij de armen ten hemel. Gedurende enkele oogenblikken bleef hij roerloos
staan, de oogen onafgebroken op den stervenden strooper gericht, doch weldra
herstelde hij zich. Vol deernis met den ongelukkige knielde hij neer en legde diens
hoofd tegen zich aan.
‘Frans,’ riep hij, ‘Frans!’
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‘Hier ben ik, baron, wat belieft u!’ vroeg Frans zacht, terwijl hij een stap naderbij
kwam en den baron droevig en medelijdend aanzag, vol zorg en bekommernis over
de treurige gevolgen, die deze gebeurtenis na zich zou sleepen.
‘Haal hulp, Frans, spoedig, voor het te laat is!’ zei de baron gejaagd. ‘Er moet
dadelijk een dokter gehaald worden!’
‘Ik vrees, baron,’ zei Frans, op den strooper wijzende, die zich hoe langer hoe
minder bewoog en eindelijk geheel onbeweeglijk bleef liggen: ‘ik vrees, baron, dat
het te laat is; hij is reeds dood, geloof ik. Er is geen dokter meer noodig.’
De baron sprak geen woord; zwijgend legde hij het lijk op het mos neder en stond
toen op. Tegen den stam van een boom geleund, verzonk hij in diepe gedachten. Het
was den ongelukkigen man, die onwillens en zonder aan de mogelijkheid daarvan
zelfs te kunnen denken, een moordenaar geworden was, aan te zien, dat hij zich diep
ongelukkig voelde, en dat de aanblik van het lijk hem met ontzetting vervulde. ‘Een
moordenaar!’ klonk het in zijn ziel, en zijn trillende lippen herhaalden dat akelige
woord. Hij huiverde. ‘Maar het was mijn schuld niet,’ dacht hij een oogenblik later,
‘ik kon immers niet vermoeden, dat daar een mensch verborgen zou zijn? Ach, had
ik het geweten, of maar kunnen denken! Arme, lieve vrouw, hoe zal het u te moede
zijn, als je hoort, dat ik een mensch gedood heb! Vreeselijk! Zal zij zich niet met
afschuw van mij afwenden? Zal zij niet huiveren bij de gedachte een moordenaar tot
man te hebben? Zal zij mij ooit weer kunnen liefhebben als voorheen? Neen, neen,
dat kan niet, 't is onmogelijk. Deze daad kan nooit meer goedgemaakt worden; zij
richt een scheidsmuur op tusschen mij en allen, die ik liefheb. En
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Hij legde den vinger aan den trekker.
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ook mijne kinderen zullen er onder moeten lijden; hun leven lang zullen zij het zich
herinneren, dat hun vader een moordenaar was, en waar zij zich ook bevinden, zullen
de menschen het elkander toefluisteren. Ach, wat ben ik ongelukkig! En dan nog
wacht mij bovendien de gevangenis, zoo al niet wegens moord, dan toch ongetwijfeld
voor manslag door onvoorzichtigheid. Helaas, helaas, mijn geluk is voor altoos
voorbij, en nimmer keert het weer!’ Hij bedekte snikkend het gelaat met de handen.
Op dit oogenblik werd hij op den schouder getikt, en Frans zeide tot hem:
‘Blijf kalm, baron, bedenk, dat het uw schuld niet is. Niemand kon immers
vermoeden, dat Jansen daar verborgen zou zijn?’
‘Neen, neen, Frans, dat is zoo, maar het verandert aan de zaak niets: ik ben een
moordenaar en zal altijd en door iedereen zoo genoemd worden. O, 't is vreeselijk,
niet voor mijzelven, o neen, ik behoef mij den dood van dien man niet aan te trekken,
want hij zelf en hij alleen is er de oorzaak van, maar iedereen zal zich huiverend en
met afkeer van mij afwenden, mijn vrouw en kinderen zullen er op nagewezen worden
en er onder gebukt gaan, en zij zullen mij niet meer kunnen liefhebben als vroeger.
Bovendien zal ik veroordeeld worden, minstens voor manslag, misschien zelfs, als
de rechters mijn verklaringen niet gelooven, voor moord! O, 't is vreeselijk! Hoe kan
een enkele daad het levensgeluk van velen vernietigen. Ik kan je niet zeggen, Frans,
hoe ik er tegen opzie, mijn vrouw en kinderen met het gebeurde bekend te maken.’
‘En dat moet ook niet, baron,’ zei Frans vastberaden. ‘Zij mogen het nimmer
weten, - het zou hen al te ongelukkig maken. Doch daar komen de heeren aan!
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Zee niets, - hier is uw geweer, hang dat over den schouder. Laat alles aan mij over.
Beloof mij, u te zullen onderwerpen aan hetgeen ik doen zal!’
‘Dat kan ik niet beloven, Frans....’
‘Het moet, baron, beloof het mij, en u zal zien, dat het goed terecht komt.’
‘Welnu, ik beloof het je.’
Intusschen waren de jagers naderbij gekomen. Eenige drijvers droegen het doode
hert.
‘Wel, baron,’ riepen zij, ‘waar heb je toch gezeten? We hebben je nergens gezien?’
De baron wees zwijgend op het lijk, en toen de jagers zagen, wat er gebeurd was,
keken zij elkander verschrikt aan.
‘Wat is dat?’ mompelden zij. ‘Wie heeft dat gedaan?’
‘Een strooper?’ riep Leeuwenstem. ‘Daar is niet veel aan verbeurd. Niets beter,
dan er op paffen. Hoewel deze eigenlijk toch wat al te goed geraakt is. Hoe kwam
dat?’
‘Ja, baron van Havelte,’ zei de burgemeester ernstig, een paar stappen naderbij
komende, ‘dat vraag ik ook: hoe kwam dat?’
‘Een ongeluk!’ stamelde de baron.
‘Dat begrijp ik,’ zei de burgemeester, ‘maar ik ben verplicht, er proces-verbaal
van op te maken, en daarom: wie is de dader?’
‘Ik, burgemeester!’ zei Frans, zich voor den baron plaatsende. ‘Ik ben de dader
en niemand anders. Het gebeurde bij ongeluk. Kort na het eerste hoornsignaal
vernamen we hier in dit kreupelhout een hevig geritsel, waarvan we niet anders
konden denken, dan dat het veroorzaakt werd door het opgejaagde hert. Snel verborgen
de baron en ik ons ieder achter een boomstam.
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Het geritsel naderde in onze richting tot aan den rand van het boschje, doch verder
kwam het toen niet. Integendeel, het scheen, of het zich van ons af ging bewegen.
Eindelijk meende ik duidelijk het lichaam van het hert te kunnen onderscheiden...
ik legde aan en... gaf vuur, met dezen treurigen afloop.’
‘Ik beklaag u,’ zei de burgemeester deelnemend, ‘ik beklaag u van ganscher harte.
't Is wel een noodlottig schot geweest. Baron van Havelte, staat u voor de waarheid
van deze getuigenis in?’
De baron weifelde met het geven van zijn antwoord. Hij verkeerde in een hevigen
tweestrijd. Wat moest hij doen? Den braven, zelfopofferenden Frans aan de justitie
overleveren en naar de gevangenis zien voeren, terwijl hij zelf in het bezit bleef van
zijn goeden naam en van zijn vrijheid, of moest hij den burgemeester de waarheid
bekennen, maar daarmede ook zijn vrouw en kinderen ongelukkig maken? Over
zichzelven dacht hij niet. Wanneer van hem alleen sprake was geweest, zou hij
ongetwijfeld de waarheid hebben gezegd, maar nu, op dit oogenblik, ontbrak hem
daartoe de moed. Met gesloten oogen maakte hij met de hand een afwerende
beweging, terwijl hij stamelde:
‘Vraag mij niets.... ik kan het u niet zeggen... ik, ik weet het niet.’
Dat antwoord klonk den burgemeester vreemd in de ooren. Zou hij misleid worden?
Had misschien de baron het ongeluk gehad en offerde Frans zich voor hem op?
‘Weet u zeker, baron, dat het Frans was, die het doodende schot loste, en niemand
anders dan hij?’
‘Ik... ik weet...’ mompelde de baron, maar Frans viel hem krachtig in de rede door
te zeggen:
‘Meent u misschien, burgemeester, dat de baron het
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gedaan heeft? Dan zal ik u dadelijk bewijzen, dat het niet zoo is!’
Vlug nam hij zich het geweer van den schouder en richtte het naar boven. Hij
haalde de hanen over en trok ze daarna af, doch beide schoten weigerden. Daarna
greep hij het geweer, dat de baron over den schouder had hangen en deed hetzelfde.
Twee knallen dreunden door het bosch.
‘Ziet u nu wel,’ riep hij, ‘dat de baron nog niet geschoten heeft? Mijn geweer
daarentegen was afgeschoten. Meer bewijzen heb ik niet, maar het is, dunkt mij,
voldoende.’
‘Dat is het!’ riep Leeuwenstein, die er geen oogenblik aan twijfelde, of de baron
was de schuldige, maar hij vond het gedrag en de houding van Frans zoo braaf en
flink, dat hij besloot, hem te helpen. ‘'t Is bewijs genoeg!’ riep hij nog eens.
‘Ja, ja!’ riepen de andere heeren, ‘het bewijs is meer dan voldoende. De baron
heeft het niet gedaan.’
Zij begrepen geen van allen, Leeuwenstein uitgezonderd, dat Frans de geweren
verwisseld had. Baron van Havelte verkeerde nog altoos in tweestrijd, maar toen zijn
oog den smeekenden blik van Frans ontmoette, besloot hij zich vooralsnog aan den
loop der zaken te onderwerpen. ‘'t Is in elk geval tijd gewonnen,’ dacht hij, ‘en
morgen kan ik de waarheid toch nog altijd aan het licht brengen. In geen geval zal
ik echter toestaan, dat hij de straf voor mij ondergaat. Dan beken ik liever.’ Dankbaar
keek hij zijn trouwen Frans in het gelaat, en deze voelde zich gelukkig, dat hij nu
zijn weldoener diens goede daden vergelden kon. Intusschen waren enkele drijvers
naar het heerenhuis gegaan en hadden daar verteld, wat er gebeurd was. In een
oogenblik waren er een groot aantal personen naar de plaats
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des ongeluks heengesneld, en daaronder ook Johanna. Doodsbleek trad zij op haar
broeder toe en sloeg hem hare armen om den hals.
‘O, Frans, goede, ongelukkige Frans!’ snikte zij. ‘Wat een vreeselijk ongeluk!’
Het bedroefde meisje rilde, toen zij het lijk ontwaarde, en vol ontzetting wendde
zij den blik af. Maar Frans drukte haar aan zijn hart en kuste haar, en zacht fluisterde
hij haar in het oor: ‘De plicht der dankbaarheid.’
Vol verwondering staarde Johanna hem aan, en toen zij hem in het sprekende
gelaat zag, ging haar plotseling een licht op. Het schrandere meisje begreep, wat er
gebeurd was, en door hare tranen heen lachte zij hem bemoedigend toe.
Ook Andries en mijnheer Van Kalken voegden zich bij hem. Zwijgend drukten
zij hem de hand. Intusschen was er nog meer volk komen toeloopen en daaronder
ook Gerrit Tinnerson. Al spoedig vernam hij, wat er gebeurd was, namelijk, dat Frans
bij ongeluk Jansen gedood had.
‘Bij ongeluk?’ riep hij op zijn gewonen, hatelijken toon, en zoo luid, dat iedereen
het hoorde, ‘bij ongeluk? Daar geloof ik niets van, geen woord! Dat weet ik wel
beter!’
Iedereen keek hem bij die woorden verwonderd en nieuwsgierig aan en de
burgemeester kwam naar hem toe. Hij keek den jongen leeglooper, die in volstrekt
geen goeden reuk bij hem stond, gedurende enkele oogenblikken diep in de oogen,
en vroeg toen op korten toon:
‘Wat weet jij wel beter, Gerrit Tinnerson? Maar geen leugens, versta-je!’
‘Ik lieg nooit, burgemeester,’ zei Gerrit met waardigheid.
‘Als je het nog nooit gedaan hebt, doe je het nu,
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Gerrit,’ riep Andries toornig. ‘Dat woordje nooit moet altijd wezen, burgemeester.’
‘Stil, Andries,’ riep deze, ‘val mij niet in de rede. Kom, Gerrit, spreek op, als je
wat te vertellen hebt.’
‘Ik ben niet als sommige menschen, die graag voor stillen verklikker spelen,’ zei
Gerrit, terwijl hij Frans en Andries met een boosaardigen lach aankeek.
‘Daar vraag ik je niet naar,’ hernam de burgemeester driftig. ‘Jij deedt het straks
voorkomen, of je in deze zaak een gewichtig getuigenis kon afleggen. Indien dat
waar is, ben je er toe verplicht, en als je je plicht niet doet, word je gestraft. Dus, hoe
is het: weet je er meer van of niet?’
‘Van hetgeen hier gebeurd is,’ zei Gerrit, op het lijk wijzende, ‘neen, daarover
kan ik niets zeggen of verklaren, maar wel weet ik, dat Frans van Dorentil gisteravond
den ouden Jansen met den dood bedreigd heeft.’
‘Dat is leugentaal!’ riep Andries, zich door de menschen heendringende, om zijn
vriend beter te kunnen verdedigen.
‘'t Is de waarheid,’ hield Gerrit vol, ‘en jij Andries, kunt er in het geheel niet over
meespreken, want jij was er niet eens bij. Ik houd vol, dat Frans Jansen met den dood
bedreigd heeft.’
‘'t Is ongetwijfeld gelogen!’ riep Andries.
‘Stil, Andries,’ zei de burgemeester, ‘als ik je noodig heb, zal ik je wel vragen. En
waarom,’ vervolgde hij tot Gerrit, ‘waarom dreigde hij Jansen met den dood?’
‘Omdat deze bezig was met stroopen, burgemeester. Ik was er toevallig bij, daar
ik naar het dorp geweest was en dwars door het bosch naar huis terugkeerde. Midden
in het woud ontmoette ik den ouden Jansen, en toen liepen we samen een eindje op.
Plotseling ont-
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moetten we Frans van Dorentil, die ons voor stroopers begon uit te schelden en ons
toeriep: had ik mijn wapens maar bij me, stroopersvolk, dan kwam je hier niet levend
vandaan.’
‘Zoo, zoo!’ zei de burgemeester peinzend. ‘Dat is erger. En droeg jij ook een
geweer?’
‘Neen, burgemeester, zeker niet. Want denkt u wel van me!’
‘Mijnheer Clingdal!’ riep Frans, ‘wat hij gezegd heeft, is bijna woord voor woord
onwaar! Gerrit had even goed een geweer als Jansen, en ze loerden samen op het
hert, dat uit dit boschje te voorschijn kwam. Ze hadden mij niet gezien, daar ik mij
achter een boom verscholen had. Juist toen zij vuur wilden geven, riep ik “halt!” en
daarvan verschrikten zij zoo hevig, dat zij opsprongen en het hert lieten ontsnappen.
Maar zij merkten al spoedig, dat ik alleen was, en wierpen zich op mij, om mij te
dooden, hetgeen hun stellig gelukt zou zijn, indien Andries mij niet te hulp gekomen
was. Ik kan niet ontkennen, dat ik bij die worsteling geroepen heb: “had ik mijn
wapens maar!” doch dat is zoo'n vreemde wensch niet, wanneer men door twee
personen aangevallen wordt. Zoo was de ware toedracht van de zaak.’
‘En ik kan verklaren,’ riep baron van Havelte plotseling, ‘dat Gerrit Tinnerson
door mijn bedienden in dit bosch gegrepen is, terwijl hij bezig was met stroopen en
vier konijnen in zijn bezit had; en dat hij wegens leugentaal, laster en diefstal, alles
ten nadeele van Frans van Dorentil, uit mijn dienst is ontslagen.’
‘Zoo, zoo,’ mompelde de burgemeester. ‘De zaak wordt ingewikkelder. 't Beste
is, haar door den officier voorloopig te doen uitmaken. Komt, mannen, draagt dit
lijk hier vandaan, en voert het op een wagen naar
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het gemeentehuis. Frans van Dorentil, jij moet mij vergezellen naar Haarlem. Baron
van Havelte, zou ik een rijtuig van u mogen verzoeken?’
‘Andries!’ riep de baron, ‘span in en rijd den burgemeester naar Haarlem.’
Een oogenblik later begaf iedereen zich naar het heerenhuis, waar de gasten spoedig
hun afscheid namen. De baron liep in hevigen tweestrijd heen en weêr, en zijn onrust
werd nog grooter, toen Andries ging inspannen. Hevig ontroerd drukte hij Frans de
hand. Johanna deed het veel kalmer.
‘Vaarwel, Frans,’ zei ze, ‘houd goeden moed!’
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Negende Hoofdstuk.
Zelfopoffering.
Het was al laat in den avond, toen Andries met het rijtuig terugkeerde. Hij was alleen.
Zoodra de baron hem hoorde, begaf hij zich naar buiten om te vernemen, wat er
gebeurd was, en toen hij zag, dat Frans niet met Andries teruggekeerd was, ontstelde
hij hevig.
‘Waar is Frans?’ vroeg hij.
‘In de gevangenis, baron,’ zei Andries somber. ‘De Officier van Justitie vond geen
vrijheid, hem naar huis terug te zenden. Het getuigenis van Gerrit Tinnerson, dat
Frans den ouden Jansen al vooraf met den dood bedreigd had, doet veel kwaad aan
de zaak. De Officier meent, dat het een moord met voorbedachten rade geweest kan
zijn. Als het bewezen was, dat het slechts bij ongeluk gebeurde, zou hij Frans wel
voorloopig vrijgelaten hebben, maar nu kon dat niet. Morgen moet Gerrit Tinnerson
komen getuigen om één uur, en u
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wordt om twee uur verwacht. De burgemeester zal u daarvan nog wel nader bericht
zenden.’
‘'t Is verschrikkelijk, Andries,’ zuchtte de baron, ‘en die schurk van een Gerrit
verdient voor zijn leugens levenslange gevangenisstraf. 't Is een gewetenlooze jongen!
En hoe was het met den braven Frans? Hield hij zich goed?’
‘Ja, baron, onbegrijpelijk goed zelfs. Ik heb hem nog gesproken vóór hij naar de
gevangenis werd gevoerd, maar ik kon me niet begrijpen, hoe iemand, die pas zoo'n
vreeselijk ongeluk gehad heeft en op het punt staat, om voor langen tijd opgesloten
te worden, zoo welgemoed kon zijn. 't Is meer dan vreemd, maar hij scheen zelfs
vroolijk te wezen. Ik geloof stellig, dat ik er op dat oogenblik veel bedrukter uitzag
dan hij.’
‘Heeft hij je nog een boodschap medegegeven?’
‘Ja baron, hij laat allen, en Johanna in het bijzonder, ten hartelijkste groeten, en
ik moest u zeggen, dat u vooral uw belofte niet mocht vergeten.’
‘Goede Frans!’ mompelde de baron, terwijl hij zich naar binnen begaf. ‘Brave,
goede, edelmoedige jongen! Hij offert zijn goeden naam en vrijheid met vreugde op,
om het geluk van mij en mijn gezin te redden, maar - ik. mag dat offer niet aannemen.
't Zou slecht van mij zijn, indien ik het deed. O, wist ik maar raad, wist ik maar, wat
ik doen moest. Wacht, daar komt Johanna aan. Zij gaat zeker ook naar Andries om
te hooren, hoe het afgeloopen is. Haar zal ik om raad vragen; zij zal mij zeggen, wat
ik doen moet.’
‘Is Frans niet teruggekomen, baron?’ vroeg Johanna, toen ze hem bereikt had.
‘Neen, kind, hij is gevangen gezet.’
‘Ach, ik vreesde het al. Is Andries in den stal?’
‘Ja, hij is tot het laatste oogenblik bij Frans gebleven.
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Zeg Johanna, ik moet je vanavond nog spreken. Kun-je een oogenblik in de
studeerkamer komen?’
‘Jawel, baron, vanavond, als ik met mijn werk gereed ben.’
‘Goed. Tot straks dan.’
Johanna ging naar den stal om van Andries alles te hooren, wat haar broeder was
overkomen en wat hij gegezegd had, en de baron begaf zich naar de woonkamer,
waar de barones hem vol spanning wachtte. De baron vertelde haar alles, wat Andries
hem medegedeeld had.
‘Ach, wat beklaag ik dien armen Frans,’ zei de barones, bleek van ontroering;
‘eerst zoo'n vreeselijk ongeluk te hebben, dat hem stellig zijn leven lang in al zijn
akeligheid voor den geest zal zweven, en nu nog in de gevangenis bovendien. 't Is
ontzettend!’
‘Ja, 't is ontzettend!’ zuchtte de baron.
‘O, ik huiver bij de gedachte,’ zei de barones, terwijl zij haar echtgenoot de armen
om den hals sloeg en hem kuste, ‘dat ook jou dat ongeluk had kunnen treffen; dan
was ons verdriet niet te overzien geweest! Wat zou ons dat diep rampzalig gemaakt
hebben...’
De teergevoelige vrouw barstte bij de gedachte aan die vreeselijke mogelijkheid
in tranen uit. 't Was duidelijk, dat het gebeurde haar zeer had geschokt.
‘Je bent zenuwachtig, lieve,’ zei de baron. ‘Neem wat kalmeerende druppels en
ga naar bed; de slaap zal je goed doen.’
De barones gaf aan dien raad gehoor, en toen zij ingeslapen was, ging de baron
naar zijn studeerkamer, waar hij weldra in diepe gedachten verzonk. Hij zat aan zijn
bureau, met de hand onder het hoofd en de oogen bijna gesloten. Hij had reeds
geruimen tijd zoo gezeten, toen er zacht op de deur werd getikt, maar hij hoorde het
niet. Hij merkte ook niet eens, dat Johanna zacht
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binnentrad en de deur achter zich sloot. Hij hoorde haar pas, toen zij reeds vlak bij
hem stond.
‘Zoo Johanna, ben je daar? Dat is goed.’
Hij stond op en plaatste een stoel voor haar dicht bij zich.
‘Ik heb iets ernstigs met je te bespreken, Johanna. Iets vreeselijks, dat je zeker wel
verbazen zal.’
‘Neen, baron,’ antwoordde Johanna, ‘het zal mij niet verbazen; ik weet al, wat u
zeggen wil.’
‘Dat is onmogelijk, dat kan niet!’
‘Toch is het zoo, baron. Ik weet, dat het niet mijn broer Frans was, die het
noodlottige schot loste, maar....’
‘Dat ik het deed. 't Is zoo, Johanna, je vermoeden is waar, en ik kan je braven broer
niet genoeg danken voor zijn zelfopofferende daad, nu hij de schuld, waarvoor ik
zou moeten boeten, vrijwillig op zich neemt. En toch is het juist die zelfopoffering,
waarover ik je wilde spreken. Het ongeluk zelf bezwaart mij niet zoo zeer, want het
was geheel een noodlottig toeval. Ik, en Frans evenzoo, twijfelde er niet aan, of we
hadden het hert voor ons, en we vermoedden in het minst niet, dat daar een strooper
verborgen was. Neen, zijn dood door mijn hand bezwaart mijn geweten niet, al had
ik ook duizendmaal liever gewild, dat het niet gebeurd was. Maar dat die goede Frans
nu voor mij de straf zal ondergaan, o, dat bezwaart mij meer, dan ik zeggen kan;
mijn gansche gevoel komt er tegen op, en toch deins ik er voor terug, vrijwillig mijn
schuld te bekennen, omdat mijn lieve vrouw het niet zal kunnen dragen, en omdat
mijn kinderen er ongelukkig door zullen worden. 't Is zoo'n moeilijke strijd voor
mij.’
‘Ja, baron, dat begrijp ik. U is een te edel mensch, om....’
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‘Stil, kind,’ viel de baron haar in de rede, ‘stil, prijs mij niet, want ik voel maar al te
goed, hoe ik in dit ontzettende geval niet van zwakheid ben vrij te pleiten. O, indien
het alleen mijzelven betrof, ik zou geen oogenblik aarzelen, om mij vrijwillig aan
de justitie over te leveren...’
‘Juist, baron, maar nu het niet alleen uzelven, maar ook de barones en uw kinderen
geldt, heeft ook Frans geen oogenblik geaarzeld, door een zelfopofferende daad te
toonen, dat uw liefde en weldaden aan een zwakke weduwe en ongelukkige weezen
geschonken, niet aan onwaardigen zijn besteed. Frans mocht niet anders doen, dan
hij gedaan heeft, en u mag zijn offer niet afwijzen. Ik twijfel er niet aan, of hij zal
uw straf gewillig en blijmoedig ondergaan, en hij zal blijde zijn, dat hij u zijn
dankbaarheid mag bewijzen.’
‘Hij is een brave jongen,’ zei de baron aangedaan, ‘en indien het hier slechts een
straf van een paar weken gold, zou ik zijn offer dankbaar aannemen. Maar de straf
zal zoo licht niet zijn; een jaar gevangenisstraf krijgt hij zeker, en misschien wordt
zij door de leugens van Gerrit Tinnerson nog veel grooter.’
‘Dat zou verschrikkelijk zijn, baron,’ zei Johanna zuchtend. ‘Als hij maar
ontvluchten kon!’
‘Ontvluchten?’ zei de baron, Johanna verrast aanziende. ‘Ontvluchten, zou dat
zoo onmogelijk zijn? Als dat eens kon. Daar moet ik nog eens over denken.’
‘Ik vrees, dat het wel onmogelijk zal zijn, baron.’
‘Misschien niet. Voor veel geld zou waarschijnlijk de cipier wel te bewegen zijn,
om hem te laten ontsnappen.’
‘Misschien wel, baron, maar dat zou slecht van den cipier zijn.’
‘Je hebt gelijk, kind. Ik mag met mijn geld geen
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kwaad stichten; daar is het niet voor. Maar toch moet ik er nog eens over denken.
Als hij ontsnappen kon, zou ik misschien zijn offer kunnen aannemen, hoewel hij
toch altijd nog zijn goeden naam zou prijsgeven.’
‘Zijn goede naam zal er zoo veel niet onder lijden, baron. 't Was immers een
ongeluk!’
‘Dat is zoo. Nu Johanna, ons gesprek heeft mij zeer bemoedigd en ik wil over een
en ander nog eens goed nadenken. Slaap wel!’
‘Wel te rusten, baron.’
Het was al over middernacht, eer de baron zich naar zijn slaapkamer begaf, maar
toen was ook zijn besluit genomen. Frans zou voor den schuldige doorgaan en
gevonnist worden, en was dat eenmaal geschied, dan zou hij, de baron, alles in het
werk stellen om hem te doen ontsnappen. Indien het Frans dan gelukte, Amerika te
bereiken, zou hij hem, door hem alle mogelijke hulp te verleenen om in de wereld
vooruit te komen, schadeloos stellen voor hetgeen hij hier door zijn zelfopoffering
verloren had. Mocht echter zijn ontsnapping uit den kerker verijdeld worden of een
onmogelijkheid blijken, dan zou de baron zich vrijwillig als den dader bekend maken
en zelf de straf ondergaan.
Met spanning zag hij den uitslag der terechtzitting tegemoet, waarbij zijn geduld
niet weinig op de proef werd gesteld, want het duurde bijna twee maanden, eer de
rechtbank tijd kon vinden, de zaak in behandeling te nemen. Het schokte den baron
hevig, toen hij Frans, door twee politie-agenten begeleid, de gerechtszaal zag
binnenkomen en op de bank der beschuldigden plaats nemen. Hij verbeeldde zich
zelfs te zien, dat de goede jongen bleek geworden was, en zijn medelijden met hem
werd zoo groot, dat hij op het punt stond, een kort einde aan de zaak te maken, door
zichzelven als den schuldige
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aan te klagen. Doch juist op dat oogenblik ontmoette zijn blik dien van Frans, en een
gelukkige glimlach verhelderde het gelaat van zijn jongen vriend, waarbij deze hem
tevens weer zoo smeekend aanzag, dat de baron besloot, tot zijn eerste plan terug te
keeren.
Weldra verschenen de rechters, in hun wijde toga's gehuld, in de zaal en namen
aan de groene tafel plaats. De akte van beschuldiging werd voorgelezen en door alle
aanwezigen, waaronder ook Andries, mijnheer van Kalken, Gerrit Tinnerson en
verscheidene heeren, die aan de jachtpartij hadden deelgenomen, met belangstelling,
en door sommigen zelfs met spanning, aangehoord. Het trof hun pijnlijk, dat er een
groote waarde gehecht scheen te zijn aan de verklaring van Gerrit Tinnerson, dat
Frans den ouden Jansen al vooraf met den dood had bedreigd. Wel getuigde de baron,
dat hij noch Frans kon vermoeden, dat Jansen daar verborgen was en dat zij niet
anders voor zich meenden te hebben dan het opgejaagde hert; wel getuigden de baron,
Hekker en Andries, dat Gerrit Tinnerson eens als strooper door hen betrapt was en
dat deze een leugenachtig, valsch en wraakgierig karakter had, welk getuigenis door
den burgemeester werd beaamd; wel hield Frans vol, dat de gepleegde daad geheel
bij ongeluk gebeurde, - maar Gerrit Tinnerson bleef halstarrig bij zijn eerste
verklaring, en hij wist aan zijn woorden zulk een schijn van waarheid te geven, dat
de rechters er door werden misleid. Zij verklaarden Frans schuldig aan manslag door
onvoorzichtigheid, zonder termen te kunnen vinden, om verzachtende omstandigheden
in aanmerking te mogen nemen, en veroordeelden hem tot twee jaar cellulaire
gevangenisstraf. Drie dagen na de uitspraak van het vonnis werd hij naar de
gevangenis te Hoorn gevoerd, om daar zijn straf te ondergaan.
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Het was een groot vierkant gebouw, gelegen aan, of nog beter gezegd, in de Zuiderzee,
daar het aan alle kanten er door begrensd werd. Het sombere uiterlijk deed het al
dadelijk als een gevangenis kennen, want ramen bezat het bijna niet. Alleen zag men
een groot aantal kleine, vierkante luchtgaten, die wel groot genoeg waren om een
stoutmoedigen gevangene door te laten, maar waarvoor een kruis van zulke dikke
ijzeren bouten was aangebracht, dat een ontvluchting totaal onmogelijk was. Men
bereikte den ingang van dit gebouw door een brug over te gaan, die in het midden
was afgesloten door een hoog ijzeren hek, hetwelk nacht en dag bewaakt werd door
eenige soldaten onder bevel van een sergeant. Niemand werd hier, zonder verlof van
den directeur der gevangenis, doorgelaten.
Hoewel Frans geheel vrijwillig de schuld voor zijn heer op zich genomen had en
zelfs voor al het geld ter wereld niet te bewegen zou zijn, den waren dader aan te
wijzen, werd het hem toch bang om het hart en overviel hem een huivering, toen het
ijzeren hek achter hem gesloten en de gevangenisdeur geopend werd. Hij werd eerst
in een kamer gebracht, waar de directeur hem ontving, zijn papieren onderzocht en
zijn signalement opnam en hem daarna gebood, zich van zijn kleeren te ontdoen en
het gewone gevangeniscostuum aan te trekken. Met een zucht gehoorzaamde hij, en
zijn hart werd week, toen hij zich in het zoogenaamde boevenpak zag. Maar toch
voelde hij zich gelukkig, als hij bedacht, dat hij zijn weldoener al die schande en dat
verdriet had bespaard. ‘Hoe ongelukkig zou hij zich hier gevoeld hebben,’ dacht hij
met een blik op de kale muren en het getraliede, kleine raam, ‘en hoe nameloos
ongelukkig zou de barones geweest zijn en hare lieve kinderen.’
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Hij werd in zijn gedachten gestoord door den directeur, die tot hem zeide:
‘Volg me, dan zal ik je voorgaan naar je cel. Dus je hebt twee jaar?’
‘Ja, mijnheer.’
‘Voor moord?’
‘Ja, mijnheer, door een ongeluk.’
‘Zoo. Nu, pas maar goed op, dan zal het je hier wel meêvallen, en heb je bovendien
nog de kans, dat je straftijd verkort wordt. Elken dag mag je een kwartier in den tuin
wandelen, namelijk als je gedrag goed is.’
‘Zou ik u een verzoek mogen doen, mijnheer?’
‘Welk?’
‘Ik zou zoo graag mijn boeken willen hebben, om mijn studiën te kunnen
voortzetten. Zou u me dat kunnen toestaan?’
‘Ja wel, ik zal er om schrijven, maar aan welk adres moet ik den brief richten?’
‘Aan baron Maerland van Havelte, huize “Wildlust,” bij Haarlem.’
‘Goed, ik zal het in orde brengen.’
‘Dank u voor uw goedheid, mijnheer. Ik ben u zeer verplicht.’
Zij waren de lange gang doorgeloopen, die aan weerskanten een groot aantal deuren
had, achter welke zich de cellen bevonden. Daarna hadden zij een trap bestegen en
waren toen in een tweede gang gekomen, vlak boven de eerste, waarin zich weder
een zelfde aantal deuren vertoonde. De directeur opende er een van met een grooten
sleutel, en nu bleek het Frans, dat er achter deze deur nog een verscholen was. Nadat
ook die geopend was, traden zij binnen. Het vertrek, dat voor één persoon luchtig en
ruim genoeg was, bestond uit vier kale muren, die helder wit waren. Licht en lucht
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kwamen door het vierkante gat, dat boven in de cel was aangebracht. Vele meubels
telde het vertrek niet. In het midden stond een kleine tafel, die van ruw hout was
vervaardigd; een bankje was er voor geplaatst. Tegen een der muren stond een ijzeren
kribbe, waarop een stroo-matras lag, met een deken en een kussen, die er zeer zindelijk
uitzagen, en op den vloer stond een groote kruik, gevuld met drinkwater. Veel meer
was er niet te zien. In de deur was een luikje, waardoor hem zijn voedsel zou worden
aangereikt, en dat zoo was ingericht, dat hij den persoon, die het kwam brengen, niet
kon zien.
Toen de directeur alles nagezien en in orde bevonden had, liet hij Frans alleen.
Deze kon nog hooren, hoe de deuren zorgvuldig werden gesloten, maar meer ook
niet. De voetstappen in de gang drongen niet eens meer tot hem door. Alleen door
het luchtgat hoorde hij een onophoudelijk gedruisch. Toen hij even nadacht, begreep
hij, dat het veroorzaakt werd door de Zuiderzee. Hij ging aan de tafel zitten en verzonk
in gedachten. Hoe langer hoe meer begon hij er het verschrikkelijke van in te zien,
hier twee lange jaren opgesloten te moeten zitten. ‘Dat houd ik niet uit!’ mompelde
hij met een diepen zucht. ‘Maar toch wil ik nog duizendmaal liever zelf de straf
ondergaan, dan dat ik den baron aanklaag. O, zag ik maar kans om te ontvluchten,
maar, helaas, dat is een onmogelijkheid. Die deuren zijn te dik en te goed gesloten,
en al kwam ik er door, wat zou het mij dan nog baten? Dan was ik immers nog geen
stap verder, want hoe zou ik ongezien naar buiten kunnen gaan? Neen, de eenige
weg zou zijn door den muur of door het luchtgat, maar geen van beide is mogelijk.
De muur is niet te verbreken, vooral niet zonder werktuigen, en de tralies voor dat
gat evenmin. Neen, er zit niet anders op, dan
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geduldig mijn lot te dragen, hoe ik ook naar mijn vrijheid snak. 't Geval is eenmaal
zoo en ik doe niet meer dan mijn plicht. Nu ik in staat was mijn edelen weldoener
te vergelden, wat hij voor moeder, voor Johanna en voor mij gedaan heeft, mocht en
kon ik het niet laten. 't Was slecht van mij geweest, als ik het niet gedaan had.’
Den volgenden dag verveelde Frans zich verschrikkelijk en den daarop volgenden
morgen ook, zoodat het een ware weldaad voor hem was, toen 's middags de cipier
bij hem binnentrad en een zak erwten op de tafel neerlegde. Deze was een klein, dik
mannetje, met een onverschillig, ruw uiterlijk. Zijn waterige oogen en paarsch-blauw
gekleurde neus gaven niet onduidelijk te kennen, dat hij een liefhebber was van een
glaasje Schiedam, terwijl aan een bruinachtige streep over zijn kin en aan de
verbazende uitzetting van een zijner tanige wangen nog duidelijker te zien was, dat
hij een geduchte versnapering achter zijn kiezen verborgen had.
‘Zoo jongetje,’ zei hij, Frans lachend aankijkende, ‘bevalt het je hier nog al?’
Frans gaf geen antwoord op die spotternij.
‘Niet? Dat spijt me. Hoe heet je?’
‘Van Dorentil,’ zei Frans kortaf.
‘Zoo, dat is een lastige naam. Heb je er niet een, die wat gemakkelijker te onthouden
is?’
‘Neen,’ zei Frans, die volstrekt geen lust gevoelde, door dien man bij zijn voornaam
aangesproken te worden.
‘Dat is jammer,’ zei de cipier. ‘Dan zal ik er je wel een geven. Mij dunkt, ik kon
je wel Jaap noemen, is 't niet?’
‘Mij goed.’
‘Nu, Jaapje, hier heb ik wat erwten voor je, dat is
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te zeggen, niet om op te eten, hoor je; je moet ze alleen maar uitzoeken. Die gaaf
zijn, leg je maar weer in den zak, en die, waar wormpjes inzitten, zijn voor jou.
Begrepen?’
Lachende over zijn eigen aardigheid, liet de cipier hem alleen, en Frans, wien het
niets-doen al lang verveelde, deed, wat hem opgedragen was. Maar al spoedig begon
ook dat geestdoodende werk hem te vervelen, zoodat hij bijna een kreet van vreugde
niet kon onderdrukken, toen na enkele dagen de directeur bij hem binnenkwam en
hem de boeken overhandigde, waarom hij verzocht had. Zoodra hij alleen was, begon
hij ze na te snuffelen, om te zien, of zijn zuster er ook een briefje in had weten te
smokkelen, maar tevergeefs. Toch kon hij zien, hoe liefdevolle vingeren er zelfs het
kleinste vouwtje uit hadden verwijderd en elk boek van een schoonen omslag hadden
voorzien, en toen hij een dier omslagen aan de binnenzijde bekeek, zag hij tot zijn
groote vreugde, hoe daar met zeer kleine lettertjes iets geschreven stond. Het schrift
was zoo klein, dat hij het bijna niet kon lezen. ‘Houd moed. Zoo het mogelijk is,
zullen wij u redden.’ Dat stond er, en hoewel hij begreep, dat redding onmogelijk
was, toch deden die enkele woorden, door zijn geliefde zuster geschreven, hem de
tranen in de oogen vloeien.
Van dat oogenblik af werd de gevangenis minder somber voor hem, want nu legde
hij zich met ijver op de studie toe, zoodat zijn bestaan minder doelloos en daardoor
ook minder vervelend werd. Gestoord in zijn werk werd hij niet veel, want zijn
voedsel werd hem zonder spreken door de schuif toegestoken, en bezoek kreeg hij
zelden, zoodat hij bijna nooit een menschelijke stem vernam. Van tijd tot tijd kwam
alleen de directeur een oogenblik in zijn cel, om te zien, of alles nog in orde
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was, en elken dag mocht hij een kwartier in den tuin gaan, om wat frische lucht te
scheppen. Die tuin leverde echter evenmin eenig uitzicht op tot ontvluchting als het
gebouw zelve, want hij was door hooge muren omringd en werd bovendien nog door
twee schildwachten bewaakt. Andere afleiding had hij niet. Als zijn studie hem
vermoeide, zocht hij eenige afleiding in het gewone gevangeniswerk.
Zoo gingen enkele weken langzaam voorbij, en het werd najaar. Frans begon een
onuitsprekelijk verlangen te krijgen naar frissche lucht en vrijheid, en zich bitter
ongelukkig te gevoelen, toen in al dien tijd niemand van allen, die hij liefhad, iets
van zich had laten hooren. Zoo graag zou hij Johanna, den baron en Andries hebben
gezien en gesproken, zoo graag hun allen de hand hebben gedrukt, maar het scheen
wel, of niemand meer aan hem dacht, en of zij hem vergeten waren. Dat deed hem
veel verdriet; hij begon zich ongelukkig te voelen, diep ongelukkig.
‘Denkt dan niemand meer aan mij?’ dacht hij met tranen in de oogen. ‘Begrijpen
zij dan niet, hoe eenzaam en ongelukkig ik hier ben? Zijn ze mij dan nu al vergeten
en heeft niemand mij meer lief?’
Maar weldra zou er verandering komen en hem ten duidelijkste getoond worden,
dat hij niet vergeten werd, en dat zijn vrienden wel degelijk aan hem dachten. Ja, dat
zij zelfs ijverig werkzaam waren, om hem in de gelegenheid te stellen, te ontsnappen.
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Tiende Hoofdstuk.
Een gewaagde onderneming.
Zoodra het vonnis over Frans uitgesproken en deze naar Hoorn vervoerd was, begon
de baron op middelen te peinzen om hem te doen ontvluchten. Nacht en dag hield
hij zich daarmee bezig en telkens zocht hij Johanna op, om met haar te beraadslagen,
over hetgeen hun thans te doen stond; hoe zij de zaak echter ook overlegden, de
bezwaren, waarop zij stuitten, waren onoverkomelijk. Geen enkel middel konden zij
vinden, dat een goeden uitslag beloofde. Zelfs een reis van den baron naar Hoorn,
gedaan met het doel, om het gebouw in oogenschouw te nemen, bleef zonder het
gewenschte gevolg en deed zelfs het weinigje hoop, dat hij nog had overgehouden,
verdwijnen, toen hij zag, dat de gevangenis geheel door water was omringd en door
een sterke wacht werd bewaakt.
‘'t Is een onmogelijkheid, Johanna,’ zei hij zuchtend, toen hij teruggekeerd was.
‘Zonder verlof van den
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directeur kan niemand binnendringen; hij wordt te goed bewaakt. Er schiet mij niet
anders over, dan mijn schuld te bekennen. Een ander middel zie ik niet, en ik kan
niet verdragen, dat de goede jongen twee lange jaren om mijnentwil in den kerker
zal zuchten.’
‘Doe dat niet, baron, maak uzelven en uw gezin niet ongelukkig. Tegen dien prijs
zou Frans zelf zijn vrijheid niet terug willen hebben. Neen, baron, doe dat niet. Laten
wij het dan eerst nog eens op een andere manier probeeren.’
‘Hoe dan?’ vroeg de baron nieuwsgierig.
‘Laten we iemand naar Hoorn zenden, die daar voortdurend voor de belangen van
Frans werkzaam is. Wanneer we daartoe iemand kiezen, die schrander, volhardend
en moedig is, en op wien wij volkomen kunnen vertrouwen, zou dat misschien nog
de eenige manier zijn, die gelukken kon. Zoo iemand zou misschien kennismaking
kunnen aanknoopen met den directeur of met den cipier, en daardoor gelegenheid
vinden, Frans te zien en te spreken, om zoo een plan van ontvluchting te kunnen
vormen.’
‘Je hebt gelijk, Johanna; 't is in elk geval te beproeven. Maar wien zullen we
zenden? Weet jij iemand, die zoo volledig te vertrouwen is, en die schranderheid
genoeg bezit, om zoo'n plan te kunnen uitvoeren?’
‘Jawel, baron, ik weet iemand, dien we kunnen vertrouwen als ons zelven, en dien
ik er zeer goed toe in staat acht, een gewaagd plan uit te voeren.’
‘Wie dan?’
‘Ik bedoel Andries, baron.’
‘Andries? Je hebt gelijk, Johanna,’ riep de baron opgetogen uit. ‘Zoo iemand, dan
is hij er toe in staat! Ik ga dadelijk naar hem toe. Nu krijg ik er weer moed op, kind;
deze gedachte van je is geld waard!’
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De baron begaf zich naar het koetshuis, doch vond er Andries niet.
‘Andries!’ riep hij.
‘Wat blieft u?’ riep deze terug van de bovenkamer.
‘Ben je boven? Blijf er maar; ik kom bij je.’
De baron klom de trap op en stapte binnen. Hij deed de deur zorgvuldig achter
zich op slot, en nam toen aan de tafel plaats, waarover Andries hem zeer verwonderd
aankeek.
‘Ik lees verwondering op je gelaat, Andries. Je bent zeker nieuwsgierig, om te
weten, wat ik kom doen?’
‘Ja baron,’ zei Andries glimlachend, ‘niet weinig.’
‘Ik zal het je zeggen: ik kom je een voorstel doen, een verzoek. Andries, ik zoek
iemand, wien ik mijn volle vertrouwen kan schenken en die tevens in staat is, een
waagstuk te verrichten. Ik heb daar jou voor uitgekozen.’
‘Dat is te veel eer voor me, baron. U heeft slechts te bevelen, en zoo het mogelijk
is, zal ik aan uw last voldoen.’
‘Daaraan twijfelde ik niet, Andries, en als je hoort, wat ik van je wensch, geloof
ik, dat je het met liefde zult doen. Kun-je nog niet raden, wat het is?’
‘Ik geloof van wel, baron; betreft het Frans?’
‘Juist. Ik verlang niets vuriger, dan dat hij bevrijd wordt, en als ik mij niet vergis,
zou dat ook jou veel genoegen doen.’
‘Dat zou het, baron; om hem te verlossen, wil ik zelfs mijn eigen vrijheid wagen.
Welk plan heeft u?’
‘Ik heb geen plan, hoewel ik er veel over heb nagedacht. Het komt mij het best
voor, dat jij naar Hoorn gaat en daar zelf een plan vormt. Onverschillig hoe je tot je
doel wilt geraken, indien je middelen maar eerlijk zijn, keur ik vooruit alles reeds
goed, en alle onkosten
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neem ik op mij, al bedragen die ook duizenden guldens.’
‘Ik zal doen, wat in mijn vermogen is, baron, en ik hoop van harte, dat wij slagen
mogen. Wanneer kan ik vertrekken?’
‘Wanneer je wilt.’
‘Dan ga ik morgen. Er zullen zich spoedig genoeg nieuwe koetsiers bij u
aanmelden, zoodat u niet lang in verlegenheid zal blijven. Vindt u dat goed?’
‘Uitstekend. Kom dan vanavond nog een oogenblik in mijn studeerkamer, waar
ik je van het noodige geld zal voorzien.’
Den volgenden dag ging Andries op reis, per spoor tot Amsterdam, en vandaar
per boot naar Purmerend. De spoorlijn, die tegenwoordig Amsterdam met Enkhuizen
verbindt, was er toen nog niet. Van Purmerend tot Hoorn deed hij de reis per diligence,
de eenige reisgelegenheid, die daar in die dagen bestond. Zoo kwam hij dan na een
tamelijk omslachtige en vervelende reis op de plaats zijner bestemming aan. Hij nam
voorloopig zijn intrek in een klein herbergje, waar de baron hem spoedig zijn
kleederen en die van Frans toezond. Gedurende de eerste dagen liet hij zich tegen
zijn nieuwe huisgenooten zeer weinig uit over hetgeen hij eigenlijk te Hoorn kwam
doen, en op de vragen, die hem daaromtrent gedaan werden, gaf hij geen antwoord.
Hij wilde eerst eens goed poolshoogte nemen en zich met de plaatselijke toestanden
bekend maken, voor hij een bepaald besluit nam, over hetgeen hem te doen stond.
Hij wandelde veel in en om het stadje, knoopte hier en daar nieuwe kennismaking
aan, deed dikwijls een roei- of zeiltochtje op de Zuiderzee, en - werd elken dag wat
wijzer. Eindelijk besloot hij, zich voor veekooper uit te geven. Hij huurde een huisje
met een flinken stal, meubileerde het eenvoudig en nam een oude vrouw als huis-
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houdster in dienst, die de goedheid in eigen persoon was. Bovendien was zij zoo
doof als een kwartel, wat hem zeer goed beviel, daar hij nu weinig tegen haar behoefde
te spreken en op sommige vragen het antwoord geheel kon schuldig blijven. Op deze
wijze kon zijn verblijf in de stad onmogelijk argwaan wekken en was hij in staat,
zijn plan ongemerkt uit te voeren. Het eenige, wat zijn buren van hem konden zeggen,
was, dat hij een groot liefhebber van varen scheen te zijn; want al dadelijk had hij
een flinke zeilboot gekocht, waarmede hij bijna dagelijks de haven uitvoer. Dikwijls
bleef hij uren lang op zee. Weldra werden de menschen dat van hem gewoon, zoodat
zij het al vreemd begonnen te vinden, wanneer hij het een enkelen dag niet deed.
‘Zie zoo,’ dacht hij op zekeren avond, toen hij zich ter ruste begaf, ‘de
voorbereidende maatregelen zijn genomen. Den Directeur ken ik, den cipier ook,
evenzoo de meeste sergeants van het garnizoen hier, en, den Directeur uitgezonderd,
kennen zij mij ook. Als ik nu nog maar een gelegenheid kon vinden, om Frans te
spreken, en te zien, in welke cel hij opgesloten is, zou ik wel een middel weten, om
hem te doen ontvluchten. Morgen zal ik den cipier eens op de proef stellen. Hij is
misschien wel te bewegen, mij de gevangenis van binnen te laten zien. In elk geval
kan ik het beproeven.’
Den volgenden avond begaf hij zich naar het herbergje, waar de cipier gewoon
was, zijn vrijen tijd door te brengen. Het duurde dan ook niet lang, of deze kwam de
gelagkamer binnen, tot groot genoegen van Andries, die echter slim genoeg was, om
dat niet te laten merken. Gedurende het eerste uur deed hij zelfs, of hij hem niet zag.
Eindelijk deed zich een geschikte gelegenheid voor, om zich wat meer bij hem aan
te sluiten. De cipier, die volstrekt niet kon roemen op de sympathie
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zijner medeburgers en door hen gewoonlijk met den weinig lieflijken naam van
‘Beul’ werd aangesproken, waarover hij altoos zeer verontwaardigd werd, geraakte
door zijn ruwen toon en aanmatigend gedrag met enkele der gasten in een hevigen
twist, die, daar de aanwezigen door den gebruikten alcohol in een opgewonden
toestand verkeerden, tot dadelijkheden dreigde over te gaan. De verschrikkelijkste
scheldwoorden en vloeken klonken door het berookte vertrek, en de scheldnaam van
den cipier werd met bijzonderen nadruk uitgesproken. Andries, die een vechtpartij
wilde voorkomen en zich ongezocht de gelegenheid geopend zag, den cipier van
dienst te zijn, daar deze ongetwijfeld tegen zijn vele tegenstanders het onderspit zou
moeten delven, besloot zich in den twist te mengen. Hij stond op en plaatste zich
tusschen de beide partijen.
‘Ho, ho, mannen,’ riep hij met krachtige stem, ‘dat gaat zoo niet goed. Geen twist
hier; die is nergens goed voor en vergalt de gezelligheid. Niet vechten!’
‘En waarom niet?’ riepen sommigen. ‘Moeten wij ons dan maar straffeloos door
dien Beul laten beleedigen? Dat nooit!’
‘Stilte, vrienden!’ riep Andries. ‘Je hebt gelijk, maar je moet niet vergeten, dat
schelden ook niet prettig is om aan te hooren. Kom, laten we wijzer wezen en liever
gezellig bij elkander gaan zitten. Kastelein, schenk ons allen eens in. Ik trakteer!’
De woorden van Andries hadden blijkbaar veel invloed op de twistenden, en, tot
mijn spijt moet ik het zeggen, het uitzicht op een gratis glaasje jenever deed alle
vijandschap als met een tooverslag verdwijnen. Ieder zocht zijn plaats weer op en
weldra was de twist vergeten.
‘Je bent een fideele kerel!’ riep de cipier, terwijl hij

C.J. Kieviet, Frans van Dorentil

156
Andries op den schouder klopte en naast hem plaats nam.
‘Dat heeft men mij wel eens meer gezegd,’ lachte Andries. ‘Nu, ik mag graag eens
trakteeren, dat is waar, en van twist heb ik een afkeer, vooral wanneer het één tegen
velen is. Dat vechten is ook nergens goed voor, dan alleen om in de gevangenis te
geraken, en daar is het, dunkt mij, verre van aangenaam. Maar daar kan jij beter van
meêpraten, want eerlijk gezegd, ik heb er nog nooit een van binnen gezien.’
‘Dan zou het je toch meêvallen, denk ik,’ zei de cipier, terwijl hij zijn glaasje
onderste boven op de tafel zette.
‘Wil je er nog eentje?’ vroeg Andries.
‘Je bent royaal, dat moet ik zeggen, en nu je het mij zoo vriendelijk presenteert,
mag ik niet weigeren.’
‘Kastelein!’ riep Andries. ‘Vul dit glaasje nog eens.’
‘Asjeblieft.’
‘Ja, 't zou je er bepaald meêvallen. Ze hebben het er tegenwoordig bijna al te goed,
zoodat de lieden soms al misdaden gaan doen, alleen om zonder werken aan den kost
te komen.’
‘Ja wel, dat zeg je maar voor de grap,’ lachte Andries onnoozel. ‘Wie heeft er nu
lust, zich zonder noodzaak in een onderaardsch hol te laten opsluiten, waar de padden
en hagedissen je over de beenen kruipen. Dank je hartelijk!’
‘Ha, ha, ha!’ lachte de cipier. ‘Dat is grappig: onderaardsche holen! Die zijn al
lang uit den tijd, man, wel al honderd jaar. We hebben niet anders dan heldere cellen
boven den grond, versta je, en alles ziet er netjes en frisch uit.’
‘Wat je zegt!’ zei Andries, een paar groote oogen
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opzettende. ‘Jongen, wat zou ik zoo'n gevangenis graag eens willen bekijken. Morgen
kom ik je eens opzoeken.’
‘Dat zul-je wel laten, zeg!’ riep de cipier. ‘Ik mag niemand binnen laten. Zoo iets
moet je aan den directeur vragen, hoewel ik je vooruit wel zeggen kan, dat het je
toch niet lukken zal. Er wordt bijna niemand toegelaten.’
‘Wel, dat spijt me. Ik zou er anders nog wel een goed fooitje voor over hebben.
Is die directeur altijd thuis, zoodat jij nooit eens zelf baas bent?’
‘St, stil, niet zoo hard praten. Ja, zie je, soms is de directeur wel eens uit, minstens
wel één avond per week, maar daar ben je nog niet mee klaar, want al wilde ik je
dan nog binnenlaten, dan zou toch de sergeant van de wacht je niet laten passeeren,
of...’
‘Nu, of?’
‘Ja, wat zal ik zeggen: voor geld en goede woorden kan men alles gedaan krijgen,
en zoo'n sergeant verdient ook niet te veel. Voor een goede fooi zou hij misschien
wel te bewegen zijn, om een oogje dicht te knijpen.’
‘Als ik wat zien wil,’ zei Andries losweg, ‘kijk ik op geen paar kwartjes, en zoo'n
gevangenis zou ik al wonder graag eens zien. Dus als je eens gelegenheid hebt, moet
je mij toch waarschuwen. Afgesproken?’
‘Ja, maar mondje dicht, dat is een voorwaarde.’
‘Ik kan zwijgen als een mof,’ zei Andries. ‘Maar het wordt nu zoetjes-aan mijn
tijd, om op te stappen. Ga je meê, zoo ver?’
‘Neen, ik blijf nog een half uurtje. Tot ziens dan!’
‘Gegroet!’
Andries begaf zich vergenoegd naar huis. ‘Mooi zoo,’ mompelde hij, terwijl hij
zich de handen wreef van genoegen, ‘'t kon niet beter. Dat is een groote schrede
voorwaarts. Het zou mij niet verwonderen, als
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ik binnen een week Frans gezien had, en dan volgt het overige van zelf wel. Maar
laat ik voorzichtig zijn, want als mijn plan niet gelukt, geloof ik, dat alles verloren
is. Wat zou dat jammer zijn.’
Geregeld bezocht hij nu elken avond de herberg, waar hij den cipier ontmoet had,
en hij werd er weldra een zeer welkome bezoeker, hetgeen hij voor het grootste deel
te danken had aan de gulheid, waarmede hij soms de gasten trakteerde. Vooral de
cipier zocht om die reden zijn gezelschap en Andries betoonde hem ook altijd zijn
bijzondere vriendschap door een extra glaasje. Zijn wensch, om de gevangenis eens
van binnen te bekijken, herhaalde hij nooit, uit vrees, dat de cipier soms argwaan
mocht krijgen en het plan opgeven, doch daar dacht deze niet aan. Het uitzicht op
een goede fooi lokte hem veel te sterk aan. Toch begon Andries eindelijk, toen er al
bijna twee weken verloopen waren sedert de afspraak, bevreesd te worden, dat er
niets van komen zou, want de cipier sprak er in het geheel niet meer over. Hij besloot
dan eindelijk ook, er nog eens over te beginnen. Op zekeren avond zeide hij: ‘In de
volgende week zal ik je aangenaam gezelschap moeten missen, want ik ga hoogst
waarschijnlijk een reisje maken.’
‘Zoo, dat is jammer,’ zei de cipier, ‘ik krijg dan juist gelegenheid, om aan je
verzoek te voldoen.’
Andries keek hem met groote oogen aan.
‘Welk verzoek?’ vroeg hij. ‘Heb ik je dan een verzoek gedaan? Ik herinner het
mij niet.’
De cipier boog zich tot hem over en zeide:
‘Je wilde immers zeker gebouw eens van binnen zien?’
‘O, ja, ja, nu je het zegt, dat is waar ook. Wanneer kan het gebeuren?’
‘In de volgende week. Maandag gaat de directeur
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naar den Haag en Dinsdag komt hij terug. Ben je dan niet thuis?’
‘Laat eens zien,’ zei Andries peinzende, ‘'t is vandaag Vrijdag,.. ja, dat komt goed
uit. Ik moet Dinsdag in Haarlem zijn. Mooier kan het niet. Om hoe laat verwacht je
mij?’
‘Het is het beste, dat je 's middags om twee uur ongeveer aan het hek komt. De
sergeant, die dan de wacht heeft, is een goede kennis van me.’
‘Goed, ik zal er zijn, als ik ten minste geen verhindering krijg. Dus Maandag om
twee uur, niet waar?’
‘Ja, en je vergeet niet, wat je beloofd hebt?’
‘Zoo iets vergeet ik nooit, dat weet je wel.’
‘Dat is ook zoo, en ik zeg het dan ook maar bij wijze van herinnering.’
Opgetogen keerde Andries naar zijn woning terug. Zoo had dan nu toch zijn plan
alle kans van slagen en zou hij binnen enkele dagen zijn vriend terug zien. Hoe hoopte
hij, dat het hem zou mogen gelukken, Frans een briefje in handen te spelen. Vol
angstige spanning en ongeduld wachtte hij den afgesproken tijd af en wel tien maal
op een dag onderzocht hij, of hetgeen hij in de cel wilde achterlaten, wel in orde was.
En toch was daar eigenlijk zeer weinig aan te zien, want het bestond alleen uit een
groot kluwen dun, maar ijzersterk touw, waar een vel papier omheen gewonden was.
Op dat papier had Andries geschreven, welk plan hij gevormd had, en hij twijfelde
niet aan den goeden uitslag, indien hij het Frans maar ongezien kon overhandigen,
hetgeen hij zich als een groote moeilijkheid voorstelde. Bovendien bevatte het kluwen
een langwerpigen witten steen, die zelfs in donker nog te onderscheiden was.
Eindelijk brak de Maandagmorgen aan, en na eenige uren vol spanning en ongeduld
werd het zijn tijd, om
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naar den cipier te gaan. Hij verborg het kluwen touw in zijn zak en begaf zich op
weg. Hoe dichter hij de gevangenis naderde, des te meer ontzonk hem de moed. ‘Nu
moest de directeur eens niet vertrokken zijn,’ dacht hij met angst, ‘dan was alle hoop
vervlogen. Of de sergeant moest mij den toegang eens weigeren, verschrikkelijk!’
Doch toen hij het ijzeren hek genaderd was, zag hij al dadelijk, dat de sergeant van
de wacht een goede kennis van hem was, en het bemoedigde hem zeer, toen hij
ontdekte, dat de cipier bij hem stond. ‘Tot nog toe schijnt alles in orde,’ mompelde
hij, en met luider stem riep hij hun toe:
‘Ha, dat tref ik: twee goede vrienden tegelijk! Hoe gaat het je? Goed, hoop ik?’
‘Welvarend man, kom er in. Zooals je ziet, hebben wij voor een goed vriend wat
over!’
Het hek werd geopend en Andries trad binnen. Zijn hart klopte van vreugde, maar
hij wachtte zich wel, daar iets van te laten merken.
‘Ik zie er eigenlijk wel wat tegen op, om binnen te gaan. Het moet, dunkt mij, een
treurigen indruk maken, zooveel ongelukkigen te zien.’
‘Ongelukkigen?’ lachte de cipier. ‘Allemaal boeven, hoor, je hoeft waarlijk geen
medelijden met hen te hebben. Ze hebben niets meer dan hun verdiende loon.’
‘Dat is ook zoo,’ gaf Andries ten antwoord. ‘Zijn er veel?’
‘Kom meê, dan zal ik je alles laten zien.’
De cipier ging voor en Andries volgde hem.
‘Pas maar op, dat hij niet vergeet, om je er weer uit te laten,’ lachte de sergeant.
‘Dat zou al te beleefd wezen. Dank je!’ riep Andries terug.
Zij traden binnen en kwamen in de gang. ‘Achter
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welke van al die deuren zou Frans wezen?’ dacht hij, en hij rilde bij de gedachte aan
het ongelukkige lot van zijn vriend.
‘Hier is de kamer, waar de gevangenen gevisiteerd worden,’ zei de cipier, in de
kamer tredende, waar Frans het eerst binnengelaten was.
‘Een lief kamertje,’ zei Andries lachende. ‘De tralies vooral geven er een vroolijk
gezicht aan.’
‘Of ze!’ riep de cipier grinnikend, daar de grap van Andries bijzonder in zijn smaak
viel. ‘Kijk, al deze deuren in de gang zijn cellen. Wil je er eens een zien?’
‘Ja dat is te zeggen, als die vrindjes me geen kwaad kunnen doen.’
‘Onmogelijk, dat kunnen ze niet en zouden ze niet durven ook. Bovendien, ik heb
altijd een revolver bij me.’
De cipier ontsloot de beide deuren en ze traden binnen, Andries met kloppend
hart, daar hij hoopte, Frans te zullen zien. Doch deze gevangene was het niet. 't Was
een oude man, die voor diefstal gevangen was gezet. Zij bleven maar een oogenblik
binnen, lang genoeg voor Andries echter om alles nauwkeurig op te nemen.
‘Worden hier moordenaars ook gevangen gezet?’ vroeg hij. ‘Of komen die hier
niet?’.
‘Wel zeker, we hebben hier wel moordenaars ook. Wil je er eens een zien?’
‘Ja, die moeten er, dunkt mij, wel onmenschelijk uitzien. Ik ril al, als ik er aan
denk.’
‘Ga dan maar mee naar boven, daar zijn er wel.’
Zij klommen de trap op en kwamen in de bovengang. Andries telde nauwkeurig,
hoeveel deuren er waren, en hij nam de inrichting van het gebouw zorgvuldig op.
De cipier opende opnieuw twee deuren en ging hem voor naar binnen, maar ook hier
werd Andries teleurgesteld.
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Een veertigjarig man met een ruw, woest uiterlijk zat aan de tafel eenig werk te
verrichten. Hij keek zijn bezoekers niet eens aan en gaf den cipier op diens vragen
en ongepaste grappen geen antwoord. Toen zij weer in de gang teruggekomen waren,
zei Andries:
‘Wat een woest uiterlijk heeft die man; men zou er bang van worden. 't Is toch
vreemd, dat men nooit van jonge moordenaars hoort. Heb je die hier wel ooit gehad?’
‘Wel zeker, we hebben er nu nog een; iemand van ongeveer zeventien jaar.’
‘Een moordenaar?’ vroeg Andries. ‘Dat kan ik niet gelooven.’
‘Toch is het zoo. Wil je hem zien?’
‘Ja, dien wil ik dan nog wel even zien, maar dan heb ik er genoeg van. Ik word
hier bepaald akelig en ik geef je de verzekering, dat je mij hier nooit krijgt.’
‘Hij zit hier, juist in de laatste cel. 't Is waarlijk wel een fatsoenlijke jongen, en ik
geloof ook, dat hij dien moord bij ongeluk gedaan heeft.’
De deuren werden geopend en zij traden de cel binnen. Andries voelde zelf, dat
hij bleek werd, want ja, daar zat zijn trouwe Frans. Uit vrees, dat deze zich met
vreugde tot hem zou wenden en zoo onwillekeurig het geheele plan in duigen zou
doen vallen, riep hij:
‘En hoe lang heeft deze straf? Tien jaar?’
Frans keek bij het hooren van die welbekende stem verrast op; hij sprong van de
bank overeind en zou Andries zeker in de armen gevlogen zijn, indien die koele
woorden hem niet opmerkzaam hadden gemaakt. Toen hij Andries dan ook aankeek,
merkte hij, dat deze den blik van hem afgewend hield.
‘Tien jaar?’ riep de cipier. ‘Wel neen, twee jaar, langer niet.’
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‘Dat is te weinig voor zoo'n daad,’ zei Andries. ‘Het moest minstens zes jaar zijn.
Zeg, door zoo'n luchtgat zullen ze ook niet spoedig ontsnappen. 't Is te hoog en te
goed getralied.’
‘Ontsnappen is een onmogelijkheid,’ zei de cipier. ‘Willen we nu gaan?’
‘Ja, maar vertel me nog eens even: hoe geef je den gevangenen hun voedsel?’
‘Door die schuif, daar in de deur.’
‘Jawel, dat begrijp ik, maar ik heb wel eens hooren zeggen, dat de gevangene je
dan niet kan zien, en dat begrijp ik niet. Maak het mij eens duidelijk.’
De cipier verliet de cel en deed de deur dicht, en zoodra hij weg was, haalde
Andries het kluwen voor den dag en verborg het onder de deken van het bed. Hij
was er nog maar juist mee klaar, toen de schuif geopend werd. ‘Zie je, dat doen we
zoo, begrepen?’
‘Ja, ja, nu is het me duidelijk. Laat er me nu maar gauw uit, asjeblieft, het is mij
hier te benauwd!’
Zoodra de schuif weer dicht was, gaven Frans en hij elkander zonder spreken de
hand, en Andries wees naar het bed. Frans, die gezien had, wat Andries deed, knikte
hem toe. De deur werd geopend, en Andries vertrok.
Met een verruimd hart gaf hij den cipier bij zijn vertrek de beloofde fooi. Zijn doel
was bereikt.
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Elfde Hoofdstuk.
Een trouw vriend.
Zoodra Frans alleen was, begaf hij zich naar de kribbe om te zien, wat Andries daar
verborgen had. Weldra vond hij het touw en den brief, waarvan hij den inhoud bijna
verslond. Hij las:
Beste Frans!
Als deze brief je in handen komt, zal het mij eindelijk gelukt zijn, tot je
cel door te dringen. Mijn doel daarmede was niet alleen, je terug te zien,
maar vooral, om je, indien dat mogelijk is, bij een ontvluchting van dienst
te zijn. Ik weet nu je cel en zal mij elken avond met donkere maan in een
bootje onder het luchtgat bevinden. Indien je het touw afkluwt, zul-je een
steen vinden. Bind dien aan het touw en werp hem, na elf uur, door het
luchtgat, maar houd het andere einde van het touw goed vast. Het kan dan
niet missen, of de steen moet bij mij komen. Ik zal dan de noodige instru-
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menten aan het touw binden. Trek het daarna weer op en tracht de tralies
door te vijlen. Indien je dat gelukt, is je ontvluchting zoo goed als zeker.
Pas vooral op, dat niemand iets merkt. Wanneer je, om welke reden dan
ook, niet met vijlen kunt doorgaan, laat dan alles weer door middel van
het touw zakken. Ik zal er op wachten. Werk, zoo hard je kunt.
Je getrouwe Andries.
Wat was Frans in zijn schik. Zoo hadden dan toch zijn trouwe vrienden hem niet
verlaten, maar integendeel al het mogelijke gedaan, om zijn ontvluchting voor te
bereiden. Wat was hij ondankbaar geweest en wat had hij hen zonder grond van
onhartelijkheid beschuldigd. En wat voelde hij zich blijde in het vooruitzicht, dat het
hem wellicht gelukken zou, uit zijn kerker te ontsnappen.
‘Het is een plan, Andries waardig,’ dacht hij. ‘Hoe bedenkt hij het zoo! Als ik met
het vijlen niet betrapt word, moet het gelukken. Hoe lang zou ik werk hebben, om
die stangen door te vijlen? Ik weet het niet, maar meer dan vier weken zullen er wel
niet mee heengaan. Als dat zoo is, komt er nog een lichte maan tusschen, en dan zal
ik niet kunnen werken, dus zou ik over zes weken ongeveer deze cel kunnen verlaten.
O, mocht dat eens gelukken, wat zou dat heerlijk zijn! Laat ik nu dit touw verbergen...
maar waar? Onder mijn bed kan het niet blijven, want daar zou het al spoedig ontdekt
worden; een andere plaats weet ik ook niet te vinden. Wacht, nu ben ik er; ik zal mij
ontkleeden en het om mijn middel winden. Daar zal niemand het zoeken.’
Haastig volvoerde hij zijn plan. Het briefje scheurde
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hij in honderden snippertjes, zoo klein, dat zij onmogelijk meer bij elkander gevoegd
en gelezen konden worden. Daarna nam hij een stuk omslag van een zijner boeken
en deed het er omheen. Dat propje wierp hij, na eenige mislukte pogingen, door het
luchtgat in zee. Toen wachtte hij vol ongeduld den klokslag van elven af. Eindelijk
klonk die met trillende slagen over de stad en drong ook door tot in zijn cel. Haastig
nam hij den steen en wierp dien in de richting van het luchtgat, zorg dragende, dat
het andere einde van het touw hem niet ontsnappen kon. Eerst had hij niet goed
gemikt, zoodat de steen met geweld op den vloer terugviel. Frans schrikte er van.
‘Dat is dom van me!’ mompelde hij, en om een herhaling te voorkomen, legde hij
zijn deken op den vloer. Dat was evenwel niet noodig geweest, want den tweeden
keer was hij reeds zoo gelukkig, den steen door het gat te werpen. Langzaam liet hij
het touw vieren, net zoolang tot hij bemerkte, dat het niet meer zakte. Een oogenblik
later voelde hij een lichten ruk, wat hem het bewijs was, dat Andries den steen had
opgevangen. Na eenige minuten voelde hij opnieuw een ruk. ‘Klaar!’ dacht hij, en
nu begon hij dadelijk in te palmen. Al spoedig werd het gewicht van hetgeen hij naar
binnen haalde, aanmerkelijk grooter, tot hij plotseling iets hards tegen zijn hand
voelde. 't Waren sterke, scherpe vijlen. Hij maakte ze los en stak ze tusschen zijn
kleeren. Daarna trok hij het touw geheel naar binnen. Toen voelde hij, dat aan het
dunne touw een veel dikker bevestigd was, waarin groote knoopen gelegd waren.
Plotseling bleef het vastzitten, wat veroorzaakt werd door een sterke lat, die Andries
er aan vastgebonden had.
Vlug klom Frans tegen het touw op, waarbij hij veel dienst had van de knoopen,
waarop hij met zijn voeten
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kon rusten. Zoo bereikte hij zonder moeite het luchtgat. Nu nam hij een der vijlen
ter hand en begon te werken, zoo hard hij kon. Met zijn eene hand hield hij zich aan
den ijzeren bout vast, terwijl hij met zijn voeten op een der knoopen stond en een
hoogere tusschen zijn knieën geklemd hield, en met de andere hand verrichtte hij
zijn werk. Hij zorgde er voor, zoo weinig mogelijk gerucht te maken, opdat de
gevangenen in de andere cellen het niet hooren zouden en daardoor misschien argwaan
krijgen. Toch deed hij het niet al te angstvallig, daar hij vreesde, dat het anders te
lang zou duren en meer aanleiding zou geven tot ontdekking. Hoewel hij niet zien
kon, of hij groote vorderingen maakte, merkte hij weldra, toen hij eens met zijn
vinger gevoeld had, dat het vlugger ging, dan hij had kunnen vermoeden, en met
vernieuwde krachten werkte hij voort. Het viel hem evenwel verre van gemakkelijk,
hetgeen voornamelijk veroorzaakt werd door de lastige houding, die hij moest
aannemen. Doch de hoop op een goeden uitslag gaf hem telkens nieuwen moed, en
wanneer hij nu en dan eens in zijn cel teruggekeerd was, om wat uit te rusten, klom
hij telkens weer spoedig naar boven, om het aangevangen werk voort te zetten. Zoo
was hij eenige uren bezig, toen een ruk aan het touw hem het teeken gaf, dat Andries
met het bootje onder het luchtgat teruggekeerd was. Haastig klom hij naar beneden
en bond de vijlen weer aan het touw. Reeds maakte hij aanstalten, om alles wat hem
verraden kon, te laten zakken, toen hem een gedachte plotseling van schrik deed
verbleeken. ‘Hoe moet ik de gleuf, die ik in den bout gevijld heb, verbergen?’ dacht
hij. ‘Ach, ongetwijfeld zullen zij die, misschien al morgen, ontdekken, en dan is alles
verloren! Al onze moeite zal dan tevergeefs gedaan zijn, en dan zal ik toch dien
vreeselijk langen tijd hier moeten
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doorbrengen. Wat moet ik doen? Kon ik het Andries maar laten weten; die zou
misschien wel een middel kunnen bedenken, als het dan al niet te laat is. Wacht, nu
weet ik het!’
Haastig greep hij een stukje papier en schreef er met een potloodje, dat hij van
den directeur gekregen had, om aanteekeningen bij zijn studie te kunnen maken, de
volgende woorden op:
Hoe moet ik de gleuf in den bout onzichtbaar maken?
Het schiet goed op!’
F.
Dat briefje, hetwelk hij op goed geluk af had moeten schrijven, daar het zeer donker
in de cel was, bond hij aan de vijlen vast, en liet toen alles bedaard en langzaam
zakken. Een klein rukje aan het touw was hem het bewijs, dat Andries het in ontvangst
genomen had. Na enkele oogenblikken haalde Frans het dunne koord naar binnen
en verborg het weer op zijn lichaam. Uitgeput van den zwaren arbeid begaf hij zich
naar bed, waar hij weldra in een diepen slaap viel.
Toch werd hij al weer in den vroegen morgenstond wakker, wat een duidelijk
bewijs was, dat hij in een opgewonden stemming verkeerde. En dat was ook zoo.
Het plan tot ontvluchting vervulde zijn gansche ziel, en daarbij kwam nu nog zijn
vrees, dat de directeur of de cipier zou binnenkomen en ontdekken, wat hij gedurende
den nacht gedaan had. Haastig stond hij op en keek naar den bout, waarin hij, zoowel
tot zijn blijdschap als tot zijn schrik, duidelijk de gemaakte gleuf kon zien. Tot zijn
blijdschap, omdat het hem moed gaf, dat het plan zou gelukken, en tot zijn schrik,
omdat hij vreesde, dat
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het ontdekt zou worden. Hoe meer hij den bout bezag, des te grooter werd zijn angst,
en eindelijk twijfelde hij er zelfs niet meer aan, of iedereen moest dadelijk zien, wat
er gebeurd was. Vol spanning wachtte hij de komst van den cipier af, en hoopte maar,
dat althans de directeur dien dag zijn cel niet zou bezoeken. Dat die heer uit de stad
en zijn vrees daarom ongegrond was, kon hij niet vermoeden. Om acht uur 's morgens
kwam de cipier hem gewoonlijk zijn brood brengen, dat hij hem meestal door de
schuif toestak. Wie beschrijft echter zijn schrik, toen hij om dien tijd de deuren hoorde
ontsluiten en den cipier zag binnentreden. Zijn hart klopte van angst en hij durfde
hem bijna niet aanzien. Hij boog zich over zijn boeken en hield zich, of hij geheel
in zijn studie verdiept was.
‘Hier heb ik je brood,’ zei de cipier. ‘Heb je nog water genoeg?’
Frans gaf geen antwoord, in de hoop, daardoor de aandacht van den cipier van den
bout afgewend te zullen houden.
‘Hoor je me niet?’ riep de cipier op barschen toon, ‘of ben ik je soms geen antwoord
waard? Ik vraag, of je nog water in de kruik hebt.’
‘O, vroeg u iets?’ zei Frans, hem verwonderd aankijkende.
‘Nu nog mooier!’ schreeuwde de cipier woedend. ‘Zoo'n lomperd! Neen Jaapje,
ik vroeg je niets, niemendal! Nu moet je zelf maar weten, of je voortaan beter luisteren
wilt. Ha, ha, ha! Ik hoop, dat je geen droppel water meer hebt; dat zou een goede
straf voor je zijn!’
De cipier begaf zich naar de deur, om de cel te verlaten. Frans herademde weer,
doch dat duurde maar kort, want bij de deur hield de cipier stil, en keek nauwlettend
in het rond. 't Was Frans, of hij voelen kon, dat
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de man naar het luchtgat keek en hij sidderde bij de gedachte, dat de gleuf ontdekt
zou worden. Die toestand duurde maar enkele seconden, die Frans echter een
eeuwigheid toeschenen. Hij durfde bijna niet ademhalen en zijn geheele lichaam
trilde. Eindelijk hoorde hij, dat de cipier de deuren opende en de cel verliet, en hij
slaakte een zucht van verlichting, toen hij weer alleen was.
‘Goddank!’ zeide hij. ‘Dat was een verschrikkelijk oogenblik, doch nu is het gevaar
voorloopig voorbij. Vandaag zal hij wel niet meer binnenkomen, en misschien doet
Andries mij vanavond wel een middel aan de hand, om de gleuf onzichtbaar te maken.
Als nu de directeur nog maar niet komt!’
Dat gebeurde echter niet, en na den langen dag, die hem dubbel lang viel, omdat
hij zoo naar den avond verlangde en zijn gewone werk hem in het geheel geen belang
meer inboezemde, doorgeworsteld te hebben, sloeg eindelijk de stadsklok elf uur.
Nog geen vijf minuten later zakte het steentje naar beneden, waar Andries het opving.
Toen Frans het weer binnenhaalde en de vijlen losmaakte, greep hij in iets kleverigs,
dat hij zich dadelijk verklaren kon.
‘Ha, stopverf!’ dacht hij. ‘Ongetwijfeld wel zwarte, want andere kleuren zouden
mij juist verraden. Zoo iets doms zal Andries niet doen.’
Vlug klom hij naar boven en zette het aangevangen werk van den vorigen avond
met grooten ijver voort. Naar het hem toescheen, schoot zijn arbeid goed op, waartoe
zeker niet weinig bijdroeg, dat Andries hem weer van nieuwe scherpe vijlen had
voorzien. Met dubbelen spoed werkte hij voort en na enkele uren kwam hij tot de
aangename ontdekking, dat een van de vier stangen zoo goed als doorgevijld was.
‘Het laatste
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stukje moest ik laten rusten,’ dacht hij. ‘'t Is beter, dat ik nu eerst aan de andere einden
begin, om dan den laatsten nacht het kruis te verbreken. Vóór dien tijd zou het geheel
doorvijlen misschien te goed zichtbaar zijn.’
Toen Andries hem het teeken gaf, dat hij teruggekeerd was, liet Frans het touw
weer zakken, nadat hij de gemaakte gleuf eerst met stopverf dichtgemaakt had.
Zoo werkte hij acht nachten ongestoord en onopgemerkt voort. Wel had de directeur
hem in dien tijd nog een paar maal bezocht, maar hij had niets gemerkt van hetgeen
er voorviel. Den achtsten nacht kwam Frans met zijn arbeid zoover klaar, dat hij nu
nog enkel de stangen behoefde te verbreken, waarmede hij wachten wilde, tot aan
het oogenblik zijner ontvluchting. Hij schreef een kort briefje aan Andries, waarin
hij meldde, dat de ontvluchting den volgenden nacht zou kunnen geschieden, welk
briefje hij op de bekende wijze aan zijn adres bezorgde.
Dien nacht was het hem onmogelijk den slaap te vatten. In zijn angst, dat alles
nog mislukken zou, dacht hij onophoudelijk aan allerlei mogelijkheden, waardoor
de vlucht nog verijdeld kon worden. Het meest beangstigde hem de gedachte, dat hij
op het laatste oogenblik misschien nog naar een andere cel zou worden overgebracht,
hetgeen hij wel eens gehoord had, dat zoo nu en dan gedaan werd om mogelijke
ontvluchtingsplannen te verijdelen. ‘O, als ze dat nu morgen eens deden,’ dacht hij,
‘wat zou dat verschrikkelijk zijn!’
Na een onrustigen nacht te hebben doorgebracht, stond hij den volgenden morgen
op. Hij was zenuwachtig en gejaagd; bij het minste geritsel verbleekte hij. Eerst toen
het laat in den namiddag werd, begon hij kalmer te worden en meer hoop te krijgen,
en eindelijk
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werd het avond. De dag had hem vreeselijk lang geduurd. Zoodra de klok elf geslagen
had, liet hij den steen zakken, en toen hij hem weer terugtrok, merkte hij dadelijk,
dat Andries op zijn post was. Aan het touw waren weer nieuwe vijlen bevestigd, en
tevens was er een veel dikker touw aan verbonden, waaraan een sterke touwladder
was vastgemaakt. Frans bond dat dikke touw aan zijn kribbe en aan de tafel vast, in
de hoop, dat die beide voorwerpen zwaar genoeg zouden zijn, om het gewicht van
zijn lichaam te dragen, wanneer hij langs de ladder zou afdalen. Daarna klom hij
vlug naar boven en vijlde in betrekkelijk korten tijd de stangen geheel door. Toen
hij het verbroken traliewerk op tafel neerlegde, deed hij dat met betraande oogen en
een dankgebed in het hart. Thans was de weg gebaand; hij mocht geen oogenblik
laten verloren gaan. Vlug klom hij naar boven en werkte zich eerst met groote
voorzichtigheid door de opening. Zoodra het grootste gedeelte van zijn bovenlijf
zich buiten het gat bevond, greep hij de ladder met beide handen krachtig aan en liet
zich zachtjes naar beneden glijden, totdat ook zijn voeten vrij waren. Toen bevond
hij zich nog in een lastige houding, namelijk met het hoofd naar omlaag en met de
teenen steunende op het metselwerk van de opening. Hij begreep zeer goed, dat het
een onmogelijkheid was, in die houding naar beneden te komen, maar hij vreesde
ook, dat het loslaten van zijn voeten zooveel gedruisch zou maken, dat zijn
ontvluchting daardoor misschien opgemerkt zou worden. Hij liet daarom één voet
los en haakte dien in het bovenste dwarstouw van de ladder, en toen hem dat gelukt
was, deed hij hetzelfde met zijn anderen voet. Zoo bracht hij zijn handen en voeten
zoo dicht mogelijk bij elkander en liet daarna met beide voeten tegelijk los. Het gaf
een hevigen schok en hij kwam tamelijk onzacht
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tegen den muur der gevangenis terecht, maar dat was zoo erg niet. Veel erger was
het, dat door den schok de tafel en de kribbe in de cel in beweging kwamen en
daardoor zooveel gedruisch maakten, dat hem van schrik bijna het bloed in de aderen
stolde. Dat moest gehoord worden, daaraan twijfelde hij niet. Hij begreep, dat spoedig
handelen alleen hem nu nog redden kon. Met verbazende snelheid liet hij zich naar
beneden glijden en weldra bereikte hij de boot, waarin Andries hem vol vreugde
opving.
‘Goddank!’ fluisterde deze. ‘Je bent vrij!’
‘Voort, schielijk!’ fluisterde Frans. ‘Het is ongetwijfeld ontdekt. Snelheid alleen
kan mij redden!’
Andries sprak geen woord meer. Hij maakte de ladder van de boot los en heesch
in een oogenblik twee zeilen. Daarna greep hij het roer en stuurde met vaste hand
zeewaarts.
Het waaide tamelijk sterk; de zeilen stonden spoedig bol en het bootje toonde zich
een vlugge zeiler. Toch was het gevaar van ontdekt en achterhaald te worden, nog
lang niet voorbij, en het bleek ook al spoedig uit het geroep en de luidruchtigheid
der soldaten, dat zij onraad bespeurd hadden. Plotseling hoorden zij zich een krachtig
‘halt!’ toeroepen.
‘We zijn ontdekt!’ fluisterde Andries. ‘Ga op den bodem liggen, want zij zullen
ongetwijfeld schieten.’
Frans voldeed dadelijk aan dat bevel, en ook Andries maakte zich zoo klein, als
hij kon. Zich geheel verbergen kon hij niet, daar hij het roer niet kon loslaten. Weldra
hoorden zij zich opnieuw toeroepen en duidelijk verstonden zij:
‘Halt! Werda! Aan wal komen!’
Maar daar hadden zij geen plan op. Integendeel, zij merkten met innige voldoening,
dat de boot
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snel voortzeilde. Toen klonk een geweerschot,... en nog een... een oogenblik later
knalden verscheidene schoten tegelijk, doch de kogels deerden hen niet. Met telkens
grootere snelheid dreven zij voort, daar zij nu de luwte van de stad ontzeild waren.
‘Nog vijf minuten,’ zei Andries, ‘en we zijn gered!’
‘Maar zij zullen ons vervolgen,’ zuchtte Frans, die het denkbeeld niet van zich
kon zetten, dat zij achterhaald en gegrepen zouden worden.
‘Geen nood, Frans, in geheel Hoorn is geen boot, die sneller zeilt dan deze. We
kunnen ons nu wel oprichten, denk ik. Ten eerste is het te donker, om ons nog te
kunnen zien, en ten tweede dragen de geweren toch niet tot op dezen afstand. Hier
heb ik andere kleêren voor je; trek die aan.’
‘Je hebt toch overal aan gedacht, Andries. Als je eens wist, hoe dankbaar ik je
ben.’
‘Daar twijfel ik niet aan. Verkleed je nu maar.’
Frans trok met innige zelfvoldoening zijn gevangenispakje uit en zijn gewone
kleêren aan. Aan het eerste bond hij een paar steenen vast, die Andries voor dat doel
medegenomen had, en wierp het in zee.
‘Zie zoo, die verandering doet mij meer goed, dan ik je zeggen kan. O, Andries,
wat voel ik mij gelukkig, en toch ben ik nog niets meer dan een vluchteling, wien
de gevaren van alle kanten aangrijnzen. Welk plan heb je verder?’
‘Ik heb geen plan, Frans. Je moet verder geheel op eigen wieken drijven. Over een
uur uiterlijk zet ik je aan land, en verder moet je voor jezelven zorgen. Hier heb ik
een beurs met geld voor je, die de baron mij gegeven heeft, om aan jou te
overhandigen. Er is geld genoeg in om te ontvluchten, waarheen je wilt. Ik zou je
aanraden een schip te zoeken en naar Amerika te gaan. In
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elk geval verwacht de baron dadelijk bericht van je, daar hij je, waar je ook bent,
zooveel in zijn vermogen is, wil voorthelpen. Bovendien moet toch ook Johanna je
adres hebben.’
‘Natuurlijk. Weet je wat ik van plan ben, Andries? Ik zal trachten, Wildlust te
bereiken, want zonder afscheid te nemen, verlaat ik mijn vaderland liever niet. Ik
heb behoefte, allen weder te zien.’
‘Dat begrijp ik, maar toch raad ik je ernstig aan: wees vooral voorzichtig en reis
alleen 's nachts.’
‘Dat zal ik doen.’
Nog veel werd er tusschen de beide vrienden gesproken, tot eindelijk Andries het
roer wendde en op de kust aanhield. Ongeveer tusschen de gemeenten Oosthuizen
en Warder bereikten zij den zeedijk. Met aandoening drukten zij elkander de hand.
‘Nu, Frans, ga met God!’ zeide Andries. ‘Als je Wildlust bereikt, zullen we elkander
daar ontmoeten, tenminste, indien ik er dan al ben. Eerst moet ik weten, of zij in
Hoorn verdenking op mij hebben. Vaarwel! Wees vooral voorzichtig!’
‘Vaarwel, Andries! Vaarwel!’
Geroerd zag Frans zijn vriend na, totdat de duisternis hem aan zijn oog onttrok.
‘Naar Wildlust!’ mompelde hij toen.
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Twaalfde Hoofdstuk.
Een gelukkig drietal.
Op een laten avond, eenige dagen na de ontsnapping van Frans uit zijn kerker, zat
baron van Havelte in zijn studeerkamer. Zijn gelaat teekende bekommering, en dat
was geen wonder. Uit de dagbladen had hij de zekerheid verkregen, dat de
ontvluchting van Frans geslaagd was, dat Andries zijn pogingen met een goeden
uitslag had zien bekronen. Maar uit diezelfde dagbladen was het hem ook duidelijk
geworden, dat de politie alle pogingen in het werk stelde, om den vluchteling in
handen te krijgen. En dat juist was het, wat hem met angst en zorg vervulde. Hij wist
maar al te goed, hoeveel middelen de politie ten dienste stonden, om haar doel te
bereiken, en hij wanhoopte er aan, dat het Frans op den duur zou blijven gelukken,
haar te misleiden. Hoe de ontsnapping gelukt was en dat tot nog toe niemand
vermoeden had op Andries Mulder, die trouwens bij zijn komst in Hoorn zoo
voorzichtig ge-
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Weldra bereikt hij de boot.
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weest was, een anderen naam aan te nemen, dat wist hij ook uit de couranten. Andries
had het niet raadzaam geoordeeld, te schrijven, daar hij vreesde, dat het argwaan zou
wekken.
Zoo kwam het, dat de baron onrustig en vol zorg was Elken avond, als de post de
nieuwsbladen bracht, vreesde hij het bericht te zullen lezen, dat Frans ontdekt was.
Telkens zocht hij Johanna op, om haar zijn bekommering mede te deelen en telkens
keerde hij, opnieuw door het krachtige meisje bemoedigd, van haar terug.
Met voordacht bleef de baron elken avond laat op. Hij verkeerde in de stellige
meening, dat Frans zou trachten, hem te bereiken, en hij wilde hem zoo gaarne
wachtende zijn, als hij aankwam. Doch ook dezen avond scheen hij met te zullen
komen, want de pendule sloeg reeds één uur. Hij besloot nog eenigen tijd op te
blijven, en stellig wel voor de tiende maal nam hij de courant op, om te zien, of soms
een of ander bericht aan zijn nauwlettende aandacht ontgaan was. Opeens keek hij
verras van zijn lectuur op. Het kwam hem voor, of er aan het raam werd getikt. Toch
was dat niet mogelijk, want hij bevond zich op een bovenkamer. Nu hoorde hij het
weer! Er moest iemand zijn, dat leed geen twijfel. Hij hoorde nu duidelijk, dat er
met een klein voorwerpje tegen het glas werd geworpen.
De baron stond op en schoof de zware gordijnen on zijde. Hij trachtte naar buiten
te zien, maar hij kon niets onderscheiden, omdat het in het vertrek licht was. Hij
draaide de lamp zoover neer, tot zij bijna uit scheen te zijn, en schoof toen het raam
op. Hij stak het hoofd naar buiten en zag duidelijk, dat daar iemand stond.
‘Wie is daar? vroeg hij zacht.
‘Ik, baron, ik ben het, - Frans,’ klonk het antwoord.
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‘Goddank!’ prevelde de baron. ‘Wacht, ik kom.’
Hij schoof het raam dicht en spoedde zich naar beneden. Een oogenblik later lag
Frans in zijn armen.
‘Stil, stil, Frans, kom meê naar binnen. Hier is het te gevaarlijk.’
Zorgvuldig sloot hij de deur en begaf zich, door Frans gevolgd, naar boven. Daar
drukte hij zijn jongen vriend innig geroerd en vol dankbaarheid aan zijn hart.
‘Brave, goede Frans,’ zei de baron, ‘wat zul-je geleden hebben! Hoe zal ik dat
alles ooit kunnen vergelden?’
‘'t Was oude schuld, baron. Ik vrees zelfs, dat de rekening nog niet eens vereffend
is. Hoe is het met Johanna en met de barones en de kinderen?’
‘Zij zijn allen welvarend, Frans, en waren vol zorg over je lot. Het zal hun goed
doen te vernemen, dat het je tot nog toe gelukt is, aan de politie te ontsnappen. Dat
heeft je zeker veel moeite gekost?’
‘Ja baron, veel. 't Meest heb ik, op raad van Andries, 's nachts gereisd; des daags
hield ik mij in hooibergen of onbewoonde huizen schuil. Toch was ik telkens door
vele gevaren omringd, waarvan ik u heel wat zou kunnen vertellen, indien ik er mij
den tijd toe gunde. Maar ik mag mij niet lang ophouden, vooral hier niet, omdat de
polite den omtrek hier wel dubbel zal bewaken. Ik ben alleen gekomen, om u en
Johanna te zien en zoo mogelijk ook de barones. Andries is zeker nog in Hoorn?’
‘Ja, ik heb zelfs taal noch teeken van hem gehad, wat ik zeer voorzichtig van hem
vind. En wat is nu je plan?’
‘Ik ga naar Amerika, baron, en wel zoo spoedig mogelijk. Dezen nacht nog ga ik
op reis. Als ik Amsterdam kan bereiken, zie ik wel kans, mij daar te verbergen tot
ik een schip gevonden heb.’
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‘Goed, mijn jongen, dan zal ik er je heden nog brengen. Ik ga Johanna roepen en de
barones, en zal laten inspannen. Maar zeg me eerst, of je nog geld genoeg hebt om
de reis te maken, en om onbezorgd naar een betrekking te kunnen uitzien.’
‘In overvloed, baron, dank u.’
‘Ik wil weten, hoeveel, Frans.’
‘Nog wel vijfhonderd gulden.’
‘Dat is te weinig, m'n jongen.’
De baron opende zijn secretaire en overhandigde hem een niet onbelangrijke som,
die Frans dankbaar aannam. Toen stond de baron op en verliet het vertrek.
Al heel kort daarna kwam Johanna binnen en wierp zich schreiende in de armen
van haar broeder.
‘Lieve, goede Frans,’ zei ze. ‘God zegene je in den vreemde! Zul-je me spoedig
schrijven, heel spoedig?’
‘Dadelijk na mijn aankomst, Johanna.’
‘Dat is goed; o, wees toch vooral voorzichtig. Je hebt een goede daad verricht,
Frans, die een geheel huisgezin voor schande heeft bewaard. Ik ben trotsch op je!’
‘Stil, Johanna, daar komt iemand aan.’
't Was waar. De barones, door den baron gewekt, kwam verheugd de kamer binnen.
‘Goede reis, Frans,’ zei zij, ‘God behoede u.’
Korten tijd daarna verlieten Frans en de baron in een jachtwagentje de buitenplaats.
Frans was ontroerd, hoewel zijn zuster zich bij het afscheid heel kalm had gehouden.
Hij voelde zich smartelijk aangedaan, nu hij allen, die hij lief had, voor goed ging
verlaten.
De baron had voorzichtigheidshalve zelf het paard ingespannen. Den koetsier had
hij toegeroepen, dat hij wel te bed kon blijven, wat deze wel vreemd, maar niet
onaangenaam vond. Frans bevond zich achter in het rijtuig. Zij reden flink door, daar
de baron nog vóór den
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morgenstond Amsterdam wilde bereiken. Al spoedig verlieten zij den straatweg, en
bereikten langs een zijweg de Haarlemmermeer, die weinig gevaar voor ontdekking
opleverde. Zij kwamen ongestoord te Amsterdam aan, nog vóór de meeste bewoners
dier stad uit den slaap waren ontwaakt. In een klein herbergje, aan den ingang der
stad, gebruikten zij het ontbijt en wachtten toen het geschikte oogenblik af, om op
het doel van hun tocht af te gaan. Om half tien ongeveer bestegen zij het rijtuig weder
en bereikten weldra de Heerengracht. Voor no. 83 hielden zij stil. Op de deur las
Frans:
H.C. VAN BANKIEREN
Notaris.
Zij gaven het paard ter bewaking aan een bediende over en traden, na aangediend te
zijn, de kamer van den notaris binnen. De brave man herkende Frans terstond, en
met vreugde drukte hij hem de hand. Vol deelneming en belangstelling luisterde hij
naar hetgeen Frans hem vertelde, en toen deze eindigde met het verzoek, hem te
willen verbergen, tot hij een schip zou gevonden hebben en hem bij het zoeken
daarnaar behulpzaam te zijn, zei hij:
‘Frans, ik heb eenmaal tegen je gezegd: “Indien je ooit hulp noodig hebt, kom dan
bij me,” en zoo'n belofte vergeet ik niet. Je blijft als gast in mijn huis, tot ik een schip
gevonden heb, en je zult mij een welkome gast zijn. Niemand zal eenigen argwaan
koesteren gedurende dien korten tijd.’
‘Zal het maar een korten tijd zijn?’ vroeg de baron.
‘Ja baron, ik heb onder mijn goede vrienden verscheidene reeders, die mij gaarne
het genoegen zullen doen, Frans aan de zorgen van een kapitein op te dra-
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gen. U behoeft niet bezorgd te zijn; ik sta u voor den goeden afloop in. Onze Frans
heeft mij te zeer aan zich verplicht.’
Met een verruimd hart nam de baron afscheid van zijn jongen vriend. Er werd niet
veel bij gesproken, maar beiden hadden tranen in de oogen.
‘Frans, ik dank jou het geluk van mijn gezin,’ zei de baron zacht. ‘Vaarwel, God
behoede u!’
‘Groet allen, vooral Johanna, vaarwel baron, zoo ik hoop, tot wederziens!’
De baron vertrok.
Notaris Van Bankeren hield woord, zoodat er nog slechts een goede week verloopen
was, toen Frans de haven van IJmuiden uitstoomde. Hij was nauwelijks in zee, of de
baron ontving het bericht van den heer Van Bankeren, dat Frans met het stoomschip
‘Gezina Louise’ het vaderland verlaten had. Zestien dagen later lazen zij het bericht
in de courant, dat het schip veilig de haven van New-York binnengeloopen was, en
nog drie weken later bracht de post twee brieven, die den Amerikaanschen stempel
droegen: één voor Johanna en een voor den baron. Veel nieuws stond er natuurlijk
niet in; Frans schreef, na eerst vol lof over de vriendelijkheid van den heer Van
Bankeren te hebben uitgeweid, voornamelijk over zijn reis, die zeer voorspoedig
was geweest, en over zijn aankomst te New-York. Wat het spreken van de Engelsche
taal betrof, daarmede dacht hij wel spoedig klaar te zullen zijn. Tevens gaf hij zijn
adres op en beloofde spoedig weer te zullen schrijven. Dat deed hij dan ook, en nu
bevatte zijn schrijven goed nieuws, namelijk, dat hij op een der grootste fabrieken
als jongste bediende was aangenomen.
De nieuwe wereld scheen hem gunstig te zijn, waartoe zeker zijn degelijkheid en
zaakkennis niet weinig bij-
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droegen. Uit zijn volgende brieven bleek het duidelijk, dat zijn patroons hem schenen
te waardeeren en hem meer en meer hun vertrouwen begonnen te schenken. Hij drong
er dan ook sterk op aan, dat Andries zou overkomen, en ook zijn geluk aldaar
beproeven. Hij twijfelde er niet aan, of het zou hem daar uitstekend bevallen.
Na een korte weifeling en een lang gesprek met Johanna, waarvan het onderwerp
voorloopig geheim scheen te zullen blijven, besloot Andries te gaan, en het was met
dankbaarheid en vreugde in het hart, dat de beide vrienden elkaar aan den steiger te
New-York de hand drukten. Door voorspraak van Frans werd Andries aan dezelfde
fabriek geplaatst.
Zij hebben nooit reden gehad, om zich hun tocht naar het verre Westen te beklagen,
integendeel, zij kregen hun nieuwe vaderland weldra lief, zoodat zij na een verblijf
van slechts enkele jaren niet eens meer hadden willen ruilen.
Zoo werd Frans meerderjarig. Hij was toen reeds, zoowel door eigen verdienste
als door de voorspraak van den baron, die zonder hun weten aandeelen in de fabriek
genomen had, tot boekhouder bevorderd. Wie beschrijft echter zijn verbazing, toen
hij op zijn verjaardag bij zijn patroons werd binnengeroepen en hem werd
medegedeeld, dat hij van dien dag af als compagnon in de zaak werd opgenomen.
Het bedrag, dat daartoe noodig was, had baron van Havelte hem voorgeschoten.
Vol vreugde begaf hij zich naar Andries, die hem van harte gelukwenschte, en
hem tevens zeide, dat hij zelf tot opzichter over de geheele fabriek was bevorderd.
‘En Frans,’ zei hij opgetogen, ‘nu geef ik je te raden, wat ik ga doen!’
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‘Ja, als ik het wist, zou ik het je zeggen, Andries,’ zei Frans lachend.
‘Ik ga trouwen, Frans!’
‘En met wie?’ vroeg deze verwonderd.
‘Heb je dat nog nooit begrepen, zwager?’ lachte Andries. ‘Ik ga trouwen met je
zuster, Frans, met Johanna.’
‘Wel, dat vind ik heerlijk! Waarom heb je mij dat nooit gezegd?’
‘Het moest een verrassing blijven, Frans, maar nu ik zooveel geld ga verdienen,
behoeven wij het huwelijk niet langer uit te stellen. Ik ga dadelijk schrijven.’
‘En ik ook. Wel, wel, wat een geluk!’
Twee maanden later kwam Johanna te New-York aan. Wat was het drietal gelukkig.
Toen Frans jaren later in gezelschap van een schoone Engelsche dame, die zijn
echtgenoote geworden was, en met Johanna en Andries in het geheim zijn vaderland
nog eens bezocht, en door den baron en de barones vergezeld, al de plaatsjes een
bezoek bracht, waaraan herinneringen voor hem verbonden waren, kwam hij ook op
het kerkhof, waar hunne ouders begraven lagen. Met aandoening bezochten zij hun
graf, en innig geroerd herdachten zij vooral de liefde hunner moeder.
‘Dat zij rusten in vrede!’ mompelden zij, en met tranen in de oogen verlieten zij
het kerkhof.
Aan de poort werden zij opgewacht door een jongen
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man, met één arm en blijkbaar half blind. Vol medelijden schonken zij hem een rijke
gift. Hij zag er zoo armoedig en ellendig uit.
‘Wat een ongelukkige tobber,’ zei Johanna.
‘Herken je hem niet?’ vroeg de baron. ‘'t Is Gerrit Tinnerson. Bij het stroopen is
zijn geweer gesprongen, en dat kostte hem een zijner armen en bijna zijn beide oogen.
Sedert dien tijd bedelt hij.’
Niemand sprak bij het hooren van die woorden. Getroffen keken zij hem vol deernis
eenige oogenblikken aan en gingen toen zwijgend heen. Maar uit hun blikken sprak
duidelijk de wensch:
‘God erbarme zich zijner!’
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