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I.
Waarin men kennis maakt met Will Simpkins.
Ter plaatse waar nu de schoone en bevallige stad Sheerness in Engeland haar
vriendelijke torens en vreedzame magazijnen in de golven der Medway doet
terugkaatsen, stonden in het jaar 1413 slechts eenige arme visschershutten, temidden
van welke zich een trotsch en sterkgebouwd huis verhief, dat daar in het midden der
nederige stulpen prijkte als een trotsche eik tusschen het lage kreupelhout. Te
oordeelen naar de zware muren en stevige vensters en de welvoorziene en ijzersterke
deur, scheen dit huis in vroeger dagen behoord te hebben aan het kasteel van een der
vele baronnen of vrijheeren, die zoo menigmaal in bloedige twisten de schrik van
hun tijd geweest waren.
Ten tijde van de geschiedenis, die wij nu wenschen mede te deelen, had het echter
een vrij wat vreedzamer en nederiger bestemming erlangd, daar het in gebruik was
als winkelhuis en magazijn van Will Simpkins, een geacht burger van Londen, die
een zeer winstgevende affaire uitoefenende als scheepsmakelaar en victualiehandelaar.
Verbeeld u echter niet, dat nu juist deze namen een rechte omschrijving bevatten van
al wat de man alzoo bij de hand
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had; want niet alleen dat de zeeman, die de Theems of de Medway op- en nedervoer
zich in zijn winkel kon voorzien van alle noodige levensmiddelen tot de reis, maar
ook elke soort van kleedingstuk kon hij zich daar aanschaffen, zoowel de grofste
wollen kousen als den fijnsten duffelschen jekker; om nu niet te spreken van den
verbazen den voorraad van touwwerk, haken, boomen, scheepsblokken olie, harst,
zeep, en wat niet al dien winkel en het pakhuis van boven tot beneden vulde.
Will was een flinke, forsche, breedgeschouderde man, die door de onverschrokken
uitdrukking zijns gelaats, zijn donkere en schitterende oogen en zijn krachtig
ontwikkelde gestalte evenmin eenigen twijfel overliet omtrent de vastheid van zijn
karakter als omtrent de lichaamskracht, die hem ten dienste stond. Evenwel lag er
een vriendelijke en goedhartige uitdrukking in de trekken om zijn mond, die het u
aanzeide, dat al die kracht en sterkte bij dien man bestierd werden door een kalmen
geest. En hij was dan ook in den ganschen omtrek bekend als iemand, die niet zoo
kwaad was, als men op den eersten aanblik wel zou vermoeden, ofschoon iedereen
wist, dat hij een geduchte tegenstander mocht genoemd worden van hen, die in die
dagen hunne stem durfden verheffen tegen de natuurlijke rechten en vrijheden van
den mensch. In dit opzicht kon hij een waardige zoon zijns vaders genoemd worden,
die, naar men verzekerde, onder degenen was, die met Wat Tijler waren opgetrokken,
toen deze, ongeveer dertig jaren geleden, met 100,000 man tegen Londen optrok om
den koning te noodzaken den zoo gehaten p o l l t a x (eene belasting op de inkomsten)
op te heffen.
W i l l was toen nog maar een kleine knaap; want op den tijd, waarvan wij nu
spreken, was hij maar even boven de dertig; evenwel werd het spoedig duidelijk, dat
er iets
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van dien geest van Wat Tijler in hem woonde; want niemand verdedigde met meer
warmte en kracht de eischen van vrijheid en recht dan onze Will, wanneer deze
aangelegenheden in den kring zijner vrienden behandeld werden. Alleenlijk wachtte
hij zich wel nimmer den persoon des konings eenigszins te beschuldigen of te
beleedigen, zooals dit door Wat gedaan was. Getrouwer en oprechter onderdaan van
Hendrik V was er in het gansche graafschap Kent niet te vinden.
De paus en de bisschoppen, de monniken en de geestelijkheid, en allen, die
medegewerkt hadden om het leven van den vromen Wycliff te verbitteren en William
Sawtre, den eersten martelaar voor de ware vrijheid, ter dood te brengen, waren de
verklaarde vijanden van Will. En onder die allen geen, die meer door hem verfoeid
werd dan Arundel, de aartsbisschop van Canterbury, die aan een der vleugels van
zijn bisschoppelijk paleis te Lambeth een toren had doen inrichten tot gevangenis
voor de onschuldige slachtoffers zijner bloedgierige wraaklust. Eene menigte dier
ongelukkigen deed deze aartsbisschop de ellende dier gevangenschap ondergaan,
eer zij als martelaars der vrijheid hun leven ten offer brachten.
Onder de vrienden van Will bekleedde sir John Oldcastle de eerste plaats. Deze
edele held had sinds den marteldood van William Sawtre zijn vorstelijke woning
opengezet als een veilige schuilplaats voor de rondtrekkende predikers en voor allen,
die Wycliffs voetspoor volgden. Het was Arundel en ‘d e n a n d e r e n
b l o e d h o n d e n v a n z i j n s o o r t ’, zooals ze door Will genoemd werden, niet
onbekend gebleven, dat niemand sir Oldcastle's bemoeiingen om de geschriften van
Wycliff onder het volk te verspreiden, krachtiger tehulpkwam dan Will. In de laatste
tien jaren was deze de
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rechterhand van den edelman geweest in al zijne pogingen om de geschriften van
Wycliff, die hij in zijn kasteel op zijne kosten liet overschrijven, zooveel mogelijk
het land te doen doorwandelen. Will was dan ook in de oogen van Romes vazallen
onder alle Lollards,1) de ‘v e r d o e m e l i j k s t e k e t t e r ’; maar tot heden had nog
geen bisschop of priester het gewaagd de hand naar hem uit te strekken, daar zij te
goed overtuigd waren, dat een houw van zijn zwaard terdege raak was, en de beide
bulhonden, die nacht en dag al brommende de wacht hielden in den hof achter zijn
huis, allesbehalve vriendelijke gasten waren voor onverwachte bezoekers.
Om nu de handelwijze en gemoedsgesteldheid van Will recht te waardeeren, dient
men in het oog te houden, dat hij in een zeer moeielijken tijd leefde, zoowel wat
godsdienst als het burgelijk leven betrof. Het zaad, dat door de voorloopers der
Hervorming uitgestrooid was in de vijftiende eeuw, begon te ontkiemen en wortel
te schieten in de harten der volkeren. Johannes Wycliff stierf in 1384 en had het
Engelsche volk de vertaling der Heilige Schrift in de taal des lands als een kostelijken
erfschat nagelaten, en daarenboven eene menigte geschriften, in welke hij die groote
en door Rome zoozeer gevreesde waarheid verdedigde, dat ‘een Christen zich niet
moet onderwerpen aan het woord van den priester, maar aan het Woord van God.’
De ge-

1) Lollards, d.i. zingers of zangers, werden de volgelingen van Wycliff genoemd, waarschijnlijk
wijl het zingen van psalmen een aanmerkelijk gedeelte van hunne godsdienstoefening
uitmaakte, of ook wel, wijl hunne predikers de gewoonte hadden het volk toe te spreken op
een toon, die zoo wat het midden hield tusschen den gewonen preek en het zingen.
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schriften van dezen uitnemenden man, bij duizenden vermenigvuldigd door de vlugge
pennen der overschrijvers, verspreidden zich niet alleen met de snelheid des lichts
door het gansche koninkrijk, maar vonden aldra hun weg naar het machtige Bohemen,
met welk land Engeland zoowel op staatkundig gebied als door den koophandel in
nauwe verbintenis stond. De voortbrengselen van dat land, dat een ongewonen bloei
bereikt had, daar Engelands handel en nijverheid zich nog slechts weinig had
ontwikkeld, werden in kleine vaartuigen van Praag langs de Moldau en Elbe afgevoerd
naar Hamburg, waar groote zeeschepen hunne lading overnamen, om die over de
Noordzee naar Londen te vervoeren. De Boheemsche varensgezellen voorzagen dus
‘de kinderen van het verre westen’ van allerlei artikelen van behoefte en weelde;
maar ontvingen wederkeerig van de Engelschen menig blad, welks geschreven inhoud
voedsel bevatte voor het leven, ‘dat duurt tot in eeuwigheid.’ Wycliffs geschriften
werden onder Gods zegen voor de duisternis, die in Bohemen heerschte als zoovele
lichtende sterren, die de donkerheid verdreven en den dageraad deden aanbreken,
die aan de zon der Hervorming in Duitschland voorafging. Johannes Huss en
Hieronymus van Praag werden door de lezing van Wycliffs geschriften bekend met
de waarheid van het Evangelie.
In de dagen, welke betrekking hebben op ons geschiedverhaal, begon Rome met
alle kracht die gewelddadige maatregelen in practijk te brengen, welke door haar
terhandgenomen werden om het pas ontstoken licht uit te blusschen. Wycliff was
juist tijdig genoeg gestorven om de tegen hem beraamde vervolging te ontgaan. Zijne
volgelingen, die den naam van L o l l a r d s ontvingen, waren volstrekt niet gezind
de nieuwe leer van hun meester met zijn dood te doen verdwijnen. Tot beginsel
aangenomen hebbende, dat de gees-
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telijken geenszins van Rome afhankelijk moesten zijn, en dat elke prediker recht had
de Sacramenten te bedienen, verspreidden zij zich door het gansche land en predikten
tot het volk op de markten en de wegen.
Zij streden met onbezweken moed tegen de dwalingen en aanmatiging van Rome
en in het bijzonder tegen de weelde, de ongebondenheid en zedeloosheid van de
geestelijken. Hun eigen levenswijze was hoogst eenvoudig, bijna armoedig te noemen,
zoodat zij bij het volk bekend stonden onder den naam van de ‘a r m e p r e d i k e r s .’
Geen wonder dan ook, dat zij de groote menigte der geestelijkheid tegen zich in het
harnas joegen en zich hun toorn en haat op den hals haalden.
En toch was er menig priester, die het niet kon ontkennen, dat die ‘a r m e
p r e d i k e r s ’ beter Christenen waren dan hij, die daar als de ‘rijke man alle dagen
vroolijk en prachtig’ leefde, en die door de kracht dier overtuiging zich aan hunne
zijde schaarde. Daarbij kwam nog, dat het geweten des volks getuigenis gaf aan de
waarheid van de nieuwe leer. Uit steden en dorpen vloeide de menigte tezamen om
de toespraken te hooren van die welsprekende en populaire predikers. Krijgslieden
en rechtsgeleerden, edellieden en boeren, hoorden met welgevallen naar de eenvoudige
waarheden, die als kostelijke en schitterende edelgesteenten tevoorschijn gebracht
werden van onder het stof, dat hen sinds zoovele eeuwen had bedekt.
Aangemoedigd door de blijken van bijval, niet alleen uit de volksklasse, maar ook
uit de hoogere standen aan hunne prediking geschonken, beperkten de aanhangers
van Wycliff hun ijverige pogingen niet langer tot openbare prediking; maar waagden
het, aan de muren der kerken plakkaten te hechten, waarin zij de ongerechtigheden
en de dwalingen
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van paus, priester en monnik aanvielen. Dat was te veel; de bisschoppen, die reeds
zoolang naar een gunstige aanleiding uitgezien hadden om een beslissenden slag te
slaan, maakten van deze gelegenheid gretig gebruik.
Toen Hendrik IV in 1399 koning Richard van den troon stiet, om zichzelven daarop
te plaatsen, sprak Arundel, de aartsbisschop van Canterbury, hem op plechtigen toon
toe, terwijl hij de koninklijke kroon op het hoofd van den overweldiger plaatste:
‘Wees de beschermer der geestelijkheid en de geesel der Lollards, en uw troon zal
bevestigd worden in eeuwigheid.’ Hendrik nam dat woord ter harte. ‘Ik zal de kerk
beschermen,’ antwoordde hij, en door deze belofte verpande hij al zijne heerschappij
en macht aan den dienst der geestelijkheid. De adel, bemerkende aan welke zijde de
macht des konings de schaal deed overslaan, verliet allengs de ‘arme predikers’, die
nu aan de woede hunner vijanden waren overgegeven. Hendrik gebood, dat alle
ketters, die hunne dwaling niet wilden afzweren, levend verbrand zouden worden.
Dit was die befaamde eerste parlementsacte, die in Engeland tegen de ketters
uitgevaardigd werd. William Sawtre, een priester en godzalig man, had den moed
om te zeggen: ‘Ik wil geenszins het kruis aanbidden, waaraan Christus stierf; maar
wel Christus, die aan het kruis stierf.’ Hij werd in 1401 levend verbrand.
Deze strafoefening was het sein tot een reeks van bloedige vervolgingen. Arundel
gaf zijne ‘Constitutiones’ uit, waarin het lezen van den Bijbel gestrengelijk werd
verboden, en de paus genoemd werd niet slechts een gewoon mensch, maar de ware
God op aarde. Bij de aartsbisschoppelijke woning - een groot en prachtig paleis stond een groote en ruime toren, die een groot getal gevangenishokken bevatte.
Spoedig waren deze gevuld en opgepropt met ketters, die bijna nim-
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mer deze plaats van ellende en jammer verlieten, dan om naar den brandstapel geleid
te worden. Toch hielden de vrienden der heilige zaak niet op, met onverwrikbare
trouw hun licht te verspreiden. De prediking in de open lucht was eene onmogelijkheid
geworden; maar des te vlijtiger werd gebruik gemaakt van de samenkomsten in
bijzondere woningen, in achterbuurten, stegen en tuinen, in verwijderde dorpen en
gehuchten. Het volk hoorde de prediking gaarne en ook onder de aanzienlijken des
lands gevoelden velen zich gunstig genegen voor de predikers, hoewel slechts
weinigen den moed hadden daarvan onbewimpeld getuigenis af te leggen. Sinds de
koning de partij had gekozen van den aartsbisschop, was de geestelijkheid te machtig
geworden, dan dat niet de adel haar invloed zou ontzien hebben.
Onder de weinigen nu, die echter dien invloed niet vreesden, om bij alle
gehechtheid aan den koning toch den vrede des harten en de rust des gewetens als
het allerkostelijkst kleinood te beschouwen, blonk vooral uit sir John Oldcastle, lord
Cobdam, een edelman, die aan den oever der Medway, eenige mijlen van Rochester
op Cowling-Castle woonde. Hij verdiende met vollen nadruk den naam van edelman.
Dapper en moedig had hij in menigen veldslag de eer der Engelsche wapenen
gehandhaafd tegenover de Franschen. Geen list of bedrog ontsierde zijn karakter.
Waarheid bleef bij hem waarheid, om het even of zij verkondigd werd door zijne
vrienden, dan wel of zij aangenomen werd door zijne vijanden. Bij hem was de
vrijheid des gewetens de grootste van alle aardsche schatten, grooter nog dan het
leven. Hij was geenszins een godgeleerde en evenmin een wijsgeer, maar hij bezat
een helder oordeel en een eenvoudigen geest. Eene waarheid, die hem eenmaal klaar
in het oog gestraald was, zou ook nimmer door hem worden verloochend; elk uur
van den
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dag zou men hem bereid hebben gevonden haar te verdedigen, en was het niet
mogelijk zulks met woorden af te maken, dan toonde hij zich spoedig bereid met het
zwaard in de hand voor haar in de bres te springen, geheel overeenkomstig de minder
beschaafde zeden van dien ridderlijken tijd. Een man als lord Cobdam kon niet in
aanraking komen met Wycliff, zonder met allen eerbied en toegenegenheid voor
dien belijder der waarheid te worden vervuld. Een aanvankelijke kennismaking met
zijne leer deed het ridderlijk gemoed van den edelman reeds blaken van ijver, om
die zaak tot de zijne te maken.
Toen Wycliff door den dood was weggenomen, besteedde lord Cobdam al zijn
tijd en een groot gedeelte van zijn vermogen aan het doen overschrijven en verspreiden
van Wycliffs geschriften. Te allen tijde stond de deur van zijn kasteel open voor ‘de
arme predikers’ en vooral na den dood van Sawtre, toen hij zich vrijmoedig en
onverschrokken deed kennen als den verdediger en beschermer der verdrukten
tegenover hun onbarmhartige vervolgers. Dikwijls woonde hij hunne vergaderingen
bij, en indien dan hunne vijanden hen trachtten uiteen te drijven, dan beschermde hij
hen met het zwaard in de hand.
Het valt niet moeielijk te begrijpen, dat deze man een doorn was in het oog van
bisschop Arundel en de geestelijkheid. Zijne vrienden - en die had hij velen onder
den adel - beefden voor hem. Maar hij had niets te vreezen, zoolang Hendrik IV
leefde. Onder al de edelen, die zijn troon omringden, was moeielijk iemand te vinden,
voor wien de koning zooveel achting koesterde of wien hij zooveel liefde toedroeg.
Was het wellicht dankbaarheid voor de redding, die hem eenmaal door den dapperen
arm van lord Cobdam geschonken was, toen zijn leven bedreigd werd in den slag
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van Calais? Of werd het wellicht veroorzaakt door de oprechte en mannelijke
rondborstigheid van sir John, die in des konings oog zoo gunstig afstak bij de laffe
vleierij en huichelarij van hen, die zich rondom zijn troon deden vinden? Wij
gelooven, dat het een zoowel als het ander voedsel gaf aan den onbegrensden eerbied,
dien de ongelukkige vorst koesterde voor den e d e l m a n . Genoeg is het ons te weten,
dat Hendrik IV geen kwaad kon zien in sir John, terwijl Arundel sluw genoeg was
om zich niet te vergrijpen aan een man, dien de koning beminde als zijn oogappel.
Maar Hendrik stierf in 1413; en zijn zoon en opvolger Hendrik V was een Farao, die
Jozef niet kende. Evenwel, hij aarzelde in het begin om zijne gunst te onttrekken aan
den beminden vriend zijns vaders. Inhoever echter die gunst van eenige beteekenis
was, willen wij uit het volgende hoofdstuk gaan vernemen.

II.
Wat ‘de lange Bohemer’ voor nieuws meêbracht.
In de maand September 1413 werd op zekeren avond in de woning van Will Simpkins
vergadering gehouden. De bijeengekomenen waren niet veel in getal. Een oude
knecht van Wills vader, die hem als kind had opgepast en nog met vaderlijke
teederheid aan hem verbonden was, had de zware eikenhouten tafel in een hoek
geschoven en een half dozijn planken op houten blokken gelegd, teneinde alzoo
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eenige banken te vormen voor de in haast tot kerk ingerichte huiskamer. Op de tafel
was een stoel geplaatst, en zoo had men een predikstoel gevormd voor den jongen
man, die de nieuwe leer verkondigde. De prediker was een man met bleek gelaat,
geschoren kruin en in monnikskleeding. De traanlamp, die aan de zoldering bevestigd
was en boven zijn hoofd hing, wierp een schemerachtig schijnsel op zijn blanke
gestalte. Er was geen ander licht in de kamer; trouwens, er werd door niemand gedacht
eenig licht daarenboven te begeeren; want ook in dat opzicht verschilden die dagen
veel van de onze. Nu toch is ieder hoorder gewoon zóoveel licht te verwachten, dat
hij behoorlijk in zijn eigen Bijbel lezen kan en de psalmen en lofzangen opzoeken,
die de prediker opgeeft. De kamer was vol menschen; maar door het flauwe
schemerlicht der lamp kon men al zeer weinig opmerking maken omtrent de kleeding
en de gelaatstrekken der aanwezigen. Alleen Debora, de huishoudster van Will, een
bejaarde vrouw, was zichtbaar, daar juist een straal der lamp op haar heldere linnen
muts nederviel, en tevens een gedeelte van de krachtige gestalte van Will deed
uitkomen, die naast haar gezeten was.
‘Mijne vrienden!’ zoo sprak de prediker, ‘ik ben zelf monnik geweest, zooals gij
reeds zult hebben bemerkt; daarom kan ik u waarlijk wel inlichten over den toestand
en het leven der monniken. Maar daarmede zal ik u niet bezighouden, daar ik
vernomen heb, dat Sawtre hier verleden week heeft gesproken; en die weet het even
goed als ik.’
‘Ja, William is hier verleden week geweest, en hij heeft gesproken ook;’ zeide
Will, ‘hij vertelde alles aangaande de monniken en de priesters; dat moet daar bij
hen toch al een zeer goddelooze, luie en verfoeilijke dronkenmansboel zijn.’
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‘De meesten hunner maken zich aan die ondeugden schuldig,’ hernam de prediker,
die volstrekt zulk een gemeenzame aanmerking onder zijne rede niet scheen euvel
te duiden, ‘de meesten hunner; maar weest toch niet te hard in uw oordeel over hen,
lieve vrienden! want gij kunt u geen denkbeeld vormen van hunne onwetendheid.
Ach, zij zijn zoo onkundig! Van der jeugd aan hebben zij geleerd, dat het Gode
welgevallig is, dat de mensch zich opsluit in een klooster, den eenen dag zijn lichaam
geeselende om het den anderen dag weder vet te mesten. En hoe zouden ze het ook
beter kunnen weten? Het Evangelie is hun nooit verkondigd. De paus is hun God,
en de heiligen, die zij aanroepen, zijn hunne middelaars. Zoo was het ook met mij,
eer ik het afschrift van den brief van Paulus aan de Romeinen in handen kreeg, dat
Will mij in de hand stopte, toen ik hem in de Ave-Mariastraat op zekeren dag
voorbijliep.’
‘Wel ja, ik dacht bij mijzelven: ik moet eens beproeven, of ik u dat niet eens in de
hand kon spelen,’ merkte Will aan. ‘Want ik zag u alle dagen de Paternosterstraat
doorgaan, en gij hadt de gewoonte om bijna bij elken winkel stil te staan en te lezen,
wat men daar alzoo te koop aanbood. Toen ik dus bemerkte, dat gij kondt lezen,
kwam het mij zeer goed voor, om u iets te bezorgen, dat meer de moeite waard was
om te lezen dan die nietsbeduidende winkelpapiertjes.’
‘Nu, het w a s mij dan waarlijk ook wel de moeite waardig,’ vervolgde de prediker,
‘want ik vond daardoor vrede, eeuwigen vrede en rust voor mijn gemoed. Nooit had
ik waren vrede gevonden in de aanbidding van Maria. Hoe het zoo was, dat kon ik
mijzelven niet verklaren; maar het was mij steeds, of een stemme mij toefluisterde:
“Maria was toch slechts eene vrouw. Hoe zou zij u kunnen helpen?”
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Maar Paulus geeft ons degelijker zaken. Hij wijst ons op Jezus Christus, Gods en
des menschen Zoon. Hij is beide, God en mensch. Hij kwam uit den hemel neder
om ons te redden, en Hij heeft macht om dat te doen, want Hij is de waarachtige God
en Hij geeft het eeuwige leven. Hij is voor onze zonden gegeeseld; daarom behoeven
wij onszelven niet langer te geeselen. Hij betaalde onze schuld door zijn dierbaar en
heilig bloed, en daarom is het dwaasheid nog langer iets te betalen aan paus of priester.
Wat, alles is betaald? J a , a l l e s , a l l e s is betaald. Verstaat gij dat wel recht, mijne
vrienden? Ik wil het herhalen en nog eens herhalen, opdat gij het terdege moogt
verstaan, en het nooit weder vergeet; opdat die waarheid indringe in uw hart en
verstand, en zonder ophouden nacht en dag die blijde boodschap uwe ziel vervulle:
a l l e s is betaald, a l l e s is volbracht aan het kruis, door de bloedstorting van Gods
Zoon, die voor ons stierf en ons bemint, meer dan vader of moeder ons kunnen
beminnen. Laat ons dan nimmer bij eenig menschenkind hulp zoeken om den hemel
te verkrijgen; want Christus alleen heeft dien voor ons verworven. Geen menschelijk
wezen, zij het dan ook Maria of Urbanus, Clemens of Arundel, kan ons de zaligheid
schenken; want geen hunner heeft ze ons gekocht, of zou ze ons kunnen koopen,
daar ze reeds lang tevoren verworven was. Jezus alleen is de eenige Bezitter en
Eigenaar van dien groeten schat, de zaligheid. Hij kan ze schenken aan wien Hij wil.
Hij kan zaligmaken naar zijn welbehagen. En Hij geeft de zaligheid om niet. Zelf
heeft Hij voor de redding onzer zielen een duren, ja den duursten prijs gegeven, zijn eigen dierbaar hartebloed - en voor ons heeft Hij elk beletsel afgesneden, dat
ons zou kunnen verhinderen zalig te worden. Hij wil ons den schat geven om n i e t .
Vergeet het nimmer, nimmer, mijne vrien-
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den: om niet! Vroeger kon ik het nooit als waarheid aannemen, totdat ik het met
eigen oogen las in den brief van den apostel Paulus. Van den beginne heeft de kerk
de waarheid gehad en bezeten in den Latijnschen Bijbel, en zou ik deze ook daarin
hebben kunnen vinden, wijl er een afschrift van was in ons klooster. Maar dat dikke
boek werd bijna nimmer door een onzer terhandgenomen, daar wij allen veel te
weinig kennis hadden van het Latijn. Het is wel terdege de volle waarheid, die de
prior van Dunstan uitsprak, toen hij eens zeide, dat Johannes Wycliff, door den Bijbel
in het Engelsch te vertalen, dat boek meer verstaanbaar gemaakt heeft voor de leeken,
ja zelfs voor de vrouwen, dan het ooit tevoren geweest was voor de geleerde
geestelijkheid. Ik herinner mij nog zeer goed, dat het mij bij het lezen van den Bijbel
in mijne moedertaal was, alsof er plotseling een dikke nevel voor mijne oogen werd
weggevaagd en alsof ik het heerlijkste landschap, met heuvels en dalen, velden en
bosschen, rivieren en meren, voor mijn blik zag uitgespreid. Ik las geen woord van
Maria of van den paus, evenmin iets van het vagevuur, maar alles wees mij op Jezus
en zijn kruis en op onze behoudenis door Hem. En toen ik eenmaal dezen schat
gevonden had, gevoelde ik mij gedrongen, dien overal en aan iedereen bekend te
maken. Ik ontvluchtte het klooster en begon het geheele land te doorreizen, en de
blijde tijding mede te deelen aan een iegelijk, die naar mij wilde hooren. En ik
gevoelde mij gedrongen haast te maken, want wij beleven kwade dagen; hoe spoedig
kan men mij berooven van mijn jeugdig leven en dan zou....’
Er werd zachtkens aan de deur getikt. De vergadering deed een onrustig, maar niet
luidruchtig gemompel hooren en stond eensklaps op. Will opende intusschen de deur,
en ze op een kier houdende, vroeg hij:

Jan de Liefde, Uit drie landen

17
‘Is er eenig onraad, Robert?’
‘Niet het minst,’ antwoordde een ruwe stem. ‘Daar staat een groote, sterke kerel
buiten aan de deur van de poort; hij verlangt binnengelaten te worden, en zegt, dat
hij u kent.’
‘Hoe heet hij?’
‘Ja, dat mag Joost weten! Ik kan dien naam niet onthouden.’
‘Dan zal ik maar even tot hem gaan en zien wie hij is,’ zeide Will en vertrok met
zijn knecht.
‘Daar is waarschijnlijk niets, dat ons behoeft te verontrusten,’ zeide de prediker,
‘gaat gijlieden maar weder zitten en laat mij voortgaan u verder een en ander mede
te deelen omtrent den weg naar den hemel.’
De prediker was juist gereed om den draad zijner rede weder op te vatten, toen de
deur geopend werd en Will binnentrad, vergezeld van een reusachtigen man, die
minstens een half voet langer was dan Will, en die zich bukken moest om door de
deur te komen.
‘Hier is onze vriend Justus van Praag,’ zeide Will, ‘een trouwe en oprechte vriend
van ons allen.’
‘Wat, de lange Bohemer!’ riepen verscheidene stemmen verheugd uit, en van alle
zijden reikte men den vreemdeling de hand toe, om hem hartelijk te verwelkomen.
‘Welkom, oude vriend!’ riepen anderen. ‘Hoe gaat het? En hoe staat het met uwe
ziel?’ vroegen sommigen.
‘Zijt gij van Praag? van Bohemen?’ vroeg de prediker, zich van zijn verheven
zitplaats tot den vreemdeling wendende. ‘Dan zult gij dien vromen man Johannes
Huss zeker ook wel kennen?’
‘Zou ik dien niet kennen?’ antwoordde de Prager met een zware stem, die den
vloer deed trillen. ‘'t Is nog geen

Jan de Liefde, Uit drie landen

18
zes maanden geleden, dat ik hem te Maagdenburg ontmoette, toen wij in April daar
doortrokken.’
‘Is hij even groot als gij?’ vroeg Debora, die zichzelve geheel in de schaduw gesteld
zag door de kolossale gestalte van den Bohemer.
‘Och, zijt gij daar, oude Debora?’ antwoordde Justus op hartelijken toon. ‘Wel,
hoe gaat het u, oude ziel? Ik kan nu juist niet zeggen, dat magister Johannes Huss
zoo groot is als ik, hoewel hij een van de grootsten uit het gansche land is. Maar hij
is lang zoo sterk niet als ik. In dat opzicht gelijkt hij meer op u, heer prediker! Hij is
een tenger en zwak man. Maar geen wonder, hij is ook altijd begraven onder zijne
boeken, en in den laatsten tijd heeft hij veel moeten doorstaan.’
‘Verkeert hij dan in een lijdelijken toestand? Is hij misschien in banden of
gevangenis?’ vroeg de prediker op angstigen toon. ‘Mij dunkt, het ware beter, dat
gij hier kwaamt op mijne plaats, en ons verteldet, wat gij aangaande dien dienaar
Gods weet.’
Een algemeene bijval werd aan dit voorstel geschonken. Justus plaatste den voet
op de tafel en de hand van den prediker vastklemmende, bevond hij zich weldra in
het gezicht der gansche vergadering. Hij moest evenwel in den stoel gaan zitten, daar
hij staande met het hoofd aan de zoldering stiet. Een blozend gelaat, omsloten door
een grooten rosachtigen baard en wenkbrauwen van dezelfde kleur, vertoonde zich
aan de blikken der saamgekomenen. Het hoofd, waarvan dit aangezicht een gedeelte
uitmaakte, was geplaatst op een langen hals, die voor 't grootste gedeelte in volle
lengte te zien was, totdat hij verdween in den blauwen kraag van den korten
zeemansjekker, die luchtig om zijn beide breede schouders hing.

Jan de Liefde, Uit drie landen

19
‘Neen, God zij dank, Johannes Huss is niet in de gevangenis tot heden;’ zeide de
lange Prager in vrij goed Engelsch, hoewel niet zonder vreemden tongval, ‘en indien
hij erin ware, dan zou hij er wel nooit meer uitkomen dan om gebraden te worden
als een kapoen, daar de priesters bij ons de deur der gevangenis nimmer openen, dan
om naar den brandstapel te brengen. Ik ben echter zeer bevreesd, dat het toch niet
lang duren zal, of zij hebben hem in hunne klauwen; want het zijn booze dagen,
boozer, dan toen wij vóor drie jaren elkander ontmoetten. Gij kunt er veilig op
rekenen, dat Johannes Huss het geheel en al verbruid heeft bij den bisschop, sinds
hij den vromen Wycliff openlijk geprezen heeft en voorts met alle macht de
verspreiding van 's mans geschriften heeft bevorderd.’
De vergadering uitte als uit éen mond een kreet van belangstelling.
‘Zorg, dat geheel Bohemen bedekt wordt met die geschriften!’ riepen sommige
stemmen.
‘Gave God, dat wij daartoe in de gelegenheid waren,’ zeide Justus, ‘temeer, daar
de aartsbisschop nu drie jaren geleden begonnen is, meer dan tweehonderd boekdeelen
van Wycliffs geschriften in beslag te nemen; deze zijn in het openbaar verbrand op
de markt, terwijl de klokken geluid werden en het Te Deum werd gezongen.’
‘Hoe verschrikkelijk!’ riep de vergadering uit.
‘Ja,’ vervolgde Justus, ‘zoo ging het er toe. Onder de boeken waren zeer kostelijke
exemplaren, juweeltjes van boeken, die allerprachtigst gebonden waren en menigen
rijksdaalder gekost hadden, alleen voor het binden. De eigenaars leden groote schade;
want ze hadden ze toch met hun eigen goede geld betaald en dus tot wettig eigendom
verkregen. Maar daaraan stoorden zich de priesters in het geheel niet.
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De paus mag dat vrij doen, zooals gijlieden ook wel weet, als het tot welzijn der kerk
dient, dan mag hij vrij een ander berooven en bestelen. De universiteit en de koning
hebben nog wel hunne stem doen hooren, maar tevergeefs. De verschrikkelijke
verwoesting scheen niet te kunnen verhinderd worden. De koning heeft evenwel den
bisschop genoodzaakt den eigenaars schadevergoeding te betalen. Maar de
aartsbisschop, daardoor nog meer verbitterd, heeft gezorgd, dat er een banbliksem
uit Rome geslingerd is tegen Johannes Huss, zoodat deze is geëxcommuniceerd. Het
volk, dat zeer op de hand van onzen goeden Johannes is, lachte echter met die bul
van den paus. Zooveel afschriften als het volk machtig kon worden van de pauselijke
bul werden bijeenvergaderd, om den hals van befaamde vrouwspersonen gehangen
en zoo in optocht door de stad omgedragen. Vervolgens werden de bullen op een kar
gelegd, die begeleid werd door gewapende mannen, welke uitriepen: “Hier brengen
wij de lastbrieven van den grooten schelm en ketter naar den brandstapel!” Zóo hunne
schreden richtende naar het galgenveld, hebben zij daar die papieren aangestoken
en verbrand.’
‘Flink gehandeld!’ riep Will. ‘'t Is maar jammer, dat zij den aartsbisschop er niet
bij verbrand hebben.’
‘St! St! Geene wraak’, zeide de prediker. ‘Geliefden! wreekt uzelven niet, zegt de
apostel; want daar is geschreven: Mij komt de wrake toe, Ik zal het vergelden, zegt
de Heere.’
‘Nu ja, dat weet ik altemaal wel’, mompelde Will tusschen de tanden; maar hij
hield zich toch stil, daar hij wel wist, dat de meesten der saamgekomenen op dit punt
met den prediker volkomen instemden. De Lollards waren over 't algemeen een stil
en lijdzaam volkje. Hoe hevig zij ook vervolgd werden, zelven vervolgden zij nooit
iemand.

Jan de Liefde, Uit drie landen

21
‘Koning Wenceslaus, die over ons land regeert, was eigenlijk vereenigd met Johannes'
inzichten; maar men heeft hem ten laatste weten over te halen om naar de pijpen van
den paus te dansen,’ vervolgde Justus. ‘Hij gaf Johannes den raad om voor eenigen
tijd Praag te verlaten, totdat de woede der priesters wat bedaard zou zijn. Huss is dan
ook verleden jaar December uit Praag vertrokken. Hij heeft zijn intrek genomen bij
zijne vrienden, die zich zeer gelukkig achtten zulk een gast te mogen ontvangen. Het
was op zijn reize van kasteel tot kasteel en van de eene streek naar de andere, dat ik
zoo gelukkig was den edelen banneling te Maagdenburg te ontmoeten. En hoezeer
mij het welzijn van mijn arm vaderland diep ter harte gaat, zoo mag ik toch wel
lijden, dat hij nimmer daar wederkeert; want ik weet zeker, dat dit zijn dood zou
zijn.’
‘Ik hoop hartelijk met u, dat God het leven van zijn vromen dienaar spare!’ zeide
eene stem, welke kennelijk die van een oud man, van een vader in Israel, was. ‘Maar
indien het Gods wil mocht zijn, dat Johannes Huss Gode tot een dankoffer mocht
geofferd worden, zijn grooten naam tot prijs, laat ons dan bidden, dat hem sterkte en
kracht geschonken worde om tot den laatsten ademtocht te volharden in de goede
belijdenis. Het bloed der martelaars is het zaad der kerk, en wellicht is de dood van
Huss het leven voor Bohemen.’
‘Vader Hendrik Elmwood! wilt gij ons voorgaan in den gebede voor Johannes
Huss?’ vroeg de prediker aan den ouden man. ‘Bid voor hem en voor onzen lieven
broeder, lord Cobdam, en voor al onze lieve broeders en zusters, die in de kerkerholen
van Lambeth zuchten.’
De oude nam deze uitnoodiging van heeler harte aan. Zijn gebed voor de dienaars,
getuigen en martelaars des

Jan de Liefde, Uit drie landen

22
Heeren was nederig, onderworpen, smeekend en toch krachtig; het was, alsof hij den
hemel bestormde. De halfgesmoorde snikken, die door het gansche vertrek gehoord
werden, getuigden er van, hoezeer zijne woorden en verzuchtingen weerklank vonden
in de harten der aanwezigen. En niet zonder reden inderdaad; want menigeen bad
voor een geliefden broeder, of echtgenoot, of voor een kind, nu gekluisterd in banden
en zuchtend in een donker en somber kerkerhol, om nimmer de vrije lucht in te
ademen, dan bij het gezicht van den brandstapel, die hun wachtte om hun lichaam
tot asch te verteren.
Na dit gebed werd een lofzang aangeheven. De prediker sprak den zegen uit en
de vergadering ging uiteen, door de achterdeur het huis verlatende.
‘Is lord Cobdam in de gevangenis?’ vroeg Justus aan Will, toen de laatste
vertrokken was.
‘Ja, helaas!’ antwoordde Will.
‘Hoe is het mogelijk!’ riep Justus uit, met zijne handen op de knieën slaande.
‘Ik vertel u de waarheid;’ hernam Will, ‘sir John zit in den Tower te Londen.
Gevoeliger slag heeft mij nooit getroffen, dat kan ik u verzekeren. Ik kan er dag of
nacht niet van rusten. Die smart maakt mijn brood bitter en mijn bier zuur.’
‘Barmhartig God!’ zuchtte Justus, ‘en hoe is dat dan toch gebeurd? Ik meende,
dat dit wel nimmer zou kunnen geschieden. Hij is immers des konings gunsteling;
Hendrik schonk hem toch altijd zijne bescherming, niet waar?’
‘Hij was een gunsteling van den overleden koning, maar niet zoozeer van den
tegenwoordigen. Maar, sir John is wel wat onvoorzichtig tewerkgegaan, naar mijn
oordeel. Hij wist het, dat Arundel zijn dood gezworen had, en hij was
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er evenzeer mede bekend, dat Arundel in hooge mate de gunst en het vertrouwen
des konings genoot. Mij dunkt, dit moest hem geleerd hebben om den koning evenmin
te vertrouwen als den bisschop. Maar neen, hij ging altijd maar voort den koning
zijn vertrouwen te schenken en ten laatste heeft deze hem verraden. Maar ik kan u
dat alles nu niet vertellen, want het is al vrij laat. En gij hebt mij nog niets aangaande
uw eigen persoon verteld. Wanneer zijt gij hier gekomen?’
‘Dezen middag. Ons schip ligt juist recht tegenover den eersten kalkoven.’
‘Zoo, zijt gij dan niet dadelijk naar de stad opgevaren?’
‘Het werd mij wat laat op den dag; daarbij kwam nog, dat er een dikke mist opzette,
en ik dacht, wij zullen maar ankeren en eens een bezoek brengen bij Will Simpkins.
Daarbij komt nog, dat ik een pakje brieven van Johannes Huss bij mij heb voor lord
Cobdam, dat mij door Johan ter hand gesteld werd, met dringend verzoek toch
bijzondere zorg te dragen voor de juiste bezorging; en daar ik meende, dat sir John
op Cowling-Castle zou te vinden zijn, dacht ik morgenochtend met u naar zijne
woning op te wandelen. Maar ik hoor, dat dit nu vergeefsche moeite zou zijn.’
‘Ik kom u morgen eens een bezoek aan boord brengen,’ zeide Will. ‘Is uwe zuster
ook medegekomen?’ voegde hij erbij, met een bijzondere uitdrukking Justus
aanziende.
‘Wie meent gij, Miliczia? Hebt gij haar nog niet vergeten, gij guit?’
‘Vergeten? Ik geloof, dat ik haar nimmer vergeten kan,’ antwoordde Will met
warmte. ‘Waarom bracht gij haar van avond niet mede?’
‘Omdat het al te duister was; en daarbij kwam nog, dat
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zij onze oude moeder toch den ganschen avond niet alleen kon laten.’
‘Daar hebt ge gelijk in. Maar in ieder geval, ik hoop haar dan morgen te ontmoeten.
Reken er maar op, dat ge mij tegen acht uur verwacht.’
De beide vrienden reikten elkander de hand, en terwijl Will de zware deur van
zijn huis met zorgvuldigheid sloot, stapte de lange Prager in het dikke duister naar
zijne boot, die hem wachtte. Eenige riemslagen brachten hem veilig op den grooten
koopvaarder, die midden in de Theems ten anker lag.

III.
Hoe Miliczia over de zaak denkt.
Ter bestemder ure bevond Will zich den volgenden morgen aan boord van de Libertas,
het schip van Justus. Met groote letters stond die naam te lezen in de breede vlag,
die van den helmstok wapperde, en in den wimpel, die van den top van den grooten
mast vroolijk door de lucht golfde. In deze dagen zou het schip gerekend worden
onder de kleine vaartuigen, die de Theems op- en nedervaren; maar toen werd het
beschouwd als het kloekste en schoonste schip, dat ooit de Theems was
binnengeloopen. En waarlijk, even trotsch als het huis van Will zich verhief boven
de visschershutten, die het omringden, even trotsch verhief zich de Libertas boven
de vaartuigen, die den rug der schoone rivier doorploegden. De bemanning van het
fiere vaartuig kwam in dit
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opzicht volkomen overeen met het schip. Will kende onder al zijne vrienden maar
zeer weinigen, die hem ‘in het oor konden bijten’, zooals hij gewoonlijk uitdrukte;
maar hier onder deze Boheemsche varensgezellen was hij niet meer dan een
middelmatig man, op wiens schouders de kleinste der zeelieden al zeer gemakkelijk
zijn elleboog kon nederleggen.
Will had nauwelijks voet aan boord gezet, of Justus verwelkomde hem met groote
hartelijkheid. Hij drukte zijn gast aan zijn hart en kuste hem op het voorhoofd, naar
echt Duitsche wijze. Daarop gingen zij tezamen naar de kajuit, waar twee vrouwen,
in Boheemsche volkskleeding, aan eene tafel gezeten waren. De tafel bezweek bijna
onder het gewicht van de overvloedige spijzen en dranken, door de milde gastvrijheid
toebereid. Acht uur in den morgen was toen de tijd voor wat wij nu het tweede ontbijt
zouden noemen. Te tien uur, uiterlijk elf, werd het middagmaal gebruikt door alle
fatsoenlijke en achtenswaardige burgers in de geheele Christelijke wereld van de
vijftiende eeuw.
Het was duidelijk te zien, dat hier moeder en dochter bij elkander zaten. De jongste
geleek op de oudste evenals eene photographie, die gij nu zoudt laten maken, over
dertig of veertig jaar nog op denzelfden persoon gelijken zou. De oude was eene
vrouw van bijna zestig jaar; maar Wills blik rustte niet zeer lang op haar, daar Miliczia
naast haar was gezeten, - Miliczia, de schoonste parel van Bohemen, die hij nooit
vergeten had, sinds hij haar drie jaren geleden voor het eerst gezien had. Zij was toen
eene maagd van zeventien jaar. Van kindsbeen af reeds had zij haar vader, die nu
overleden was, vergezeld op zijne reizen naar Engeland en was dus allengs even
goed bekend geworden met dat land als met haar eigen vaderland. Het Engelsch
sprak zij vloeiend en gemakkelijk als hare moedertaal. De zeelucht, in welke zij
opgegroeid was van
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haar prilste jeugd aan, had hare gezondheid en hare krachten zeer doen ontwikkelen.
Haar helder blauwe oogen blonken van levenslust, terwijl hare wangen de rozen op
het veld geleken. Het donkerbruine haar krulde steelsgewijze van onder de heldere
linnen muts, die in vierhoekigen vorm gevouwen en gesteven was. De lange, witte
slippen van dit hoofddeksel, onder de kin samengevoegd door een rood lint, hingen
in den hals en op haar boezem nederwaarts, terwijl zij verdwenen onder een rijk
geborduurd keurslijf, dat tegelijkertijd voor jakje diende, en dat kwistig versierd was
met roode, blauwe en gele zijde. Onder het keurslijf was een rood voorschoot
bevestigd, dat het bovenste gedeelte van een blauwen rok bedekte, die tot op de
enkels neerhing. Hare kleeding was schilderachtig te noemen, vooral, wanneer men
haar zag in de vrije lucht, onder den blauwen Boheemschen hemel, en met de groene,
gladde heuvels tot achtergrond.
De kennismaking van vóor drie jaren was spoedig hernieuwd.
‘Kunt ge u wel herinneren, waar we elkander het laatst gezien hebben?’ vroeg
Will aan Miliczia.
‘Dat geloof ik wel,’ antwoordde zij blozende. ‘Wij waren toen op eene vergadering
in Cowling-Castle.’
Zij herinnerde het zich nog zeer goed, hoe Will haar dien avond, in het gezelschap
van haar broeder en eenige andere zeelieden, had begeleid in de duisternis van den
nacht door de gedeeltelijk onder water staande velden, en hoe hij haar bij die
gelegenheid meer dan eens op den arm had genomen, om haar als een kind door de
overstroomde plaatsen te dragen, terwijl hij haar in het oor fluisterde, dat zijnentwege
die overstroomde plekken wel zoo wijd mochten zijn als de geheele wereld, en hij
haar al zijn leven dragen moest. Dat
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alles wist zij zich nog zeer goed te herinneren, en nog vrij wat meer, dat hij haar toen
in het oor fluisterde.
Zij moest voor zichzelve bekennen, dat zij, hoewel met bevreemding die
uitdrukkingen van hem vernomen hebbende, toch niet zonder welgevallen daaraan
kon terugdenken. Echter kon zij niet ontkennen, dat, na verloop van drie jaren, Will
niet gewonnen had in haar oog. Hij scheen niet zoo zachtmoedig en argeloos te zijn
als in die dagen; zijn blik en zijn gansche uiterlijk teekenden meer stoutmoedigheid
en ruwheid, zijne manieren waren minder innemend, zoodat Miliczia zich zeker
tegenover hem minder aangenaam zou hebben bevonden, ware het niet, dat de
herinnering aan die vroegere ontmoeting haar bijbleef.
‘Het zal ons nu niet licht weder vergund worden om daar bijeen te komen,’ zeide
de oude vrouw op droevigen toon. ‘Justus heeft ons verteld, dat de edele lord in de
gevangenis zucht.’
‘Gij zoudt ons eens mededeelen, hoe dat in zijn werk gegaan is,’ zeide Justus.
Wel, ik heb u immers gezegd, dat Arundel, de aartsbisschop, gezworen had niet
te willen rusten, vóordat hij sir John in zijne klauwen had. Daar hij evenwel wist,
dat sir John zoowel de gunst des konings als de liefde van het volk genoot, waagde
de sluwe priester het geenszins rechtstreeks den aanval op hem te doen; maar ging
hij met list en overleg te werk om zich den weg te banen. Bij den aanvang van dit
jaar, onmiddellijk na de troonsbestijging van den koning, riep de schelmachtige
huichelaar een groote vergadering bijeen, waarin de toenemende uitbreiding der
ketterij besproken werd. Er werd een verzoekschrift aan den koning opgezonden om
den vorst eerbiedig te verzoeken eene commissie te benoemen te Oxford, aan welke
zou worden opge-
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dragen een nauwkeurig onderzoek te bewerkstelligen aangaande de oorzaak van de
sterke uitbreiding der ketterij.
Het verzoek werd onmiddellijk ingewilligd; de daartoe benoemde commissie
bracht al zeer spoedig als vrucht van gedaan onderzoek de besliste mededeeling, dat
lord Cobdam de eenige oorzaak was van al dat kwaad, aangezien hij de studenten
van Oxford aanmoedigde om de geschriften van Wycliff over te schrijven en te
verspreiden, terwijl hij zich zelfs niet ontzag de nieuwe leer met eigen mond te
verkondigen en voort te planten. De tijger zag, dat nu het rechte oogenblik gekomen
was om zijne prooi te bespringen. Vergezeld van een groot aantal zijner goddelooze
geestverwanten, begaf hij zich naar den koning, met de nederige en ootmoedige bede
sir John ter dood te doen brengen om de eer van Christus.
‘Maar de koning weigerde. Hij meende, dat sir John niet zoo slecht was, en in
ieder geval volstrekt niet verdiend had om verbrand te worden. Hij wilde zich
persoonlijk met sir John onderhouden, en hield zich overtuigd, dat hij hem
gemakkelijk op het rechte spoor zou leiden, indien de edelman mocht dwalen. Daarop
deed de koning aan den beschuldigde zijne begeerte kennen, om hem bij zich te zien,
en vermaande hem ernstig dien weg te verlaten en de nieuwe denkbeelden vaarwel
te zeggen. Hierop antwoordde sir John, dat hij steeds een getrouw onderdaan van
den koning was geweest en dit altijd hoopte te blijven. ‘Naast God,’ zeide hij,
‘vermaan ik iedereen tot gehoorzaamheid aan Uwe Majesteit; maar wat de paus en
zijne geestelijkheid betreft, die ken ik noch eenig wettig gezag, noch eenige macht
in de zaak van den godsdienst toe, wijl ik hem op grond der Heilige Schrift beschouw
als den Antichrist.’ Gij kunt begrijpen, hoe de koning ontstelde bij het hooren van
die stoutmoedige taal. Hij
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gaf Arundel de vrijheid om met de meeste gestrengheid tegen den edelman te
handelen. 't Is nu tien dagen geleden, den elfden dezer maand, dat de aartsbisschop
in een kerkelijke vergadering voorzat, voor welke hij sir John had doen dagvaarden;
maar deze verscheen niet, en met recht; want indien de aartsbisschop hem iets te
zeggen had, dan kon hij zich in eene boot naar Cowling-Castle laten brengen, waar
de edelman te spreken was. Intusschen stelde sir John een schriftelijke belijdenis op
van zijn geloof en begaf zich naar den koning om hem deze ter hand te stellen; maar
de vorst wees hem koel van de hand.
‘Ik wil dat geschrift niet van u aannemen,’ zeide hij, ‘geef dat aan uwe rechters.’
‘Indien het Uwe Majesteit behaagt,’ zeide sir John, ‘dan ben ik bereid, ter verdediging
van mijn geloof, op leven en dood den strijd aan te binden tegen iedereen, hij zij
Christen of heiden, uitgenomen tegen Uwe Majesteit.’ Dat was toch waarlijk een
schoon en edel aanbod, een zoo ridderlijk held waardig; maar, inplaats van het aan
te nemen, gebood de koning, dat men hem als misdadiger zou boeien, en hij werd
als een opstandeling in den Tower opgesloten. Welk eene schande voor het huis van
Lancaster, een zoo vroom ridder en trouw Christen zóo te verguizen.’
Terwijl hij zijn hart lucht gaf in dezen kreet van verontwaardiging, sloeg Will met
beide vuisten op de tafel, en stampte vol woede op den grond, zoodat alles door den
geweldigen schok dreunde.
‘'t Is schandelijk, 't is ongehoord;’ zeide Justus, ‘nooit had ik kunnen denken, dat
Hendrik V tot zoodanigen stap zou gekomen zijn! Maar wat zullen zij nu met den
gevangen edelman uitrichten?’
‘Morgen is het Zondag,’ antwoordde Will, ‘dan gaat het
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niet om den brandstapel op te richten; maar overmorgen, Maandag, naar ik verneem,
zal sir John voor het hof gebracht worden, om het eindverhoor te ondergaan, en dan
zullen zij hem zonder twijfel ter dood veroordeelen. Want Arundel kan nacht noch
dag rusten, zoolang sir John Oldcastle, lord Cobdam, nog in het land der levenden
is.’
‘Will!’ zeide Justus, ‘wij moeten ons gesprek afbreken, mijne zaken roepen mij.
De vloed komt op en de wind is gunstig. Wij moeten het anker lichten. Indien gij
dus niet met ons zoudt kunnen opzeilen, dan wordt het tijd, dat ge weder in uwe boot
gaat.’
‘Ik kan wel met u mede opvaren,’ antwoordde Will, ‘morgen is het de dag des
Heeren, en ik zou zeer gaarne Maandag in de stad zijn, om eens te gaan zien, hoe
het afloopt in het Dominikanerklooster, als die geestelijke heeren onzen braven sir
John daar voor zich laten komen. Daarenboven hebt ge toch zeker eene lading
medegebracht uit Bohemen, die wel wat artikelen van mijne gading zal inhouden,
naar ik onderstel; ik kan deze dan eens in oogenschouw nemen in den loop van den
dag, daar ik, evenals vroeger, wel gaarne weder zaken met u wil doen.’
Justus begaf zich op het dek om de noodige bevelen aan het scheepsvolk te geven.
Daar het weder zacht en mild was, stelde de moeder aan de anderen voor om mede
naar boven te gaan, dan kon men daar het gesprek verder voortzetten. Hieraan werd
gevolg gegeven; men plaatste zich op de banken op het dek tegenover de kombuis,
en met het oog op de schilderachtig schoone natuurgezichten aan den oever van de
Theems, die zich aan hun blik voordeden, onderhielden zij zich met elkander en
spraken elkander moed in, hetgeen in deze zoo dreigende tijden wel noodig was.
Maar er was nog een andere reden, die moeder Zbyrna noopte,
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zich in de nabijheid der kombuis te plaatsen. Zij wilde een oogje houden op de
werkzaamheden van den kok voor het middagmaal, daar zij heden een gast aan tafel
zouden hebben; en in haar ijver om den maaltijd toch in de rechte orde te hebben,
verdween zij weldra geheel en al in de kombuis, aan Miliczia overlatende zich met
hun gast verder te onderhouden, eene schikking, die Will volstrekt niet ongevallig
was.
‘Ik ben altijd een trouwe en oprechte Engelschman geweest, die de wet steeds
eerbiedigde,’ zeide Will; ‘maar nu Hendrik mijn geliefden edelman aan zijne vijanden
heeft overgeleverd, nu gevoel ik, dat ik de koningen evenzeer zou kunnen haten, als
ik dat tot heden de priesters heb gedaan.’
‘Wees voorzichtig,’ antwoordde Miliczia, den vinger opheffende als om hem te
waarschuwen, ‘gij moogt niemand haten.’
‘Zij zijn toch de onderdrukkers der onschuldigen!’ zeide Will, zijne vuist ballende.
‘Zoolang zij niet weggevaagd zijn als het slijk der straten, kan er geen ware vrijheid
op aarde genoten worden.’
‘o, Ja! daar is toch nog ware vrijheid!’ riep Miliczia uit in den toon der warmste
geestvervoering. ‘Daar is ware vrijheid te vinden geweest, sinds de Heere Jezus
geboren is en aan het kruis stierf.’
‘Wat zegt ge daar?’ vroeg Will, met verwondering het meisje aanstarende en haar
geestdrift opmerkende. ‘Indien dat zoo is, zeg mij dan eens, waar ergens iemand te
vinden is, die de ware vrijheid geniet in deze benauwde tijden?’
‘Wel, dien kan ik u spoedig aanwijzen. In den Tower bijvoorbeeld; daar hebt ge
sir John, die is waarlijk vrij.’
‘Sir John vrij, in de gevangenis vrij, terwijl men zijne
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handen wellicht in de muurboeien heeft geklonken en zijne voeten misschien gesloten
zijn in den stok?’
‘Welzeker,’ antwoordde Miliczia. ‘De ware vrijheid bestaat geenszins in
lichamelijke vrijheid. Het is de vrijheid des geestes, de vrijheid van de zonde en hare
slavernij, de vrijheid van vrees en dood, van de overmacht der menschen en van het
steunen op eenige andere macht dan den sterken arm des Heeren. In dien toestand
van ware vrijheid verkeert heden sir John, naar ik geloof, nu hij elk ander steunsel
heeft verloren, te weten des konings gunst en de kracht van zijn eigen zwaard, om
met zijn God alleen te zijn en met niemand of niets anders.’
‘Zoo, dan verblijdt gij u over zijne gevangenschap!’ zeide Will, terwijl hij het
meisje scherp in de oogen zag. ‘Ik ben er den ganschen nacht over bezig geweest,
of er geene mogelijkheid zou zijn, om hem te verlossen; maar gij zoudt mij dus, als
ik u goed versta, niet eens daarin tehulp willen komen, als gij kondt.’
‘Zoo God mij kracht schonk, zou ik mijn leven veil hebben om hem uit de
gevangenis te verlossen!’ antwoordde het meisje op bewogen toon. Will zag haar
aan. De tranen stonden hem in de oogen.
‘Lieve zuster!’ riep hij uit, terwijl hij haar sneeuwwitte hand greep en deze aan
zijn boezem drukte. ‘Ik wilde u geenszins beleedigen. Ik hoop, dat gij mij vergeven
zult, dat ik zóo tot u sprak. Maar....’
‘Gij hebt mijne woorden verkeerd opgenomen,’ antwoordde zij met een glimlach,
die door hare tranen heenblonk als de zon door de morgennevelen, ‘ik beweerde
geenszins, dat de ware vrijheid a l l e e n in den kerker te vinden is. Waar Jezus is,
dáar is vrijheid en liefde.’
‘Dat stem ik van harte toe,’ zeide Will, ‘maar het is
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toch in ieder geval een wonderlijke vrijheid, als men verhinderd wordt het Evangelie
te verkondigen; als men geen gelegenheid heeft het hart eens voor elkander uit te
storten dan in het geheim, des avonds of des nachts, in een of anderen afgelegen hoek
van de wereld, en dan nog wel, met gevaar van ontdekt te worden door lage
verspieders, die welhaast gevangenis en brandstapel over u brengen. En wat al giften
moet het arme volk het gansche jaar door opbrengen om de buiken van de smulpapen
te voeden, om niet te spreken van de hooge belastingen, die de koningen, zoo dikwijls
het hun goeddunkt, ons op de schouders leggen. Daar m o e t een einde aan komen,
ja, dat m o e t gebeuren. Wij zijn allen schepselen van éen God! Wie onzer heeft het
recht om een zijner broederen als een slaaf te behandelen; hem voor te schrijven,
wat hij al dan niet te gelooven heeft; of hem in boeien en banden te sluiten, en hem
met zweep of geeselroede te....?’
‘Genoeg, genoeg, houd op!’ antwoordde Miliczia, terwijl zij beefde van aandoening.
Zij herinnerde zich de martelingen, die men, juist vóor haar vertrek van Praag, drie
ter dood veroordeelden jongelingen had doen ondergaan. Zij waren levend verbrand,
wijl zij den priester hadden tegengesproken onder zijne preek. ‘Al deze
ongerechtigheden zouden niet plaatsvinden,’ vervolgde zij, ‘indien de Heere Jezus
ons allen vrijgemaakt had. Maar dat is geenszins het geval. De priesters zijn niet vrij,
zoomin als de vorsten en het volk. Zij allen dienen de zonde, hun eigen lusten en
begeerlijkheden. Daarom m o e t e n er ketens en gevangenissen, pijnbanken en
brandstapels zijn; al deze dingen behooren in het rijk des Satans, die een moordenaar
is van den beginne. En het zal niet beter worden, zoolang de volken niet geleerd
hebben Jezus te beminnen, en God den Heere te dienen in
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zijn naam. Daarom zijn wij geroepen Jezus te verkondigen aan iedereen, zijn heilig
Evangelie te verbreiden waar wij kunnen, om het even of de koningen en priesters
het goedvinden of niet. Instede van daarmede op te houden, is het onze dure
verplichting de menschen af te trekken van den dienst der afgoden en hen te leiden
aan de voeten van Christus!’
‘Brr!’ mompelde Will, terwijl hij de hand sloeg aan het gevest van den degen, die
nacht noch dag door hem werd afgelegd, ‘laat hen voorzichtig zijn, dat zij mij niet
aanraken.’
‘Uw zwaard kan u geenszins helpen,’ hernam Miliczia; ‘zoolang gij dáarop uw
vertrouwen stelt, mist gijzelf nog de ware vrijheid.’
‘Wat, zou ik niet vrij zijn?’
‘Geenszins. Gij zijt een dienstknecht en een slaaf uwer hartstochten. Gij wordt
beheerscht door wraakzucht en niet door de liefde. Nooit heeft de Heere u geboden
om het zwaard te trekken. Hij heeft nooit zijne vijanden ter aarde geveld. Hij bad
voor hen. Hij liet het gewillig toe, dat zij Hem aan het kruis doodden, en z i j n dood
is o n s leven geworden. De vrijheid, die gij bedoelt en najaagt, is slechts de vrijheid
des lichaams; gij wenscht vrij te zijn in het gebruik van uwe handen en van uw mond;
maar gij zoekt niet verlost te worden van de heerschappij van uw bedorven hart.’
‘Die vrijheid is het juist, welke ik zoek.’
‘Gij bedriegt uzelf; want gij dient een meester, die u verhindert uwe vijanden lief
te hebben. Vermoorden kunt gij hen, maar voor hen bidden kunt gij niet.’
‘Dan zoudt gij van mij verlangen, dat ik bijvoorbeeld voor Arundel zou bidden?’
‘Juist, evenals Jezus bad voor hen, die Hem aan het kruis nagelden, en evenals Hij
bad voor u en mij, die toch ook zijne vijanden waren, eer wij Hem leerden kennen.’
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Will stond op en verliet het dek. Hij gevoelde, dat het meisje gelijk had; maar was
te trotsch om zijn ongelijk te bekennen.
‘Zij is een engel!’ sprak hij in zijn hart. ‘Eenmaal m o e t zij mijne vrouw worden!
Inderdaad, buiten haar k a n ik niet leven. Het wordt nooit recht goed met mij, zoolang
zij niet voor altijd in mijne nabijheid is.’

IV.
Hoe het met lord Cobdam en Will Simpkins afliep.
De 25ste September 1413 is een der gedenkwaardigste dagen in de geschiedenis der
kerk van Engeland. Wills voorzegging werd bevestigd. Op dien zoo droevigen
Maandag werd lord Cobdam door de kerkvergadering, onder voorzitting van den
aartsbisschop, ter dood veroordeeld. Hij was de eerste in die eerbiedwaardige rij van
Engelsche edellieden, die hun leven opofferden voor de belijdenis van Christus.
In het klooster der Dominicanen werd dit Godonteerend vonnis door de dienaars
van den Antichrist uitgesproken. Een groote menigte bisschoppen, priesters en
monniken was daar vergaderd. Den geheelen dag, van den vroegen morgen tot den
laten avond, stond daar de vrome, ridderlijke edelman bloot aan de lage uitvallen,
beleedigingen en kwellingen dier zoogenaamde geestelijken, die zich om strijd
beijverden hun duivelsche vijandschap aan hem te koelen.
‘Belijd uwe dwalingen’, riep een der bisschoppen hem toe. Sir John knielde neder.
Zijn geest was diep geschokt. Hij
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gevoelde, dat deze dag allergewichtigst zou zijn voor zijn eigen ziel, voor de zaak
van Christus, voor geheel Engeland.
‘o God!’ riep hij uit, de handen ten hemel heffende, ‘voor uw heilig aangezicht
belijd ik met schaamte, dat ik van der jeugd aan zwaar tegen U misdreven heb; dat
ik mij schuldig heb gemaakt aan hoogmoed, toorn, lichtzinnigheid en onreinheid van
hart. Voor deze overtredingen smeek ik uwe genade ootmoedig af.’
Toen van zijne knieën oprijzende, en de oogen vol tranen, zeide hij tot de
vergadering:
‘Ik vraag van u geen absolutie, ik heb daaraan geen behoefte; ik verwacht die
alleen van God.’
Dit was duidelijk gesproken. Het was de waardige en edele belijdenis van den
oprechten Christen. De priesters zagen de ijdelheid in van hunne pogingen om zulk
een held te bewegen tot terugkeer. Waar zij hunne machteloosheid gevoelden, om
hem door vrees daartoe over te halen, namen zij list en sluwheid tebaat; zij trachtten
zijn geloof te schokken door allerlei spitsvondige redeneeringen. Zij deden hem
schitterende beloften; zij vleiden hem en voegden hem toe, dat hij de behouder der
kerk van Christus zou zijn, indien hij slechts toegaf. Alles tevergeefs. Al hunne list
en vleierij stuitten ten eenenmale af op de onwrikbare oprechtheid van dien Nathanael
zonder bedrog. De prelaat en de priesters rezen op van hunne zitplaatsen; en hunne
hoofden ontbloot hebbende, werd het vonnis des doods over hem uitgesproken, op
een zóo plechtige en indrukwekkende wijze, als immer mogelijk bij zoodanige
gewichtige en treurige gebeurtenis geschiedde.
‘Het zij zoo!’ zeide sir John. ‘Gijlieden hebt mijn lichaam tot het vonnis des doods
verwezen; maar, dank zij de onein-
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dige barmhartigheid Gods, mijner ziel kunt gij geen geweld aandoen.’
‘En evenmin uw lichaam, sir John!’ riep opeens een forsche mannenstem.
Iedereen zag in de grootste verwondering naar de zijde, vanwaar dit stoute woord
vernomen werd. Eene menigte volks verdrong zich in de gang en zelfs in een gedeelte
der zaal, waarin de rechtspleging plaatsgreep. Een ijzeren hek verhinderde het publiek
om de zaal al te ver binnen te dringen Daar de zon reeds ondergegaan was en de zaal
dus slechts weinig verlicht was, kon men de aangezichten niet recht onderscheiden.
Maar door de dichte menigte drong zich een groote, sterke man vooruit, om de plaats
te verlaten, en twee soldaten der bisschoppelijke lijfwacht volgden hem op den voet.
‘Zijt gij het, die deze woorden in de zaal hebt uitgesproken?’ vroegen zij hem,
toen zij op de straat gekomen waren.
‘Welnu, indien dat zoo ware?’
Er ontstond eene worsteling. Den volgenden morgen werden de beide soldaten op
de plaats dood gevonden.
Laat in den avond kwam Will weder aan boord van de Libertas. Het schip lag recht
tegenover den Tower.
‘Wat!’ riep moeder Zbyrna verschrikt haar gast tegen, ‘zijt gij bebloed?’ Zij greep
zijne hand, die door een diepen sabelhouw getroffen was.
‘Ik heb hier en daar wel een schramp opgeloopen’, antwoordde Will op
onverschilligen toon, terwijl moeder Zbyrna een lade opentrok en een pleister voor
den dag haalde.
‘Wel, gij zijt zeker aan het vechten geweest!’ zeide Miliczia op ernstigen toon.
‘Uw schouder is ook gewond, hoewel de sabelhouw - de Heere zij geloofd! - niet tot
op het been doorgedrongen is.’
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‘Kom er maar voor uit,’ zeide Justus, ‘gij vechtersbaas! Wanneer zult gij eens leeren
uw gemak te houden? Zeg ons maar eens, wat er van de zaak is?’
Will verhaalde hun de geheele toedracht.
‘In uw oog heb ik zeker weder geheel verkeerd gehandeld;’ zeide hij tot Miliczia,
‘ik had zeker maar moeten toelaten, dat die kerels mij zoo fijn als stroo gehakt
hadden.’
‘In het geheel niet,’ zeide zij, ‘Ik geloof, dat gij goed gedaan hebt. Het gold hier
uwe zelfverdediging. Gij hebt welgedaan met in die oogenblikken van diepen nood
een woord van bemoediging en deelneming toe te roepen aan sir John. Dat zal hem
ongetwijfeld verkwikken. Het zal hem geweest zijn als een dronk water voor den
afgematten reiziger in de brandende woestijn. De Heere zal er u voor zegenen; dat
zal Hij gewisselijk.’
Terwijl zij zoo sprak, straalden hare oogen van vreugde. Zij reikte hem de hand,
die hij met geestdrift aan zijne lippen bracht en met vromen eerbied kuste.
‘Justus!’ zeide Will, toen hij op de touwladder stond om in de boot af te dalen,
teneinde weder naar huis te roeien, ‘ziet gij daar dat boogvenster recht hiertegenover?
Het was een stille, heldere Septemberavond, en de maan blonk aan den hemel als
eene koningin.
‘Gij bedoelt de kamer van den luitenant?’
‘Juist, dezelfde. Ziet ge nu het vierde venster links van het boogvenster?’
‘Ja.’
‘Dat is de gevangenis van sir John. Onderstel, dat hij eens van boven neer in het
water sprong, dan zouden wij hem er toch wel uit willen halen, zouden wij niet, hè?’
‘Dat zou ik wel denken. Maar hoe zou hij daartoe komen,
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Will? Weet ge wel, welke zware ijzeren tralies daarin bevestigd zijn?’
‘Daar zit hem juist de moeilijkheid. Maar scherp er uw vernuft eens op. Misschien
is er op een of andere manier wel iets aan te doen. Goeden nacht.’
De riemslagen werden in het water gehoord en Will verdween tusschen de menigte
schepen, die ook in die dagen reeds op dat gedeelte van de Theems gezien werden.
Van dien avond af waren de oogen van Justus, zijne moeder en zijne zuster
duizenden malen naar dat ‘vierde venster links van dat van den luitenant’ gericht.
Dag en nacht overlegden zij met elkander, w a t er toch wel zou kunnen worden
beproefd om den beminden gevangene uit zijn kerker te verlossen. Miliczia bracht
uren aaneen door in het gebed, den Heere smeekende, haar aan te wijzen, wat er
gedaan moest worden. Will was intusschen huiswaarts gekeerd, waar zijne bezigheden
hem riepen. Het vonnis over lord Cobdam zou niet vóor het volgende jaar Paschen
ten uitvoer gebracht worden. Er was dus tijd tot overleg en voorbereiding.
In die dagen was de maatstaf van hetgeen men welvoegelijk en betamelijk achtte,
zeer verschillend van dien, naar welken men in onzen tijd het zedelijk gedrag van
iemand zou afmeten. De zeden en gebruiken waren eenvoudiger, en het dagelijksch
verkeer, vooral in den middenstand, vrijer en meer ongedwongen.
In onzen tijd zou eene kapiteinsdochter of zuster het wel verre beneden zich achten,
haar leven aan boord van een schip door te brengen, om behulpzaam te zijn in de
huishouding aan boord, en hare zorg mede te wijden aan den verkoop der lading.
Miliczia echter was niet alleen gewoon onder de zeelieden als metgezellin te
verkeeren; maar het
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behoorde ook tot hare werkzaamheid, om bij gelukkige aankomst aan de plaats der
bestemming met de mand op het hoofd de stad te doorkruisen, om de vreemde
voortbrengselen van haar vaderland aan de huizen der ingezetenen te koop aan te
bieden. De jeugdige koopvrouw in Boheemsche snuisterijen was al zeer spoedig
bekend onder de meer gegoede inwoners van Londen, en bijzonder trok zij door hare
schoonheid de aandacht der jonge edellieden, die menigmaal hare mand ledigden,
terwijl zij hare beurs vulden, enkel om daardoor gelegenheid te hebben een weinig
met haar te keuvelen en haar de liederen haars volks te hooren zingen.
Op zekeren dag in de maand Februari bevond zij zich in de poort van den Tower.
Het was misschien de twintigste maal, dat zij zich sedert hare aankomst te Londen
hier liet zien, maar nooit had zij den moed, zich temidden der ruwe soldaten te wagen,
die hier heen en weder liepen. Echter de nood drong haar om toch niet langer te
wachten, daar de tijd spoed eischte. Zichzelve moed insprekende, stapte zij de poort
binnen.
‘Wel, wel!’ riep eene stem, ‘daar is onze schoone Boheemsche! Kom maar door,
lieve meid! wees maar niet bevreesd!’
De stem was die van een officier, die, voor een geopend venster gezeten, het meisje
vriendelijk toewenkte door de nauwe gang voort te loopen naar het binnengedeelte
van het gebouw. Zij herinnerde zich dien heer vroeger ontmoet te hebben, en weldra
herkende zij in hem haar beschermer tegen den moedwil van drie beschonken jonge
edellieden, die haar eens overlast hadden aangedaan. Weldra bevond zij zich in zijne
tegenwoordigheid, en was zij spoedig omringd van eenige officieren, die haar met
groote vriendelijkheid en eerbied bejegenden. Hare mand werd ontpakt, en menig
artikel
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voor goeden prijs verkocht. Vervolgens vermaakte zij de, officieren met allerlei
mededeelingen omtrent Bohemen, en den keizer, en de groote stad Hamburg, hoe
de menschen daar gekleed waren, hoe hunne leefwijze was en welke liederen zij al
zoo zongen, als zij vastenavond hielden.
Dat alles was zoozeer naar het genoegen dier heeren, dat onze Miliczia verzocht
werd, zoo dikwijls te komen, als zij in de gelegenheid was, terwijl haar de vrijheid
werd verleend elk uur van den dag den Tower binnen te treden. Dit was juist, wat
zij verlangde, en zij verzuimde niet, van dit verlof een vlijtig gebruik te maken. Elken
dag kwam zij iets verder, haar bezoek allengs uitbreidende, zoodat zij weldra
doordrong tot het binnenste gedeelte van dien doolhof van gebouwen, gewelven,
bogen, poorten, gangen en binnenplaatsen, waarin zij weldra evengoed tehuis geraakte
als in de verschillende deelen van haar schip. En ieder, die zich daar bevond, van
den hoogstgeplaatsten ambtenaar tot den gemeenen soldaat, was ingenomen met hare
aanwezigheid, wijl zij altijd even vriendelijk en naïef was, terwijl zij als een kind
met de grootste nieuwsgierigheid naar alles vroeg.
‘Wel verbazend, welk een zware ijzeren deur is dat, kapitein! Dat is zeker een
gevangenishok; is het niet?’
‘Gij hebt het goed geraden, allerliefste!’
‘En is daar ook een gevangene in op dit oogenblik?’
‘Hier? Laat ik eens nagaan. Nummer 2 .... Ja, daar zit Thomas Balfour, de secretaris
van den vorigen koning. Die zit er nu bijna twaalf maanden.’
‘Arme man! Kan ik hem niet eens even zien? Misschien wil hij wel iets van mij
koopen om zich een weinig in zijne eenzaamheid te vermaken. Ik zou wel eens een
lied voor hem willen zingen, om hem wat te vervroolijken.’
‘Nu, dat was zoo slecht niet,’ zeide lachend een ander
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officier. ‘Laat den armen Tom ook eens een vroolijk uurtje hebben, John!’
‘Welnu, ik heb er niets tegen. Binnen een kwartier moet Bob hem toch zijn
middagmaal brengen. Dan kunt gij eens met hem medegaan, lieve!’
Van dien tijd af was Bob, de gevangenknecht, gewoon, dagelijks de schoone
Boheemsche omstreeks etenstijd in de gang te ontmoeten, teneinde hem te vergezellen,
als hij den gevangenen hunne rations ging brengen. En zelfs den ruwen knecht deed
het goed aan het hart, om getuige te zijn van de blijdschap der arme gevangenen, als
de jongedochter hun toesprak in hun toestand, en door haar lieflijk en welluidend
gezang oorzaak was, dat zij tenminste voor een oogenblik de ellende van hunne
gevangenschap vergaten.
Het was aan den avond van een dag in de maand Maart, dat Miliczia, de kajuit
van het schip binnentredende, haastig hare mand nederzette, en, een stuk papier uit
haar boezem tevoorschijn halende, haar moeder en Justus toevoegde:
‘Dit heb ik vandaag van sir John ontvangen. Luister eens, wat hij schrijft: De tralies
zijn doorgevijld. Ik ben gereed.’
‘Dan moeten wij onmiddellijk om Will zenden’, riep Justus uit. ‘Gelukkig, dat hij
juist in Greenwich is. Morgennacht moeten wij de zaak ten einde brengen.’
Den volgenden avond lieten Justus en Will zich onder bescherming van een dikke
duisternis in de boot neder, en roeiden behendig en stil voort, totdat zij zich onder
het welbekende venster bevonden. Voorzichtig rondtastend aan den muur, bemerkten
zij al spoedig een koord, dat uit het venster nedergelaten was. Door een lichte trekking
van beneden kennis gevende van hunne aankomst, werd dit sein beantwoord door
een forschen ruk aan het touw van boven.
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Een sterke touwladder werd nu aan het koord bevestigd en met alle behoedzaamheid
omhoog gehaald. Eenige minuten verliepen onder de doodelijkste stilte. Vervolgens
werd een zacht gekraak vernomen; een licht geruisch volgde, alsof zich iemand langs
den muur liet afzakken; de touwladder slingerde eenige malen hevig heen en weder,
en er daalde een man in de boot neder, die in de armen van Will en Justus opgevangen
werd.
‘God zij gedankt!’ fluisterde hij. Justus greep oogenblikkelijk de riemen, en eenige
minuten later zat sir John Oldcastle, lord Cobdam, veilig en wel in de kajuit van de
Libertas.
Nu was er geen tijd te verliezen. De touwladder, die uit het geopende venster naar
beneden hing, zou hen ongetwijfeld verraden. Het anker werd gelicht, zoodra de
maan opkwam, en eer men den volgenden morgen de ontsnapping van den gevangene
bemerkte, had reeds de Libertas haar kostbare vracht vele mijlen stroomafwaarts
gevoerd. Den volgenden dag verliet de edelman in gezelschap van Will het schip.
Hij had besloten, na eenige zaken te Cowling-Castle geregeld te hebben, naar Wallis
te vluchten, wijl hij zich daar veiliger achtte dan ergens elders ter wereld.
Vier jaren later, in April 1418, zaten Justus en Miliczia naast elkander op den groenen
oever van de Moldau, zich verlustigend in den prachtigen aanblik van het zoo
bloeiende Praag. Zij spraken met elkander over het standvastig geloof, den moed en
de liefde van Johannes Huss, dien held Gods, die drie jaren geleden te Constanz
verbrand was.
Een jonge man, die onbemerkt genaderd was, sprak hen
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in gebroken Duitsch aan met de vraag: ‘Is daar het huis, waar Johannes Huss gewoond
heeft?’ met den vinger daarheen wijzende.
‘Ja, daar heeft Huss gewoond!’ antwoordde Justus in het Engelsch; want hij
bemerkte dadelijk, dat de vreemdeling een inboorling was van het ‘verre westen’.
‘Hoe, gij spreekt Engelsch!’ riep de jonge man uit op den toon van blijde
verwondering. Vervolgens Justus opmerkzaam aanziende, vervolgde hij:
‘Wel, ik meen u te herkennen. Indien ik mij niet bedrieg, dan zie ik Justus van
Praag voor mij!’
Justus nam nu op zijne beurt den vreemdeling van top tot teen op, maar zonder
zich te kunnen herinneren, hem ooit vóor dezen gezien te hebben.
‘Kunt gij u dien prediker niet meer voor den geest stellen, die u eens heeft
uitgenoodigd om bij Will Simpkins op de tafel te stappen?’
‘Wel, zijt gij dat!’ riep Justus verheugd uit. ‘Ga zitten, waarde heer! en vertel ons
toch eens al, wat gij ons vertellen kunt van uw zoo geliefd vaderland. Wanneer hebt
gij het verlaten?’
‘Dat is nu twee maanden geleden.’
‘En hoe gaat het toch met sir John?’
‘Die is reeds in den hemel. Gedurende vier jaren was hij veilig onder de
bescherming zijner vrienden in Wallis. De koning loofde een prijs uit van duizend
mark voor zijn hoofd en verzekerde aan de stad, die hem zou uitleveren,
eeuwigdurende vrijdom van belasting; maar tevergeefs, hij werd niet uitgeleverd.
Ten laatste echter slaagde de aartsbisschop erin, lord Powes over te halen om het
Judasloon te verdienen. Hij werd opnieuw gevangen en in den Tower gebracht. Op
den dag zijns doods verliet hij dien kerker
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met den glans der blijdschap op het gelaat. Aangekomen op de plaats der
terechtstelling, viel hij op de knieën en smeekte God om de genadige vergeving van
het kwaad, dat zijne vijanden hem berokkenden. Toen stond hij op, sprak der
vergaderde menigte toe, en vermaande haar, standvastig te blijven in de
gehoorzaamheid aan den wil Gods, ons in de Heilige Schrift geopenbaard. Hij werd
langzaam ter dood gemarteld op den brandstapel. Tot den laatsten ademtocht
verheerlijkte hij den naam des Heeren.’
‘Waarom ging hij niet met ons mede?’ riep Justus uit. ‘Dan zou hij nog in veiligheid
zijn!’
‘Hij is nu vrij wat veiliger daarboven, dan hij hier beneden zijn kon. Nu draagt hij
de kroon der heerlijkheid, en niemand kan hem die ontrooven. Welk een eer, martelaar
te zijn voor de zaak van Christus! o, Welk uitnemend voorrecht!’ riep Miliczia uit.
Een glans van innige blijdschap straalde van haar gelaat, toen deze woorden hare
lippen ontvloden.
‘En hoe is het met Will gegaan?’ vroeg Justus.
‘Na de inhechtenisneming van sir John werd het ontdekt, dat hij met de Bohemers
de ontsnapping van den edelman had bewerkt. Er werd een bende krijgsknechten
naar zijne woning gezonden met het bevel, hem levend of dood mede te voeren, daar
hij bekend stond als een sterk en onverschrokken man. Toen de soldaten zijn huis
naderden, liepen de bewoners dier buurt te wapen om hem te verdedigen, en een
bloedige worsteling zou onvermijdelijk losgebroken zijn, ware het niet, dat Will,
plotseling zijn zwaard wegwerpende, op de knieën was nedergezonken onder den
uitroep: “Heere Jezus, sta mij bij!” Daarna zijne vijanden tegemoet tredende, zeide
hij: “Laat om mij geen bloed vloeien; ik ben bereid te sterven.” Hij werd naar de
aartsbisschoppelijke gevangenis
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te Lambeth gevoerd. Toen ik Engeland verliet, was hij daar nog. Maar nu zal hij
waarschijnlijk ook wel reeds in den hemel zijn; want Arundel is de man niet om lang
te wachten, eer hij zijn wildbraad roostert.’
Een vloed van tranen stroomde langs de wangen van Miliczia.
‘Ik heb wel gelijk gehad,’ zeide Justus, ‘toen ik beweerde, dat gij Will bemindet.’
‘Ik heb hem steeds hoogachting toegedragen, ik mocht hem gaarne lijden;’
antwoordde zij, ‘maar nu bemin ik hem. Nimmer zal ik een anderen man liefhebben,
zoolang ik leef. Wel waren wij in het leven niet vereenigd, maar toch zullen wij het
zijn in den dood.’
Op de lijst der Boheemsche martelaars en martelaressen vindt men den naam van
Miliczia van Praag, aldaar in 1419 levend verbrand.
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De levende afgod.
Nog vóor weinige jaren zag men op de plantage S. aan de rivier C. op een vrije plaats,
niet ver van de woningen der tot de plantage behoorende negerslaven, een van die
geweldig groote boomen, die door de Engelschen Silk-Cotton of Cottontree,
zijdeboom, doch door de negers Kankantrieboom genoemd worden. Zij zijn de reuzen
onder de boomen des lands en even gemakkelijk onder hun dwergachtige naburen
te erkennen, als eenmaal Saul, de zoon van Kis onder zijne broeders uit den stam
van Benjamin. Want evenals deze een hoofd langer was dan iemand uit het volk, zoo
verheffen ook zij zich ver boven de hoofden van alle zonen des wouds omhoog, alsof
zij geboren zijn om over hen te heerschen.
De boom, die op bovengemelde plantage stond, en van welken wij het een en ander
onzen lezers wenschen mede te deelen, was zeer schoon, ja schooner en grooter dan
menigeen van zijne soort. De rechtopstaande hooge stam van tamelijk gelijkmatige
dikte, had wel 5 à 6 voeten in diameter. Tot op eene hoogte van 8 voeten boven den
grond had hij vooruitstekende takken of sporen van 4 à 6 duimen dikte, en waar zij
het dikste waren 4 à 5 voeten breed, die den kolossus tot steun dienden, en die
wederom hun steun op den wortel hadden, die hij gedeeltelijk boven
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den grond ver uitspreidde. De groote van boven afgeronde kruin had een
buitengewoon schoone gedaante. Kortom men zou een lust in den boom gehad
hebben, indien men zijne geschiedenis niet wist, noch het misbruik, dat van hem en
zijns gelijken gemaakt is, en nog tegenwoordig hier en daar gemaakt wordt. Want
deze boomen, van welke er voorheen een op iedere plantage was, die gewoonlijk in
de nabijheid der negerwoningen stond, worden door de heidensche negers nog altijd
godsdienstig vereerd. De kankantrieboom is de beschermgod der plantage en der
zich daarop bevindende negers, wien zij allen hunne hulde brengen en
gemeenschappelijk vereeren, hoewel een ieder daarneven nog zijn eigen of
bijzonderen god heeft, hetzij een steenen of een houten afgodsbeeld, een kaaiman,
eene slang of iets dergelijks. De boom wordt dan eens als vader, dan eens als moeder
aangeroepen; men brengt hem offeranden en onder hem vinden die nachtelijke feesten
plaats, waaraan reeds zoo menige gruweldaad zijn oorsprong te danken heeft. Wij
zullen iets van zijne geschiedenis mededeelen, en onze lezers zullen zich voorzeker
met ons verheugen, dat die schoone boom eindelijk onder de slagen der bijl
nederstortte, welke door een Christelijken leeraar en zijne metgezellen daartegen
werden aangebracht. Mochten wij daardoor opgewekt worden den Heere vurig te
bidden, dat weldra alle zijns gelijken, die nog tegenwoordig het land verontreinigen,
een gelijk lot met hem mogen ondergaan.
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I.
De slaventroep.
Het was omstreeks het einde van het jaar 1699, dat een troep van 250 negers op de
bovengenoemde plantage S. door een slavenschip aangebracht, of liever daarheen
gedreven werd. Want voor en achter en bezijden de troep liepen eenige blanke
mannen, in matrozenkleeding, om den optocht van de landingsplaats af naar de
woning van den slavenhouder in orde te houden, en zoo noodig de onwilligen voort
te drijven. Het was een droevig schouwspel deze zwarte, bijna naakte gedaanten te
zien; er waren slechts weinig mannen onder, die er krachtig uitzagen; eenigen droegen
nog aan hun lichaam de sporen van de geleden mishandelingen, anderen van de nog
niet geheel genezen wonden, die zij in een gevecht bekomen hadden. Bij de meesten
van hen stond de honger en de gedurende den overtocht in het tusschendek
doorgestane ellende op het aangezicht te lezen, hoewel zij reeds sedert eene week in
de stad aan land gebracht, en goed verzorgd waren geworden, om een beter aanzien
te bekomen en daardoor gretiger koopers te vinden. Op de markt waren zij door den
eigenaar van de plantage C. opgemerkt geworden, en daar het getal zijner negers
onder zijne voorgangers in een tijdsverloop van circa 10 jaren van 350 tot op 200
ingekrompen was, had hij ze van den kapitein van het slavenschip gekocht onder
voorwaarde, dat hij ze in zijn schip tot aan
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de landingsplaats der plantage zou brengen. Deze voorwaarde was door den kapitein
volgaarne aangenomen geworden, daar hij zeer verblijd was, deze gansche lading,
zoo oud als jong, mannen, vrouwen en kinderen, zwakken en sterken, gezonden en
zieken tegelijk te kunnen verkoopen.
Toen nu de troep voor het heerenhuis aangekomen en in een grooten halven cirkel
geplaatst was, liet hun nieuwe meester eerst aan al de mannen eene kalabas met
verdunde rum, dram genaamd, en aan iedere vrouw en kind een schaaltje suikerstroop
tot verversching en tot welkomst geven. Want hij was een vriendelijk heer, niet hard
zooals zijn voorganger, die Rehabeam den zoon van Salomo tot voorbeeld genomen,
en daardoor de door zijnen vader in korten tijd nieuw aangelegde en in bloei gebrachte
plantage bijna tot den ondergang gebracht had. De heer liet nu de oude plantagenegers,
die hij, omdat hij heden nieuwelingen te verwachten was, niet had laten arbeiden,
nader komen, en koos er eenigen van hen uit, van welke hij vermoedde, dat zij nog
wel de taal van hun land verstonden. Want deze zoowel als de nieuw aangekomenen,
waren uit verschillende landen bijeengebracht geworden en spraken verschillende
talen. Daar zag men den Mahomedaanschen niet geheel en al onbeschaafden
Sokkoneger, met bijna Europeesche gelaatstrekken, naast den verstandigen Mandingo;
hier den vlijtigen en daarom hooggeschatten Loango naast den wegens zijne domheid
tot een spreekwoord geworden Demakuku-neger met zijn dikke opgetrokken lippen
en platten neus. Allen vonden landslieden onder de nieuw aangekomenen, die
misschien voor de eerste maal sedert zij gewelddadig uit de armen der hunnen gerukt
en uit hun land gedreven waren, om aan de zeekust aan de blanke lieden verkocht te
worden, weder iets gevoelden dat naar blijdschap geleek, toen zij hier in een vreemd
land de liefelijke tonen van hunne moedertaal vernamen. Minder vreugde gevoelden
zij over hetgeen de heer door zijn tolk liet zeggen. Hoewel hij vriendelijk tot hen
sprak,
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gaven zij daarop toch nauwelijks acht. Wat hij zeide was hun tamelijk onverschillig.
Slechts éene zaak niet, en deze hadden zij wel gevat. Er was spraak van den arbeid.
Zij waren slaven. Wel beloofde de heer, dat hij altijd goed en vriendelijk jegens hen
zou zijn, en dat hij het hun niet alleen niet aan voedsel en kleeding zou laten
ontbreken, maar hun ook van tijd tot tijd een vrijen dag geven zou, op welken zij van
hunnen arbeid uitrusten, of zich naar goedvinden vermaken konden; maar de
bijgevoegde waarschuwing, dat zij gestraft zouden worden, wanneer zij hunnen plicht
niet deden en in hunnen arbeid nalatig waren, want dat hij alleen voor de vlijtigen
een goede, maar voor de tragen een gestrenge heer was, herinnerde hun maar al zeer,
dat zij aan den wil van een ander onderworpen waren, zoodat zij zich weinig over
zijne beloften konden verblijden. Terwijl de mannen in een somber zwijgen verdiept
en de vrouwen met neergebogen hoofd daar stonden, doch de kinderen, voor welke
de aanspraak wat al te langwijlig was, zich uit de handen van hunne moeders trachtten
los te maken, om het vele nieuwe, dat zich aan hunne blikken voordeed in
oogenschouw te nemen, zooals het schoone huis, dat veel mooier en grooter was dan
het paleis van hunnen koning in Afrika, de vele bloeiende en vruchtdragende boomen
en struiken, vooral met betrekking tot het eetbare, dat zij opleverden, - riep een klein
meisje van omstreeks acht jaren plotseling: Obée, obée! terwijl in haar levendige
zwarte oogen een straal van vreugde schitterde. De ouders zagen op en menig somber
gelaat werd eensklaps helderder. Het was de Obéepalm, wiens vruchten in Afrika
de bekende palmolie opleveren; welke door het meisje was opgemerkt geworden,
en die bij de anderen de herinnering aan het dierbare vaderland opwekte als een
electrieke vonk, die hen doorstraalde. Doch de blijmoedige opwekking was weldra
weder voorbij, want de gedachten aan het verledene konden de ondervinding van
het oogenblik niet verdringen, en nog minder de gedachten aan een droeve, duistere
toekomst. Daarom ging voor de meesten de rest van de aanspraak
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verloren. Zij werd echter weder opgewekt, toen de heer hun liet zeggen, dat hij ieder
huisgezin op de plantage bevolen had eenigen van hunne landslieden als vrienden
bij zich op te nemen, hen met de zeden van het land bekend te maken, hen in den
arbeid te onderwijzen en hun op alle mogelijke wijze de behulpzame hand te bieden,
om de voor hen nieuw gebouwde woningen op huiselijke wijze in te richten. En toen
nu velen der oude plantagenegers naderbij traden, om hen welkom te heeten; toen
ook de vrouwen met hunne kleinen op den arm of bij de hand door de menigte
drongen, om de vrouwen en kinderen vriendelijk aan te spreken, en ze naar de
gereedstaande woningen te brengen, toen scheen toch in het gewonde hart van
menigeen een druppel zoete balsem te vloeien, en bij velen scheen een flauwe
gedachte op te komen aan de mogelijkheid van hier een nieuw vaderland te zullen
vinden. De heer gaf bevel, dat al de gezonden heden uitrusten konden, doch morgen
en de overige dagen van de week, die buitendien als de eerste dagen van een nieuw
jaar aan de gezamenlijke plantagenegers vrij gegeven werden, zich bij dans en spel
vermaken konden, waartoe hij, zooals gewoonlijk, rum voor de mannen en
suikerstroop voor de vrouwen zou laten uitdeelen. De zieken en gewonden echter
werden in het ziekenhuis gebracht, om daar onder de verpleging van een
zoogenaamden negerdokter te komen, een verstandig man, die gedurende eenigen
tijd door een dokter in de stad onderwezen was geworden in het bereiden van
geneesmiddelen en in de behandeling der meest gewone voorkomende ziektegevallen.
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II
De overtocht.
Onze lezers zullen voorzeker gaarne willen weten, bij welke gelegenheid die mannen
hunne wonden bekomen hadden, daar zij die voorzeker toch niet uit Afrika
medegebracht konden hebben, omdat zij nog niet genezen waren, en er toch reeds
een geruimen tijd sedert hunne afreis verloopen was. Ook de dokter begeerde het te
weten, en daar hij de taal van een der gewonden verstond, liet hij zich door dezen
de reden daarvan verhalen, terwijl hij inmiddels voortging de anderen te verbinden.
Deze, een jonge krachtige Mandingo-neger, die in zijn vaderland een kleinen handel
gedreven had, doch in schulden geraakt en door een onbarmhartigen Muzelman met
zijne vrouw en een klein kind als slaaf verkocht was geworden, verhaalde hem het
volgende.
‘Toen wij Afrika verlieten waren wij 450 in getal, zoo mannen, vrouwen als
kinderen, die de kapitein op verschillende plaatsen van de handelaren opgekocht en
op het schip gebracht had. Eenigen waren er onder hen, die hij niet gekocht had,
maar die door hem zelven of door zijne matrozen gestolen waren. Een knaap, die
mede op het schip was, heeft mij verhaald, dat hij met nog twee andere knapen aan
het strand gegaan zijnde, om schelpen te zoeken, plotseling door eenige matrozen
werden aangevallen, die hen, niettegenstaande al hun schreeuwen en tegenspartelen,
in de boot sleepten en op het schip brachten. Het schip hadden de knapen niet gezien,
daar het in eene bocht van het strand lag, anders hadden zij zich zekerlijk niet aan
het strand begeven. Gij zijt ook met een schip over het zoute water gekomen, dus
zult gij wel weten hoe het daar toegaat. Doch gij hebt misschien een goeden kapitein
gehad, maar wij hadden een zeer slechten, die nooit een vriendelijk woord tot ons
sprak en ons zeer slecht behandelde. Wij waren in eene ruimte gepakt, waar wij niet
zitten, veel
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minder staan konden, zoo laag was het daar. Daar lagen wij dus in twee lange rijen,
met de voeten twee aan twee geketend, zoodat wij ons zelfs niet konden omkeeren,
terwijl de hitte onuitstaanbaar was. Gij weet dat het in ons vaderland recht heet zijn
kan, vooral wanneer de zon hoog staat, en er geen zeewind waait, maar bij de hitte
in het ruim, daar wij lagen, was de ergste hitte in ons land niet te vergelijken. Daarbij
kwam, dat wij volstrekt niet wisten wat er van ons worden zou. De kapitein had ons
wel in het begin der reis gezegd, dat wij niet bevreesd behoefden te zijn, dat hij ons
in een schoon land brengen zou, waar wij het recht goed zouden hebben, veel beter
dan in ons land, waar wij immers geen dag zeker waren, dat men ons overvallen en
verkoopen, ja zelfs aan de goden opofferen zou; maar wij geloofden hem niet. Want
wanneer hij iets goeds met ons in den zin had, waarom had hij dan zooveel koralen
en andere schoone zaken voor ons gegeven? Daarbij geloofden velen, wat een matroos,
die onze taal verstond, aan een van ons in stilte gezegd had, namelijk: dat in het land,
waar zij ons brachten, de menschen gaarne negervleesch aten, en dat de Bakras alleen
naar Afrika kwamen en slaven kochten, om die in hun vaderland te slachten en hun
vleesch op de markt te verkoopen. Ook toonde hij hem een mooi rood wambuis, en
zeide, dat dit met negerbloed geverfd was, omdat zij geen andere verf hadden om
rood te verven dan negerbloed. Ik geloofde dat nu wel niet, want ik dacht, dat als zij
zulk een doel met ons hadden, zij ons dan wel meer zouden te eten geven, om ons
vet te maken; terwijl zij ons nu zooveel te eten gaven als genoegzaam was om ons
niet van honger te laten sterven. Ook dacht ik, dat wanneer dit waar was, de kapitein
en zijne matrozen dan wel een aanvang zouden maken met eenigen van ons te slachten
en op te eten. Doch velen geloofden het en werden daarover uitermate mismoedig.
Er waren er zelfs, die doodhongerden, daar zij de weinige rijst, die zij dagelijks
bekwamen, aan hunnen makker gaven, want, zeiden zij, doode negers zullen zij toch
niet opeten. Daar
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de dooden niet dadelijk weggenomen werden, verpestte de lucht in het ruim zoozeer,
dat het bijna niet uit te houden was en menigeen ziek werd en stierf. Eindelijk na
verloop van vele dagen, werden wij allen op het dek gebracht, om eens weder vrije
lucht te scheppen, terwijl eenigen het ruim moesten schoonmaken. Dit werd dikwijls
herhaald, zoolang wij op reis waren, en dit deed ons altijd zeer goed. Eindelijk, toen
er velen gestorven waren, en wij voortdurend minder te eten en nog minder te drinken
bekwamen, besloten eenigen zich in zee te werpen, om aan hunne ellende een einde
te maken. Toen wij de volgende keer weder op het dek gebracht werden, voerden
twee negers werkelijk dit voornemen uit. Nauwelijks echter had de kapitein dit
bemerkt, of hij riep eenige matrozen, om te verhinderen dat nog anderen hun
voorbeeld volgden. Zij dreven ons dus van de kanten meer naar het midden van het
schip, en dreigden dat de eerste, die zich verroerde, dadelijk zou ter nedergeschoten
worden. Daarna kozen zij eenigen der sterksten uit den troep, bonden hunne handen
op den rug, trokken ze met een touw omhoog en sloegen hen zoo onbarmhartig, dat
het bloed langs hunne lichamen liep. Nadat zij weder losgemaakt waren, zeide de
kapitein, dat hij dit gedaan had om den anderen den lust te benemen in zee te springen.
Wanneer er nog een was, die dit deed, zou het ons allen zoo gaan, daarom was het
in ons belang om iemand, die dit wilde doen, tegen te houden. Daarop werden wij
weder in het ruim gebracht. Toen wij daar gekomen waren, beraamden wij onderling,
om wanneer wij weder op het dek kwamen, allen tegelijk den kapitein en de matrozen
te overvallen en in zee te werpen. Al zouden zij dan ook hunne geweren op ons
afschieten, en velen van ons dooden, zoo zouden wij, die dan nog in leven waren,
ons echter daardoor niet laten afschrikken, maar op hen aanvliegen, voordat zij tijd
hadden weder te laden. Wij konden, zeiden wij, toch slechts eenmaal sterven, en dan
was het toch nog beter, dat wij door een kogel omkwamen, dan dat wij een langzamen
hongerdood stierven.
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Hoewel wij zacht met elkander hierover gesproken hadden, moet de kapitein daarvan
toch iets vernomen hebben. Want toen wij de volgende keer weder op het dek
kwamen, bemerkte ik, dat zij eene menigte geweren, die waarschijnlijk allen geladen
waren, benevens eenige andere wapens achter eenige vaten verborgen hadden, in
wier nabijheid de kapitein en de meeste matrozen stonden. Voordat ik tijd had mijne
ontdekking aan de anderen mede te deelen, wierpen zich de meesten onder een
vreeselijk geschreeuw op den kapitein en de manschappen. Dezen echter grepen
dadelijk naar de reeds geladen geweren en vuurden, daarop wierpen zij de geweren
weg en grepen naar hunne sabels. Daar wij twee aan twee geketend waren, konden
wij ons niet vrij bewegen, en wanneer er een viel, moest de andere blijven waar hij
stond en kon hij niet meer vechten. Daarom duurde de strijd ook niet lang, en hoewel
wij zoovelen in getal waren, waren wij spoedig overweldigd en gebonden. Van de
matrozen hadden twee of drie reeds bij den eersten aanval het leven verloren, daar
zij in het water waren gedrongen, de anderen kwamen met lichte wonden vrij, daar
wij geene wapens hadden. Een Demakukuneger had een matroos den neus afgebeten,
doch deze had zijn mes getrokken en hem doorstoken, toen zij elkander omklemd
hielden en alzoo beiden ter aarde stortten. Ik zelf had een sabelhouw over den
schouder gekregen. Nadat zij onze handen op den rug gebonden hadden, verwachtten
wij niets anders dan door hen doodgeslagen of in het water geworpen te worden,
Doch zij deden ons geen leed, alleen twee of drie, die zoo zwaar gewond waren, dat
zij toch spoedig moesten sterven, grepen zij en wierpen ze in zee, niettegenstaande
zij op hartverscheurende wijze om het behoud van hun leven smeekten. Daar ik een
weinig van de taal der Bakras versta, omdat ik met hen voorheen eenige handelszaken
gedreven heb, zoo hoorde ik, dat de kapitein tot de anderen zeide, dat hij op deze
reis, die buitengewoon lang duurde, reeds zoovele verliezen geleden had, dat hij
waarlijk niet meer verliezen kon. Nadat zij onze han-
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den vastgebonden hadden, verbonden zij onze wonden en brachten ons weder in het
ruim.’
‘Maar wat zoudt gij aangevangen hebben,’ vraagde de dokter, ‘wanneer gij de
overhand behouden hadt?’
‘Wel,’ antwoordde de neger, ‘wanneer wij ze dan allen omgebracht hadden, zouden
wij het schip hebben omgedraaid en weder naar Afrika teruggekeerd zijn.’
‘Maar...’ antwoordde de dokter, die plotseling ophield, toen hij een luid
vreugdegeschreeuw hoorde.

III.
De weergevonden God.
Hij ging naar de deur om te zien wat er geschied was. Het waren de nieuw
aangekomenen, die van vreugde juichten en sprongen. Zij hadden den kankantrieboom
ontdekt, die toenmaals nog niet zijn volle hoogte en kracht bereikt had, maar die toch
reeds een sierlijke en waarlijk schoone boom was. De arme, blinde Heidenen
verheugden zich, toen zij hier in een vreemd land, waar zij slechts jammer en ellende
verwacht hadden, hunnen god wedervonden, dien zij reeds in hun vaderland gediend
hadden. Wel is de levende God dezelfde zoowel in Afrika als hier; maar dezen kenden
zij niet. En hoe zouden zij Hem ook kennen, daar zij niets van Hem gehoord hadden?
En hoe zouden zij van Hem hooren, daar er toen nog geen zendeling tot Afrika was
doorgedrongen, om door liefde gedrongen, Hem, die liefde is, aan de Afrikanen te
prediken. Hadden zij dien God gekend, hunne vreugde over den in hun vaderland
gekenden en hier wedergevonden boom ware voorzeker minder groot geweest; maar
dan zouden zij ook nooit met zulk een donkerheid de toekomst hebben ingezien, en
nooit zou hun tegenwoordige toestand hun zoo drukkend geweest zijn.
Van het oogenblik af dat zij deze ontdekking gedaan hadden, nam hunne
terughoudendheid jegens hunne lands-
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lieden op de plantage een einde. Dat deze met hen denzelfden god vereerden, dit
verbond hen onderling. Weldra kwam het tot een wederzijdsch vragen en antwoorden,
en verhalen alsof zij oude bekenden waren, die elkander voor het eerst ontmoetten.
‘Welken god hebben de Bakras dan toch?’ vraagde een der nieuwelingen.
‘Dat is moeielijk te zeggen,’ antwoordde een der oude plantagenegers, ‘zij spreken
daarover nooit. Wij hebben hen nooit zien offeren. Zij komen wel menigmaal bij
groote hoopen bijeen, om samen te eten en te drinken; zij maken ook wel muziek en
dansen, zooals wij Banjaas dansen, maar of zij een god hadden, dat wisten wij langen
tijd niet. Eindelijk hebben wij toch ontdekt, wie hun god is. Het is een kleine grijze
vogel. Zij maken een huisje of hangen een klein kastje of een gebroken kruik in hun
voorhuis aan den wand, en dan komt de vogel en bouwt daarin zijn nest. Wanneer
nu het dier daarin zit en zingt, denken de Bakras dat hij met hen spreekt. Zij staan
dan een geruimen tijd voor hem en spreken met hem in hunne taal, en bidden hem
aan. Daarom noemen wij dien vogel Bakra-Gado (de god der Europeanen). In onze
huizen komt hij niet, en hij spreekt ook niet met ons, want hij weet wel dat wij den
boom aanbidden.’
‘Danst gij hier ook Winti?’ vraagde eene der vrouwen.
‘Wel zeker,’ antwoordde een der mannen, ‘wij hebben hier vele Winti-mama's en
onze Gadoman (priester) danst zelfs Winti in het vuur.’
‘Dat hebben wij in Afrika ook gezien,’ zeide de andere, ‘er zijn ook onder ons een
paar Loango vrouwen, die somtijds de Winti hebben.’
‘Wij verlangen zeer,’ riep wederom een andere, ‘dat wij spoedig eens onder den
kankantrieboom bijeenkomen en hem offeren kunnen; misschien zegt de Winti ons
dan, hoe het hier met ons gaan zal.’
‘Dat kan spoedig geschieden,’ antwoordde Dezember, een oude plantageneger,
die voor een Lukuman (waar-
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zegger) doorging, en door iedereen geëerd en gevreesd werd. ‘Wij zullen thans onze
vrije dagen hebben, daar het nieuwjaar is, en in dezen tijd zijn wij gewoon een
geheelen nacht onder den boom door te brengen, hem te offeren en Winti te dansen.
Morgen avond moeten wij voor het Bakrahuis (het groote of heerenhuis) bijeenkomen,
om dan den geheelen nacht Banja te dansen; massa (de heer) zou het ons kwalijk
nemen, wanneer wij hem verzochten eerst te offeren; maar den volgenden nacht
zullen wij onder den boom doorbrengen, zooals de Gadoman gezegd heeft. Morgen
avond zal hij het massa verzoeken, en dan zullen wij het in het negerdorp laten bekend
maken.’
En zoo geschiedde het ook. Den volgenden dag rustten de negers in hunne
woningen, maar des avonds kwamen zij allen, mannen en vrouwen, ouden en jongen
voor het heerenhuis bijeen, om hunnen heer te begroeten. Deze was zeer vriendelijk,
moedigde hen aan vroolijk te zijn en gebood hun zooveel rum en stroop te geven als
zij begeerden. Nu werd er een groot vuur aangestoken, hetwelk door de kreolen (de
aldaar geboren negerknapen) onderhouden werd, terwijl er den ganschen nacht onder
het slaan van den negertrommel werd gedanst. De Gadoman nam het oogenblik waar,
dat de heer naderbij gekomen was, om naar den dans te zien, en verzocht verlof om
een volgenden nacht een offer aan hunnen god te brengen. Dit werd hem toegestaan.
Den volgenden dag was gedeeltelijk aan de rust, gedeeltelijk aan voorbereidselen
voor den aanstaanden nacht gewijd. Er werden eieren gezocht en in kalabassen gelegd,
kippen gevangen en geslacht en het bloed zorgvuldig in kalebassen opgevangen, ook
een witte haan en een zwarte geit, tot het hoofdoffer bestemd, op dezelfde wijze
gedood, en waarvan geen been gebroken en geen knookje beschadigd mocht worden.
Daarop werden deze dieren met rijst en boonen gekookt, en dat wel zonder zout,
daar hunne offers niet gezouten mochten worden. Ook werd er in het heerenhuis om
eenige flesschen wijn verzocht, ten einde die ten drank-
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offer te plengen. De groote negertrommel werd geplaatst, de Wintimannen bereidden
zich schorten vau een zekere soort gras; de Wintimama's zagen hunne
schellenkleederen en doeken na, die zij bij deze gelegenheid wilden gebruiken, en
verstelden wat te verstellen was, terwijl eenige vrouwen het kreolenbad gereed
maakten. Dit laatste geschiedde op de volgende wijs. Op den morgen van den dag,
op welken des nachts aan den boom geofferd zal worden, wordt er een tamelijk groote
kuip met water gevuld en onder den boom gedragen. Dan wordt het gras, dat rondom
den boom groeit, uitgetrokken en met eenige der rondom den stam groeiende plantjes
en bladeren van den boom zelf in het water geworpen. Daarna wordt er van den boom
een zegen afgebeden en alzoo het water met veel ceremoniën gewijd. Tegen den
avond wordt de kuip op een kruisweg geplaatst en al de kreolen der plantage geroepen,
om met het gewijde water gewasschen te worden, en wel niet alleen aan handen en
voeten, maar van het hoofd tot de teenen. Als spons gebruiken zij daarbij - een levende
zwarte haan, die echter spoedig onder die bewerking sterft, en van welke eindelijk
niet veel meer overblijft. Want de wasschers gebruiken het dier niet slechts in schijn,
maar wrijven daarmee de zwarte huid der kreolen op een gevoelige wijze. De kreolen
mogen zich hierbij niet bewegen, hoe smartelijk die wassching ook vallen moge,
vooral in den beginne, wanneer de haan nog spartelt en met zijn sporen niet zeer
liefelijk streelt. Doch de arme haan kan zich weldra niet meer verweren.
Deze wassching, zeggen zij, beschermt de kreolen niet alleen voor den dood, maar
zelfs voor ziekte. Hoewel het nu reeds dikwijls gebeurd is, dat er kreolen zijn geweest,
die zeer spoedig na deze wassching zijn ziek geworden en gestorven, en wel
tengevolge van den daarbij uitgestanen angst en smarten, of ook wegens de al te
zware verkoeling, zoo is toch het geloof aan de uitwerking van deze zaak zoo
ingeworteld in de verduisterde harten der heidenen, dat zij zich daardoor geheel en
al laten innemen.
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Wanneer de wassching is afgeloopen, wordt de kuip naar de rivier gedragen en daar
nedergezet; daar blijft zij staan totdat het volkomen eb is, wanneer haar inhoud
zorgvuldig in de rivier uitgestort wordt, opdat door het zoute water al het booze, dat
de kreolen heeft aangekleefd, benevens de kiem der krankheden en des doods in den
grooten oceaan moge worden weggevoerd, om nimmer weder terug te komen.

IV.
Het groote feest.
Spoedig na de wassching der kreolen, toen de nacht zijn duister kleed over woud,
rivier en huizen verspreidde, verzamelden zich al de gewasschen negers der plantage
onder den boom. Bij het schijnsel van eenige vuren wandelden zij met langzame,
plechtige schreden rondom den boom in een wijden kring. De opperpriester verhief
zijne stem: ‘Onze vader! onze moeder!’ dus sprak hij den boom aan, ‘wees ons
goedgunstig en geef ons een goed nieuw jaar. Wij brengen u te eten; wij brengen u
te drinken; gij zult geen gebrek hebben, maar wees ons goedgunstig en neig ook het
hart van onzen meester tot ons, zoodat hij ons vele kleederen en spijs geeft en ons
weinig straft.’
‘Onze vader! onze moeder!’ viel het gansche koor in, ‘wees ons goedgunstig.’ En
daarbij bogen zij zich herhaalde malen. Na vele herhaalde plechtige optochten ging
men uiteen, om de offers te brengen. Allereerst werd het opgevangen offerbloed
gebracht en dicht bij den boom uitgestort. Daarop werd de grootste en beste helft der
op dien dag geslachte en met rijst en boonen maar zonder zout gekookte offerdieren,
namelijk een zwarte geit, een witte haan en vele hoenders, in schalen den boom ten
offer gebracht en rondom den stam nedergezet. Ook de helft van
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den gevraagden wijn en het bier werd als dankoffer voorgebracht. Daarop zette men
zich neder om de andere niet geofferde helft der offerdieren te eten en het overschot
van den wijn en het bier te drinken. Na afloop van den maaltijd maakte men zich
gereed tot den Wintidans. Op eenigen afstand vàn den boom werden eieren op den
grond gelegd. De groote trommel van bijna een voet in doorsnede over welks éene
opening een vel gespannen was, terwijl de andere zijde openbleef, werd aangebracht
en op den grond geplaatst. Nadat het open einde door een daaronder gelegd stuk hout
iets verhoogd was geworden, sloeg een sterke neger met zijne vuisten op het vel,
zoodat de eigenaardige sombere tonen in den nacht wijd en zijd door de lucht
weergalmden. Bij den eersten slag sprongen allen van den grond. De vrouwen klapten
in de handen en riepen: ‘Onze vader! onze moeder! hoor ons!’
Nu trad eene vrouw voorwaarts om Winti te dansen. Zij was wonderlijk gekleed;
haar roode kleed was geheel en al met schelpen bezet, waaraan kleine schelletjes
bevestigd waren, die bij de minste beweging hun geluid gaven. De hoofddoek was
wit met daarop genaaide onregelmatige roode figuren. Zoodra zij voortrad gaf de
priester haar eenige eieren, die zij rauw opat. De anderen vormden een wijden kring;
zij trad in het midden en begon den dans. Aanvankelijk scheen zij rustig te zijn, alleen
wanneer men haar van tijd tot tijd bij het schijnsel van het opflikkerende vuur
beschouwde, kon men bemerken, dat hare spieren en zenuwen sterk in beweging
waren en hare oogappels wild in haar hoofd rolden, alsof zij er elk oogenblik uit
zouden springen. Het duurde dan ook niet lang, of zij nam een sidderende beweging
aan, sloeg wild in het rond met hare armen, rukte eindelijk den doek van haar hoofd
en begon een waanzinnigen dans, waarbij zij den doek voortdurend in allerlei
wonderlijke bewegingen om haar hoofd zwaaide. Voortdurend sneller werd het geluid
van de trom, en voortdurend sneller sprong de Wintimama in den kring rond, totdat
men ten laatste hare bewegingen niet meer met het
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oog volgen kon. Eindelijk zonk zij uitgeput als in diepe onmacht op den grond neder,
hare oogen sloten zich, het koude zweet parelde op haar voorhoofd, terwijl de
ledematen, die nog zooeven in zulk een snelle beweging waren geweest, als door
een schrikkelijken kramp aangegrepen en verlamd waren. Het geluid der schellen
was verstomd, de trom zweeg. Een diepe stilte heerschte in het rond; alles stond in
gespannen verwachting op de uitspraak te wachten, die de Winti (Tooverwind, geest)
die over haar gekomen was, door haar doen zou. Toen vernam men eerst enkele
onverstaanbare tonen, alsof zij uit een andere wereld kwamen; daarop volgden
afgebroken woorden en korte uitspraken, die met een holle stem werden uitgesproken.
‘Veel werk,’ zoo luidde het orakel, ‘veel moeite, weinig vreugde. God is vertoornd
op de negers, daarom moeten zij den Bakra dienen; maar Hij heeft u ook een goeden
heer gegeven, die niet veel straft. Offert vlijtig, dan zult gij het goed hebben. De
goden zullen u beschermen en de booze geesten zullen u niets kunnen doen. De
nieuwe zoutwaternegers moeten zich spoedig hunne goden uitkiezen en hen getrouw
dienen, dan zullen zij gezond blijven en het zal hun goed gaan in het vreemde land.’
Zoo ongeveer luidden de uitspraken van het orakel, die ditmaal duidelijk genoeg
waren, hetgeen niet altijd het geval was. Zij werden met grooten eerbied vernomen.
Nadat zij opgehouden had met preken, lag zij nog eenigen tijd als bewusteloos op
den grond; daarna richtte zij zich langzaam en uitgeput op, evenals iemand, die na
een zwaren droom ontwaakt. Wat zij gezegd had, moest haar weder herhaald worden;
zij zelve kon het zich niet meer herinneren.
Na haar kwamen er nog andere vrouwen, die hetzelfde deden. Hunne uitspraken
dienden tot bevestiging van de eerste en werden eveneens met gespannen aandacht
aangegehoord. De opmerkzaamheid klom ten top, toen eindelijk de opperpriester,
die ook een Wintiman was, naderde om den beroemden vuur-Wintidans uit te voeren.
Een der on-
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der den boom aangestoken en reeds half uitgebrande vuren, werd opnieuw aangestoken
en daarop droog riet geworpen. Met vernieuwde kracht werd de trom geslagen, en
sterker dan tevoren riepen de in de handen klappende vrouwen: ‘Onze vader! onze
moeder! hoor ons!’ De Wintiman, die alleen een schort van lang gras droeg en
overigens geheel naakt was, trad voor het vuur. In zijne hand hield hij een kalebas;
hij greep er in en wierp een handvol van hetgeen er in was in het vuur. Het was
buskruit. Hoog steeg de vlam op, daarna scheen zij weder te zijn uitgebluscht. Op
dit oogenblik gelooven de negers dat de vuurgeest in den Wintiman overgaat. Hij
begon daarop zijn wildendans, zonder zich te bekommeren, of het vuur opnieuw
opflikkerde of niet. Evenwel niet lang. Want spoedig daarop ging het vuur onder
zijne voeten uit, terwijl hij zijne fantastische sprongen ten uitvoer bracht. Eerst
geruimen tijd daarna verviel ook hij in een bewusteloozen toestand en sprak hij
orakeltaal. Hij bevestigde mede wat de anderen gezegd hadden.
Intusschen spoedde de nacht ten einde. Nadat de aanwezigen nog eens in plechtigen
optocht, onder vele buigingen, den boom begroet, hem hunnen eerbied betuigd en
zich in zijne bescherming aanbevolen hadden, gaf de priester hun verlof naar hunne
hutten terug te keeren. Dezember, de Lukuman, die getoond had een der ijverigste
aanbidders van den boom te zijn, was de laatste, die de plaats verliet.
‘O welke dwazen,’ zeide hij, een kalebas met eieren grijpende en de andere hand
naar een grooten schotel uitstrekkende, die met offervleesch gevuld was, ‘welke
dwazen, die gelooven dat de boom eten kan! Ik wil het mij in zijne plaats goed laten
smaken!’
‘Wat zegt gij, vader?’ zeide plotseling een welbekende stem.
Het was de stem der dochter van zijn buurman, die langer dan de anderen daar
vertoefd had. De oude Dezember schrikte, doch herstelde zich spoedig.
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‘Zijt gij het, mijne dochter?’ zeide hij, ‘ik heb het offer nog eens terecht gezet en den
god goeden nacht gewenscht. Maar wat hebt gij hier nog te doen? Maak spoedig dat
gij naar huis komt, opdat u niets overkome, want de toorn van de godheid zou u
kunnen treffen, wanneer gij hier langer zoudt vertoeven; hij wil thans alleen zijn en
zijn offer verteren.
Het meisje liet zich dit geen tweemaal zeggen, maar spoedde zich weg zonder om
te zien, alsof de toorn van de godheid haar reeds vervolgde. De Lukuman echter,
nadat hij zich overtuigd had, dat zij vertrokken was, nam zijn roof op en vervolgde
ijlings zijn weg, terwijl hij in zichzelven prevelde: ‘Het is goed, dat gij u spoedig
verwijdert; hadt gij eenige verdenking geopenbaard, dan had ik u iets gegeven, dat
u in het vervolg het vragen wel onmogelijk zou gemaakt hebben. Gij zoudt de eerste
niet geweest zijn, dien ik den mond voor altijd gesnoerd heb.’
Nauwelijks had hij zich verwijderd, toen een buidelrat met zijn jongen onder den
boom sprong, om aan het offer te muizen. Zij hadden nauwelijks hunnen maaltijd
begonnen, door eenige der aldaar liggende eieren uit te zuigen, of er verscheen een
hongerige hond, die het recht van den sterkste deed gelden.
Toen den volgenden morgen eenige negervrouwen den boom voorbijgingen,
bemerkten zij dat het offer voor het grootste gedeelte verteerd was. Zij ontmoetten
een eind verder den Lukuman, wien zij hunne ontdekking mededeelden. Deze gaf
zijne blijdschap daarover te kennen.
‘Wel ons,’ zeide hij, ‘de godheid heeft ons offer genadig aangenomen. Dat hij de
spijzen zoo spoedig verteert, is het zekerste bewijs daarvan. Wat wilt gij nog meer?
Zorgt er nu voor dat de nieuw aangekomenen spoedig hunne goden kiezen en vlijtig
offeren. Zendt ze naar mij; ik zal hun wel goeden raad geven.’
En dit geschiedde.
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V.
Vijftig jaren later.
Vijftig jaren waren sedert dien nacht verloopen, toen in een donkeren stormachtigen
Novembernacht van het jaar 1750 de gezamenlijke volwassen negers van de plantage
onder den boom bijeenkwamen. Ditmaal echter werd er geen vuur aangestoken en
geen offer gebracht; er was ook geen trommel om den Winti op te wekken. Want het
was thans het plan niet den boom de gewone eer te bewijzen, zooals dit sedert dien
nacht zoo dikwijls geschied was, maar om zich tot de uitvoering van een afschuwelijke
zaak met een verschrikkelijken eed te verbinden; en daarom had men dezen donkeren
onstuimigen nacht uitgekozen, omdat men hoopte alsdan niet gestoord te zullen
worden.
Doch vóor wij ons in dien onheilspellenden kring begeven, moeten wij een blik
terugwerpen op de vervlogen tijden. Veel was er sedert dien nacht gebeurd. De
eigenaar van de plantage, die toenmaals de pas aangekomen negers zoo vriendelijk
ontvangen had, en die werkelijk zich voortdurend als een goede, misschien wel wat
al te loszinnige meester geopenbaard had, was eenige jaren later door een boosaardige
koorts weggerukt geworden. Daar hij geen kinderen naliet, was de plantage in andere
handen overgegaan en in dien tijd dikwijls van meester veranderd. De latere eigenaars
verkozen allen liever in de stad te wonen, waar zij hun handel dreven, of naar hun
genoegen leefden. Alleen ten tijde der groote droogte, wanneer de hitte in de stad
hen drong de op het land waaiende frisschere lucht op te zoeken, hielden zij zich een
korteren of langeren tijd op de plantage op. Het bestuur daarover gaven zij alsdan
aan een daartoe aangestelden, op de plantage wonenden opzichter. Onder dezen
waren goede en slechte, namelijk dezulken, die de negers wel ijverig aan den arbeid
zetteden, en de nalatigen straf-
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ten, doch hen altijd daarbij goed behandelden, en ook wederom anderen, die hen
hard en onvriendelijk bejegenden en meer van hen verlangden dan zij doen konden.
Ook onder de negers zelf was sedert dien tijd een geheel nieuw geslacht opgestaan.
Van hen, die toen ons verhaal begon reeds volwassen waren, leefden er nog slechts
zeer weinigen in hoogen ouderdom en onder dezen de Mandingo-neger Codjo, die
de betrekking van Obiaman vervulde. Wel waren er van tijd tot tijd Afrikaansche
negers met slavenschepen aangevoerd, maar toch was de slavenmacht der plantage
sterk verminderd en bedroeg thans nog slechts 400 koppen. De sterfte onder de negers
was te dier tijde zeer groot, zoodat men die niet aan natuurlijke oorzaken alleen
meende te moeten toeschrijven, maar dat men vermoedde dat er vergiftigingen in
het spel waren. En niet zonder reden. Wij hebben reeds den ouden Dezember leeren
kennen. Hij was toenmaals Lukuman, doch later had hij, toen de Obiaman gestorven
was, ook den arbeid van dezen overgenomen.
Doch wij hooren hier onze lezers vragen wat die namen toch wel beteekenen, en
dit zullen wij hun mededeelen. De Lukuman is de ziener of waarzegger. Den naam
van ziener (van luku, zien afgeleid) draagt hij, omdat hij bij zijne goochelarijen zich
van een spiegel bedient, waarin hij voortdurend ziet om het noodige te weten te
komen. Is een neger ziek geworden en kan men de oorzaak zijner ziekte niet
ontdekken, hetgeen bijna altijd het geval is, dan gaat hij naar den Lukuman, om van
dezen te weten te komen, wie hem deze ziekte veroorzaakt heeft. Deze trekt een
bedenkelijk gezicht, ziet in zijn spiegel en vertelt, voor een goede belooning in geld,
hetgeen hij gezien heeft. Ten bewijze dat de ziekte niet natuurlijk is, maar door
betoovering is ontstaan, haalt hij uit het lichaam van den patient allerlei vreemde
zaken, zooals: glasscherven, kleine steentjes, enz. De patient, die daarbij zelf een
blik in den spiegel doen mag, vermoedt geen bedrog, maar is ten volle overtuigd,
dat die vreemdsoortige zaken zich in zijn lichaam
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bevonden en er nu uitgenomen zijn. Hij heeft het immers met eigen oogen gezien en
de sneden en wonden in zijn vel, die de Lukuman maken moest, om deze voorwerpen
te vatten, zijn immers daarvan de ontegensprekelijke getuigen. Ten overvloede bekomt
de Lukuman dan ook nog den Winti, terwijl de geest, die alsdan over hem gekomen
is, zijn vroegere uitspraken bevestigt. Heeft een neger den een of anderen misslag
begaan, tengevolge waarvan hij straf te wachten heeft, dan neemt hij spoedig zijne
toevlucht tot den Lukuman. Deze helpt hem dan ook in zijn nood, maar niet daardoor,
dat hij de straf voor hem overneemt of een goed woord voor hem doet, maar door
hem een tooversnoer om den hals te leggen en hem iets te geven, om zich daarmede
het lichaam te wrijven. De neger gaat nu getroost en met het volste vertrouwen zijn
heer tegemoet, dewijl hij nu toch weet dat zijn heer hem niets doen kan. Daar hij nu
in het gevoel zijner gerustheid, gewoonlijk bij zijne fout nog hoogmoedig is, ontgaat
hij bijna nooit de straf, tot zijn groote verwondering en ontroering. Nauwelijks heeft
hij dan ook de straf ontvangen, of hij begeeft zich naar den Lukuman, om dezen dit
mede te deelen. Wanneer de Lukuman zich dat alles heeft laten verhalen, toont hij
den bedrogene aan, dat hij in dit of dat geval niet goed gehandeld heeft, en dat hij
alzoo het niet goed werken van het middel aan zichzelven heeft te wijten. De bedongen
betaling ontloopt hij toch in geen geval.
De Obiaman, ook Tofruman, toovenaar genaamd, wordt eigenlijk minder geacht,
maar nog meer gevreesd dan de Lukuman. Hij kan naar zijn believen - namelijk tegen
een goede betaling - liefde en haat tusschen verschillende personen teweeg brengen.
De ergste vijanden worden door zijne toovermiddelen de beste vrienden, en
omgekeerd; zij, welke in de beste verstandhouding stonden, worden de
onverzoenlijkste vijanden. Onder de negers op eene plantage zijn er altijd velen, die
het een of het andere zoeken, daarom is zijne bezigheid nog al rijk aan het stichten

Jan de Liefde, Uit drie landen

25
van onheil en ellende. Zijn voornaamste werk echter is om de negers in hunne
geschillen, die zij onderling hebben, door zijne tooverkracht en met zijne
toovermiddelen bij te staan. Wil de zwakkere zijnen vijand nadeel toebrengen, dan
gaat hij naar den Obiaman. Deze geeft hem een tooversnoer of een stokje, waarmede
hij zijne tegenpartij slechts heeft aan te raken, om hem misschien voor zijn geheele
leven ellendig of ongelukkig te maken. Of wel hij geeft hem Obia, dat is allerlei
soorten van voorwerpen, in welke hij tooverkracht gelegd heeft, zooals scherven,
glas, kippenbeenderen, oude lappen, enz., om die op eene plaats te leggen, die de
vijand betreden moet. Doet hij dit, dan is hij verloren; hij gaat heen en sterft of is ten
minste voortdurend ziek. De Obiaman echter weet dengene, dien de Obia aangaat,
op een geheime wijze kennis te geven dat hem een ongeluk wacht; en wat het middel
dan niet bewerken kan, dat bewerkt de vrees. Wendt zich echter iemand, die vreest
dat hem Obia gelegd is, tot den Obiaman, dan brengt hem dit niet in verlegenheid;
dan helpt hij ook dezen. Hij is de man, niet alleen om te betooveren, maar ook om
de tooverij te vernietigen en onschadelijk te maken. Hij geneest hem, die reeds door
de vrees is ziek geworden, terwijl hij hem de plaats aanwijst, waar de Obia ligt, opdat
hij die opgrave, of hij geeft hem ook wel een tegenmiddel in den vorm van een
amulet, dat de tooverij onschadelijk maakt en hem daardoor van zijn vrees bevrijdt.
Dat dus beiden, de Obiaman en de Lukuman doorslepen bedriegers zijn, die van
de lichtgeloovigheid en het bijgeloof der arme heidenen partij trekken, zal wel geen
nader betoog behoeven. De oude Dezember evenwel, die Lukuman en Obiaman
tevens was, was niet alleen een bedrieger, maar ook een wezenlijke booswicht, die
in de schelmstukken grijs was geworden. Kwam iemand zijne hulp inroepen, om een
ander ziek te maken, of hem op de eene of andere wijze nadeel toe te brengen; dan
gaf hij den man wel is waar Obia, aan welke hij een onfeilbare werking
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toeschreef, maar tevens wist hij den anderen een langzaam of snel werkend vergift
toe te dienen, in de bereiding waarvan hij zeer bedreven was, zonder dat zijn
beschermeling of diens vijand dit het minst vermoedden. Hij deed dit niet zoozeer
uit moordlust als wel om zijn roem te vermeerderen, want dit werd alles aan de Obia
toegeschreven. Had hij echter het vergift den hulpzoekende zelf in handen gegeven,
om het zijne tegenpartij toe te dienen, dan moest deze zich door een plechtigen eed
verbinden om te zwijgen, zonder dat hij nochtans te weten kwam, dat het gegeven
middel vergift was. Zulk een mensch zweeg dan om zijns zelfs wil, want had hij
geklapt, dan ware zijn leven in gevaar. Dezember had hem gezegd, dat in zoodanig
geval de toorn van de goden op hemzelven zou terugkeeren. En hij was de man wel,
om zulk eene bedreiging waar te maken. Was iemand echter zoo ongelukkig geweest,
om den oude op de eene of andere wijze te beleedigen, dan kon men er tamelijk vast
op rekenen, dat zoo iemand weldra zou beginnen te sukkelen, totdat eindelijk de
dood een einde aan zijn lijden maakte.
Vele opzichters hadden daarom reeds vermoeden op Dezember, doch niemand
waagde dit te openbaren, vooreerst omdat de bewijzen ontbraken en ook niet bij te
brengen waren, en ten andere omdat Dezember nog altijd een grooten aanhang onder
de negers had, en onder hen, die hem evenzeer haatten als vreesden, zich niemand
bevond, die tegen hem zou hebben durven getuigen. Eindelijk kon de booswicht zijn
welverdiende straf niet langer ontloopen. Reeds in den beginne had hij den
Mandingo-neger Codjo tot zich getrokken, omdat hij in hem een bekwamen en sluwen
geest meende te ontdekken, en van hem nog veel hoopte te leeren, omdat deze had
te kennen gegeven, dat hij in Afrika met toovenaars in verbinding had gestaan. Doch
hierin bedroog hij zich, want toen Codjo Afrika verliet, was hij nog zeer jong en wist
hij weinig. Evenwel verkreeg Dezember voor hem een hartelijke toegenegenheid,
want de Mandingo-neger, die een scherp vernuft had,
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zag weldra in wien hij voor had, en trachtte op alle mogelijke wijze de vriendschap
van den ouden man te winnen, hetgeen hem niet moeielijk viel, daar Dezember, die
bijna door iedereen gehaat en gevreesd was, niet ongevoelig daarvoor bleef, en de
verzekeringen van oprechte vriendschap en achting, die Codjo hem in ruime mate
schonk, maar al te zeer geloofde. Toen de vrouw van Codjo stierf, gaf hij hem zijn
eenige dochter tot vrouw, en leerde hij hem meer en meer al zijne kunsten, daar hij
geen zoon had, dien hij zijne wetenschap kon laten erven. De leerling overtrof weldra
den meester. Hij won het vertrouwen der negers, die den ouden man meer vreesden,
en wanneer zij op de jacht of op de vischvangst gingen, of gevaar en straf hen dreigde,
gaven zij den amuletten van Codjo de voorkeur boven die van den ouden Dezember.
Hierdoor werd allengs de jaloezie van den ouden man opgewekt. Het kwam dikwijls
tot een woordenstrijd tusschen beiden en zelfs eenmaal tot daden van vijandschap,
waarin Dezember in zijne drift zich eenige woorden liet ontvallen, die Codjo voor
zijn leven deden vreezen. Van dit oogenblik af was zijn besluit genomen, om een
mogelijke uitvoering van deze bedreiging door den dood van den oude te voorkomen.
Met veel voorzichtigheid hield hij zijn voornemen geheim, hij verbergde het minste
spoor van verbittering, bad zijnen schoonvader op de ootmoedigste wijze om
vergeving, en bejegende hem met de meeste onderdanigheid, totdat hij des avonds
eene gelegenheid aangreep, om hem een snel werkend vergift toe te dienen. Dezember
werd gevaarlijk ziek. Codjo week niet van zijne zijde. Toen deze den dood nabij was,
zeide hij door wiens hand en waarom hij stierf; hij noemde hem zelfs het vergift, dat
de oude reeds lang geleden zelf bereid en hem gegeven had, om zich daarmede van
eenen vijand te bevrijden. Dezember vloekte hem en stierf. Van den vloek echter
kon Codjo niet weder bevrijd worden, hoeveel moeite hij zich ook gaf dien te vergeten
en hem weg te schertsen. Altijd klonken de woorden van den oude, die deze met een
holle stervende stem uitgesproken had,
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als eene voorspelling in zijne ooren: ‘Gij zult voor uwe snoodheid een schrikkelijken
dood door beulshanden sterven.’

VI.
Doodschaduwen.
Omstreeks den tijd, van welken wij nu spreken, waren vele negers der plantage
spoedig achter elkander gestorven, zonder dat men de oorzaak daarvan ontdekken
kon. De opzichter kreeg vermoeden, dat Codjo, de wijd beroemde Obiaman, zijne
hand in het spel had, en was onvoorzichtig genoeg, zijn vermoeden aan een in zijn
huis dienstdoenden neger te openbaren. Deze wist niets beters te doen dan Codjo
daarvan ten spoedigste kennis te geven. Codjo gebood hem uitdrukkelijk te zwijgen,
en toonde volstrekt onbevreesd te zijn. Dit was echter niet het geval. Nog altijd klonk
die vreeselijke voorspelling van den ouden Dezember hem in de ooren, ofschoon
reeds vele jaren waren voorbij gesneld. Hij vreesde dat eindelijk de wraak hem
achterhalen zou. Daarom besloot hij die zooveel mogelijk te voorkomen, door den
gehaten opzichter zoo spoedig mogelijk uit den weg te ruimen. De opzichter was
een strenge man, die door de negers niet bemind werd. Daarop bouwde Codjo zijn
plan. Zelf hem te vergiftigen, dat waagde hij niet, uit vrees dat er dan vermoeden op
hem zou vallen. Daarom moesten anderen hem in zijn plan behulpzaam zijn. Hij
begon met de ontevredenheid van de negers tegen den opzichter aan te wakkeren en
te voeden. Vooral was hij er op uit, de huisnegers tegen hem te verbitteren. Toen hij
zijn doel tamelijk meende bereikt te hebben, riep hij, terwijl de opzichter gedurende
eenige dagen de plantage verlaten had, om een meer afgelegen plantage te bezoeken,
in den nacht, van welken wij spreken, de volwassen negers onder den kankantrieboom
bijeen. Zonder zelfs met een enkel woord van de eigenlijke oorzaak van
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zijn haat of zijne vrees te gewagen, sprak hij met de vergaderde negers alleen over
de verschrikkelijke gestrengheid en hardheid van den opzichter. Hij schilderde die
met de levendigste kleuren, en om die nog meer te doen uitkomen, sprak hij
tusschenbeiden over de bijzondere goedheid en liefde van zijn eersten heer, en over
de toegevendheid en vriendelijkheid van andere opzichters. Hij herinnerde hun
vervolgens hoe niemand, ook niet de beste en vlijtigste onder hen, zeker was geen
onbarmhartige straf te ontvangen, ja dat zelfs het geringste vergrijp voldoende was
om zijn toorn te doen ontvonken; hij beriep zich eindelijk op de ondervinding zijner
toehoorders, en vooral op hen, die in den laatsten tijd zijne gestrengheid ondervonden
hadden. Nadat hij met alle hem ten dienste staande middelen zijne toehoorders
genoegzaam tot toorn en wraak meende opgewekt te hebben, besloot hij met te
zeggen, dat de tegenwoordige toestand niet langer was uit te staan. Volgens zijn
oordeel moest de opzichter weggeruimd worden. Hoe dit nu het beste en zonder
nadeelige gevolgen voor hen zou kunnen geschieden, daarover moesten zij nu eens
hunne gedachten laten hooren. Een algemeene toestemming volgde hierop. Daarna
traden eenige personen voor om hunne gedachten mede te deelen. De een sloeg voor,
hem door voortdurende ongehoorzaamheid en tegenstreven, door verwaarloozing
van den arbeid, door beschadiging van de veldvruchten, ja zelfs door brandstichting
het verblijf op de plantage zoo moeielijk te maken, dat hij vrijwillig zijn ontslag nam.
Een ander hield het voor het beste, dat eenige afgevaardigden uit hun midden zich
naar de stad begaven, om bij den eigenaar hunne bezwaren in te brengen en om de
terugroeping van den opzichter te verzoeken. Een derde stelde voor, eenige dagen
naar het bosch te gaan, en zich aldaar te verbergen, waarop dan de eigenaar dit
hoorende, spoedig op de plantage komen zou, om de oorzaak te vernemen, en wanneer
dan de achtergeblevenen hun een teeken geven zouden dat de opzichter weg was, zij
dan allen zouden terugkeeren bij
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den eigenaar, die voorzeker dan wel den opzichter zou ontslaan. Een vierde was van
meening om te vluchten, en zich aan te sluiten bij de oproerige negers, die toenmaals
met de Europeanen in strijd waren. Een vijfde eindelijk deed Codjo het voorstel, hem
door zijne toovermiddelen van de plantage te verdrijven. Dit alles was wat Codjo
niet wenschte, daar hij alleen van den dood des opzichters bevrijding van vrees en
gevaar hoopte. Hij toonde het ondoenlijke van al de tot nu toe gedane voorstellen
aan. Het gevolg van het eerste zou zijn eene vermeerdering van straf, de
afgevaardigden zouden geen gehoor vinden, daar de eigenaar zijnen opzichter meer
zou vertrouwen dan hen; het wegloopen was gevaarlijk; men zou hen door soldaten
laten opzoeken en streng kastijden; naar de boschnegers te vluchten was onder de
tegenwoordige omstandighednn ook niet geraden, daar deze reeds door de soldaten
ver teruggedrongen waren, en wat de Obia betrof, er waren vele Bakra's, waarop dit
middel volstrekt niet werkte. Hij had iets anders voor te stellen, dat stellig tot het
doel leiden en volstrekt niet gevaarlijk zijn zou. Voordat hij echter zijn voorstel
mededeelde, moesten zij zich allen door een plechtigen eed verbinden, elkander niet
te zullen verraden. Daar allen dit aannamen, werden dadelijk de noodige aanstalten
gemaakt. Er werd een groote kalebas gebracht, daarin werd een weinig aarde
geworpen, dat met water uit de rivier vermengd, en waarover een tooverformulier
uitgesproken werd. Daarna vormden al de aanwezigen een kring; de kalebas, benevens
een scherp mes ging rond. Met het mes gaf een ieder eene snede in zijne hand, liet
dan de druppelen bloeds, die daaruit voortkwamen, in de kalebas druipen, en gaf
hem dan weder aan zijn buurman, die hetzelfde deed. Nadat nu op die wijze het bloed
van allen met het water en de aarde vermengd was, sprak Codjo een vreeselijke
vervloeking uit over hem, die een verrader worden zou, door met iemand over de
zaak te spreken, die het wachtwoord niet kende.
‘En wat is dan het wachtwoord?’ vraagde een der negers
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‘Palisadenbesem!’ antwoordde Codjo. ‘Moge niemand uwer, die hier tegenwoordig
is, ooit den vloek treffen door dit woord aan anderen te verraden, want hij die dit
doet moet gewisselijk sterven.’
Opnieuw ging de kalebas rond, en allen dronken daaruit. Het overschot werd aan
den voet van den boom uitgestort en de kalebas stukgeslagen.
‘En wat hebt ge nu voor te slaan?’ riepen eenige stemmen.
‘De opzichter moet sterven, voordat wij volle maan hebben,’ was het antwoord
van Codjo; ‘de huisnegers moeten hem dooden, doch het moet den schijn hebben,
alsof hij zichzelven om het leven heeft gebracht.’
De meesten der aanwezigen schrikten voor zulk een gruweldaad terug, want hoewel
zij allen in de verbittering tegen den opzichter eenstemmig dachten, was toch in
hunne verduisterde harten gegrift: ‘Gij zult niet doodslaan!’ Maar niemand waagde
het den gevreesden toovenaar overluid tegen te spreken: en toen de huisbedienden,
die door Codjo daartoe reeds overgehaald waren, zich bereid verklaarden, den moord
te voltrekken, stemden allen toe, dat de opzichter moest sterven. Nadat Codjo nu nog
het plan uitvoerig blootgelegd en nieuwe aanwijzingen aan de uitvoerders gegeven
had, ging men uiteen. Den volgenden morgen echter ging een ieder rustig aan den
arbeid, alsof er niets gebeurd was.
Na verloop van eenige dagen keerde de opzichter van zijn uitstapje terug. Niemand
waarschuwde hem. Reeds den volgenden nacht werd de slechte daad ten uitvoer
gebracht. Omsteeks middernacht kwamen de vier huisnegers zachtkens in de
slaapkamer en overvielen den opzichter in zijn bed, en voordat deze den tijd had om
op te springen en om hulp te roepen, verwurgden zij hem. Daarop bonden zij een
strik om zijn hals en hingen hem aan een vooruitstekenden balk op, zetteden een
stoel onder zijne voeten en zijne schoenen daarnevens, om daardoor den schijn te
geven alsof hij ze eerst had uitgetrokken, voordat hij zich verhing.
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Den volgenden morgen kwam volgens afspraak een huisneger de kamer binnen, om
den opzichter een kop koffie te brengen. Zoodra hij den gehangene zag liet hij van
schrik het kopje vallen en liep schreeuwende de deur uit. De overige huisnegers
kwamen daarop op zijn geschreeuw aanloopen en vernamen uit zijn mond het
verschrikkelijk bericht, dat zij spoedig onder een luid gejammer verder verspreidden.
De blankofficier, die uitgezonderd de kinderen en de jongelingen wel de eenige was,
die door de tijding verrast werd, spoedde zich naar de woning, om zich met eigen
oogen van de zaak te overtuigen. Daar hij spoedig bemerkte dat hij reeds geruimen
tijd dood was, en er aan geen terugbrengen in het leven te denken viel, sloot hij de
kamer en stak den sleutel bij zich. Daarop zond hij ten spoedigste een bode naar den
burger-kapitein van het distrikt, om hem van het geval kennis te geven. Deze zond
den bode dadelijk terug met bevel aan den blankofficier, om alles nauwkeurig in
denzelfden toestand te laten, zooals hij het gevonden had, totdat hij zou gekomen
zijn. Eenige oogenblikken later kwam hij met den distrikts-geneesheer en den
naastbijwonenden officier der militie op de plantage, waar de aangegeven zelfmoord
had plaats gevonden. Nauwelijks was hij echter de kamer binnengetreden, en had
hij van den blankofficier vernomen, dat alles in denzelfden toestand gebleven was,
of hij wendde zich tot de aanwezigen en zeide: ‘Hier heeft geen zelfmoord, maar een
werkelijke moord plaats gehad! want de vermoorde hangt veel te hoog, om zichzelven
alzoo van den stoel te hebben kunnen opheffen; de teenen zijner voeten zijn nog wel
een voet van den stoel verwijderd, en ook zou hij wel in zijn doodstrijd den stoel
omgeworpen hebben.’ Uit een verder onderzoek bleek, dat zijne schoenen naast
elkander geplaatst waren op eene wijze, zooals wel een neger, maar nimmer een
Europeaan zulks doet. - Nadat hij het proces-verbaal had opgemaakt over de zaak,
zooals hij die bevonden had, en nadat hij het stuk door de aanwezigen had laten
onderteekenen, beval hij het lijk
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af te nemen. Uit het onderzoek van den geneesheer bleek, dat de dood veroorzaakt
was door verstikking; en dat dit niet door den strop was veroorzaakt, toonden de
teekenen van de handen, die nog in den hals van den vermoorde zichtbaar waren.
De burger-kapitein ondervroeg nu eerst den blankofficier. Deze zeide, dat hij in
den afgeloopen nacht niets buitengewoons vernomen had, hetgeen niet te verwonderen
was, daar zijne woning tamelijk ver van die des opzichters verwijderd was. Onder
de negers op de plantage had hij geene beweging bespeurd; indien de opzichter
werkelijk vermoord was, dan moest dit door de huisnegers gedaan zijn. Toen hem
verder gevraagd werd, hoe de gezindheid van de negers jegens den opzichter was,
en of hij ook dacht, dat er eene samenzwering had plaatsgehad, antwoordde hij, dat
hij altijd een zekere verbittering tegen hem bij de negers had opgemerkt, die zich
dikwijls over zijn al te groote gestrengheid beklaagden; ook had hij vernomen dat
in den eersten nacht gedurende de afwezigheid van den opzichter, vele negers onder
den kankantrieboom waren bijeen geweest, doch dat hij daarin geen kwaad gezien
had, omdat hij dacht, dat zij ook nu, evenals gewoonlijk, bijeengekomen waren om
hun afgodischen eeredienst aan den boom te bewijzen, en dat toen de opzichter
terugkwam en hij hem dit verhaalde, deze van hetzelfde gevoelen was.
De kapitein liet nu de huisnegers een voor een voorkomen. Hunne uitspraken
waren allen eenstemmig. Zij hadden dien nacht niets vernomen, en hadden des
morgens hun heer in dien toestand gevonden. Ook de plantagenegers, van welke er
velen verhoord werden, hadden dien nacht iets bemerkt. Toen zij ondervraagd werden
over hunnen bijeenkomst onder den kankantrieboom, zeiden zij allen, dat zij den
boom hun godsdienstige vereering bewezen hadden.
De huisnegers werden daarop met de op de plaats zelve opgemaakte bewijsstukken
naar de stad gezonden, om aldaar verhoord te worden. Zij werden afzonderlijk
gevangen
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gezet en weldra in verhoor gebracht. Hoeveel moeite de rechter ook deed, om de
gevangenen tot bekentenis te brengen, zij bleven bij hunne verklaring, dat zij er niets
van wisten.

VII.
De vervulling der voorspelling.
De rechter, hoewel van hunne schuld overtuigd, wist niet wat hij beginnen moest.
Daar meldde zich op zekeren avond een neger der plantage bij hem aan, en verzocht
om toegelaten te worden. De rechter liet hem binnenkomen.
‘Massa,’ zeide hij, ‘reeds lang heb ik op eene gelegenheid gewacht om in de stad
te komen, teneinde u iets gewichtigs mede te deelen. Eindelijk ben ik met eenige
anderen met het vaartuig der plantage naar de stad gezonden, en nu kom ik bij u, om
u te zeggen, wat ik weet. Maar niemand moet weten, dat ik bij u geweest ben, anders
zullen mijne kameraden mij nog dezen nacht in het water werpen en zeggen dat ik
er in gevallen en verdronken ben. En wanneer mijne medeslaven later op het
vermoeden komen mochten, dat ik hen verraden had, zouden zij mij zeker
vermoorden. Daarom verzoek ik u mij met de anderen gevangen te zetten, en later,
wanneer de zaak beslist is, mij onder het een of ander voorwendsel naar een
verwijderde plantage te zenden, opdat ik nooit weder op mijne plantage terugkom.
Wilt gij mij dat belooven, dan zal ik u alles verhalen, en u bovendien zeggen, waardoor
gij de moordenaren tot bekentenis dwingen kunt. Belooft gij mij dat?’
‘Dat niet alleen,’ antwoordde de rechter, ‘maar ik zal bewerken, dat gij uwe vrijheid
bekomt, en dat gij veilig zijt voor de wraak van de anderen, indien gij mij de zaak
alzoo mededeelt. Wie zijn dan de moordenaars?’
‘De huisnegers,’ antwoordde de slaaf. ‘De oude Obiaman Codjo heeft hen daartoe
aangespoord, en al de negers der
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plantage weten dit, maar zij hebben zich door een plechtigen eed verbonden niets te
zullen verraden, en daarop sweri gedronken. Ik heb niet gedronken, hoewel ik er ook
bij geweest ben. Ik heb mij gehouden alsof ik ook in mijne hand sneed, en heb de
kalebas aan de lippen gezet, doch mijn bloed daartoe niet gegeven en ook niet
medegedronken. Niemand heeft dit bemerkt, daar het een duistere nacht was en er
vuur brandde.’ En nu verhaalde hij breedvoerig hetgeen onzen lezers reeds bekend
is.
‘Wat heeft u toch bewogen,’ vraagde de rechter, ‘om mij dit geheim te openbaren?’
‘Dat zal ik u zeggen,’ antwoordde de neger. ‘De Obiaman is een zeer slecht mensch;
hij heeft mij veel kwaad gedaan, en ik heb gezworen mij daarom op hem te zullen
wreken. Ik had twee zonen, een van tien en een van acht jaren. Deze heeft hij beiden
vergiftigd en wel op de volgende wijze: De oude Codjo had een klein stuk land,
waarop koren stond. Van tijd tot tijd werd hem het een en ander ontstolen. Daarover
werd hij toornig en zeide, dat hij een Bakruh in het veld zou plaatsen, en dat degene,
die dan nog durfde stelen er niet goed zou afkomen. Dit deed hij. (Een Bakruh is een
door tooverspreuken gewijd stuk hout; waar zulk een hout staat, zal een neger het
niet wagen te stelen). Nu gingen op een zekeren morgen mijne knapen naar het bosch
om hout te halen. Toen zij het koren voorbij kwamen plukten zij eenige aren, om ze
onder weg op te eten, want zij wisten niets van den Bakruh. De oude echter had op
den uitkijk gestaan en hen gezien. Toen zij uit het bosch terugkwamen riep hij hen
vriendelijk bij zich in huis, en zeide dat zij wel honger zouden hebben, en dat hij hun
daarom iets wilde te eten geven. Dit lieten zij zich geen tweemaal zeggen. Toen zij
tehuis kwamen boorde ik hen over het koren spreken. Ik werd opmerkzaam, en
vraagde hen of zij van het koren van Codjo genomen hadden. Zij antwoordden mij
van ja. Toen vermoedde ik niet veel goeds, ofschoon ik nog niet wist, dat zij bij hem
geweest waren. Ik begaf mij dadelijk naar hem
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en verhaalde hem de zaak, hem smeekende mijnen zonen vergiffenis te schenken.
Eerst was hij zeer boos, daarna beloofde hij mij, dat hij de goden zou bidden, dat de
kinderen geen nadeel van den Bakruh mochten hebben, doch dat hij er niet voor kon
instaan, dat hun geen leed zou geschieden, omdat de macht van den Bakruh groot
en zijn toorn moeielijk te stillen was. - Toen ik tehuis kwam vond ik mijn arme
jongens in de zwaarste pijnen. Zij verhaalden nu, dat Codjo hun te eten had gegeven,
en dat zij spoedig na hunne tehuiskomst zich onpasselijk hadden gevoeld. Zij stierven
dienzelfden nacht onder de vreeselijkste kramppijnen. Toen Codjo dit vernam, kwam
hij bij mij. Hij zeide mij, dat het hem leed deed, dat de goden zich niet hadden laten
verbidden. Ik wist wel dat hij hen vergiftigd had, maar ik wilde dit niet laten blijken,
want anders zou het mij niet beter gegaan zijn dan mijn arme jongens. Ik zeide hem
dus dat ik overtuigd was, dat de toorn der goden hen gedood had, maar in mijn hart
besloot ik mij op den moordenaar te wreken. En daarom ben ik nu hier; wilt gij echter
weten of ik de waarheid gezegd heb, dan behoeft gij slechts het woord
“Palisadenbesem” tegenover een der moordenaren uit te spreken, en hij zal u alles
verhalen.’
Nog dienzelfden nacht liet de rechter dezen man en allen, die met hem in het
vaartuig geweest waren, gevangen zetten. Hij verhoorde hen gezamenlijk op den
volgenden morgen, zij hielden zich alsof zij geheel vreemd aan de zaak waren. Ook
de moordenaren werden in het verhoor gebracht. Zij betuigden evenals vroeger hunne
onschuld. Hierop nam hij een van hen in een andere kamer en zeide, dat hij hem wel
alles kon verhalen, want dat hij ook het woord wist. De neger schrikte. Nauwelijks
echter sprak de rechter het woord Palisadenbezem uit, of de neger zeide:
‘Ja massa! zoo is het. Gij hebt mijne tong losgemaakt, Ik kan het niet meer
ontkennen.’ En nu verhaalde hij den moord in al zijne bijzonderheden. En zoo deden
ook

Jan de Liefde, Uit drie landen

37
de anderen, toen zij afzonderlijk verhoord werden en de rechter hun het woord zeide.
Ook voor de rechtbank herhaalden zij hunne bekentenis. Allen gaven Codjo op als
de eenige oorzaak. Deze werd dadelijk gevangen genomen. Aan hem kon het
wachtwoord zijne tooverkracht niet bewijzen; hij was niet tot bekentenis te brengen.
Zijn ontkennen evenwel baatte hem niets, want ook de andere plantagenegers
getuigden tegen hem, toen zij het wachtwoord hoorden. De moordenaren werden
allen opgehangen, de booswicht Codjo geradbraakt. Geen teeken van smart liet hij
hooren; alleen hoorde men dat enkele woord: ‘Dezember! gij hebt waarheid
gesproken!’ Eenigen der plantagenegers werden tot een waarschuwend voorbeeld
voor anderen gegeeseld, doch niemand hunner werd met den dood gestraft. De
aanbrenger evenwel bekwam zijne vrijheid en verliet het land, om zijnen landslieden
te ontloopen, die misschien te eeniger tijd ontdekken zouden, dat hij hen verraden
had.

VIII.
‘Wachter, wat is er van den nacht?’
Wederom was er eene tijdruimte van vijftig jaren verloopen en een nieuwe eeuw
was begonnen. Wel werd nu hier en daar op de plantages, evenals lang in de stad,
Christus gepredikt, en was reeds voor menigen armen negerslaaf deze prediking een
reuk des levens ten leven geworden; doch tot de negers van onze plantage was de
boodschap van het Evangelie der zaligheid nog niet doorgedrongen. Zij dienden
evenals hunne vaderen nog de stomme houten en steenen afgoden, en verzamelden
zich van tijd tot tijd onder den boom, die voortdurend hooger opgegroeid was, zijn
prachtige takken altijd verder en verder uitspreidde, en zijn vooruitstekende wortelen
voortdurend dieper in den grond schoot. Wel is waar was het gerucht
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van een nieuwe leer, die den negers een gelukzalig leven na den dood beloofde, ook
tot hen doorgedrongen (daar eenige plantagenegers dit nieuws uit de stad hadden
medegebracht), en meenden eenigen zelfs, dat het wel wenschelijk ware deze nader
te leeren kennen; doch de priesters deden al wat in hun vermogen was, om dezen
wensch bij de negers te onderdrukken. Er was voor hen veel aan gelegen, dat de
doodsbeenderen niet levend werden. Zij dreigden met den toorn der goden, de
Wintimama's kondigden in hare orakelspreuken de strengste straffen aan over allen,
die het oude geloof verlaten en het nieuwe ‘Bakrageloof’ aannemen zouden. Er werd
zelfs een voorbeeld aangevoerd van de straf, die op zulk eene misdaad volgde. Op
eene niet ver verwijderde plantage namelijk, had een neger het nieuwe geloof
aangenomen en was gedoopt geworden, doch den dag na den doop was hij plotseling
gestorven. Deze zaak was waar, maar de verspreiders van het verhaal wisten niet,
dat het vergift van den Obiaman de oorzaak van dit plotselinge sterfgeval was.
Op onze plantage hadden de vergiftigingen met den dood van den ouden Codjo
gelukkig opgehouden. Hij had geen leerling gehad en met hem was de kunst der
giftbereiding gedeeltelijk tenminste verloren gegaan. Wel waren er andere
Obiamannen in zijne plaats getreden, die ook met vele vergiftige wortels en kruiden
bekend waren, en die het aan den boozen wil om ze aan te wenden ook niet ontbrak;
maar zij waagden het niet zich aan het gevaar van ontdekking bloot te stellen; want
sedert den dood van Codjo waren er op andere plantages vele gevallen van vergiftiging
nauwkeurig onderzocht en gestraft. Zij vergenoegden zich daarom met middelen,
die op zichzelven onschadelijk en slechts door het geloof van hen, bij wie ze
aangewend werden, eenige waarde en werking hadden. Wel mocht een bijgeloovige
neger op het bericht, dat een Obia voor den drempel zijner woning begraven was,
ziek van angst worden en zijne ziekte aan de werking van den Obia toeschrijven,
maar hij, die zulk een bijgeloovige
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vrees voor die middelen niet had, werd ook niet ziek.
Omstreeks dezen tijd kwam op zekeren dag de eigenaar op de plantage, om den
opzichter te spreken over het bouwen van een nieuwe voorraadschuur, daar de andere
in zeer bouwvalligen staat was. Om niet in oogenblikkelijke verlegenheid te komen,
en dewijl het houtwerk buitendien niet meer geschikt scheen om voor het nieuwe
huis gebruikt te worden, besloot men de nieuwe schuur geheel van den grond op te
bouwen, en de andere nog een poos te laten staan. Het kwam er nu op aan een
doelmatige plaats voor het nieuwe gebouw te kiezen. Geen plek scheen den eigenaar
meer daarvoor geschikt te zijn dan die, waarop de ons bekende door de negers
hoogvereerde kankantrieboom stond. Hij openbaarde dit gevoelen aan den opzichter.
Deze maakte tegenwerpingen.
‘De negers zullen dit volstrekt niet toestaan,’ zeide hij.
‘Zij moeten, wanneer ik dit verkies,’ antwoordde de eigenaar.
‘O ja,’ hernam de opzichter, ‘maar wie verzekert ons, dat zij daardoor niet
ontevreden en opgeruid zullen worden, zoodat er met hen geen huis meer te houden
is? Zij schijnen nu tevreden te zijn en werken goed, maar wanneer wij met geweld
hun bijgeloof aantasten, is het bijna met zekerheid te bepalen, dat zij ontevreden
zullen worden. Zij zullen dan trager in hun arbeid worden, weinig en slecht werken,
en zoo zal de plantage in verval geraken. Ja waren zij Christenen, zooals de negers
op de plantage F., dan zouden wij hen spoedig zoover brengen, dat zij zelf den boom
omhieuwen, evenals de negers aldaar met den hunne gedaan hebben.’
‘Zou het echter niet mogelijk zijn hen met goedheid hiertoe over te halen?’ vraagde
de eigenaar, ‘stel hun de noodzakelijkheid voor, en beloof hun alles wat zij daarvoor
verlangen. Ik weet werkelijk geene plaats, die zoo geschikt is als deze. Den boom te
laten staan en daarnaast te bouwen, dat gaat niet, de takken schieten zoover vooruit,
dat het gebouw altijd in de schaduw zal staan, hetgeen be-
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paald nadeelig zal zijn, vooral in den regentijd. Zie dus of gij niet iets met hen met
goedheid kunt uitrichten.’
‘Ik zal het beproeven,’ antwoordde de opzichter, ‘hoewel ik mij weinig beloof van
een gunstigen uitslag, daar de negers maar al te zeer aan hun oud voorvaderlijk
bijgeloof gehecht zijn.’
‘Laat de negers weten,’ hernam de eigenaar, ‘dat ik hun heden avond en nacht
gelegenheid tot dans en spel, en morgen een vrijen dag geef om uit te rusten. Geef
hun rum en suiker, en laat het hun heden nacht aan niets ontbreken. En wanneer ik
morgen avond vertrokken zal zijn, spreek dan met hen daarover.’
De negers maakten gaarne van de vergunning tot dans en spel gebruik; welke
heidensche negers zouden dit ook afslaan? Oud en jong verzamelde zich dien avond
voor het heerenhuis. Er werd een vuur aangestoken; de negerpunsch werd in groote
schalen aangebracht, de vrouwen en kinderen bekwamen zooveel stroop als zij
verlangden, de trommel werd geslagen en weldra was alles in wilde beweging. De
eigenaar begaf zich onder hen en zeide, dat hij zich verblijdde hen zoo vroolijk en
vergenoegd te zien, sprak zijne tevredenheid over hen uit en moedigde hen ten slotte
aan, recht vroolijk te zijn. Zulk eene opwekking was nauwelijks noodig. Zijne
aanspraak werd overal met grooten bijval vernomen en meer dan een hoerah! verhief
zich uit de menigte.
Hij ging daarop naar de galerij van het huis, om nog eene poos naar den dans te
zien. Toen hij zich echter omstreeks middernacht naar zijne kamer begaf en door het
woeste geweld niet kon inslapen, werd de groote vroolijkheid, waartoe hij hen
opgewekt had, hem wel een weinig lastig; hij wenschte van harte, dat zij het spoedig
moede werden en zich naar huis begaven; doch dit wilde hij niet gaarne laten blijken.
Zij echter werden niet moede; de eene dans volgde op den andere, totdat eindelijk
de morgenschemering hen herinnerde, dat het nu tijd was om op te houden. De
eigenaar, nadat hij eindelijk in den mor-
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genstond nog een uurtje geslapen had, keerde tegen den middag naar de stad terug.
Toen de negers zich des avonds volgens gewoonte aan het heerenhuis vervoegden
om hun avonddrank te ontvangen, en goeden nacht te wenschen, sprak de opzichter
hen aan. Hij deelde hun den wensch van den eigenaar aangaande den kankantrieboom
mede, alsmede de redenen, die hem bewogen, juist deze plaats uit te kiezen; hij
bepaalde hun daarbij, hoe hun heer altijd vriendelijk jegens hen gezind was geweest,
en dat het niet meer dan recht en billijk was, dat zij nu van hun kant ook gewillig
hiertoe waren. Ook liet hij niet na hen op het nieuwe bewijs van zijne goedheid
opmerkzaam te maken, dat hij doorgaans geen dwang aanwendde, maar hen daarom
evenals nu om een dienst verzocht, ofschoon hij onbepaalde gehoorzaamheid eischen
kon. Overigens stond het hun immers vrij onder de andere schoone kankantrieboomen
in de nabijheid er zich een uit te kiezen, om die tot het voorwerp hunner vereering
te maken.
Deze aanspraak van den opzichter werd met een diep stilzwijgen aangehoord.
Niemand antwoordde. Hij herhaalde nog eens de hoofdpunten van zijne rede en
verzocht hun toen vrij en open te zeggen, wat zij over het voorstel dachten. De negers
zagen elkander zwijgend aan; eindelijk trad er een voor, en verzocht dat zij zich
hierop tot den volgenden avond mochten bedenken. De zaak was voor hen te nieuw
en te verrassend, zoodat zij daarop dadelijk geen bepaald antwoord geven konden.
De opzichter nam hiermede genoegen, want hij kon niet anders. De negers echter
kwamen nog dienzelfden avond onder den boom bijeen, om gemeenschappelijk te
overwegen wat hen te doen stond.
Den volgenden avond trad dezelfde neger weder voor. Zij hadden, zeide hij, het
gisteren hun gedane voorstel rijpelijk overwogen. Zij hadden wel is waar liever gezien
dat de eigenaar hun zijn wil had bekend gemaakt, en hen gedwongen had den boom
om te houwen, want dan hadden
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zij den toorn der goden minder te vreezen gehad dan nu, daar zij alsdan geene schuld
daaraan hadden. Ofschoon hij dit echter uit gewilligheid jegens hen niet gedaan had,
beschouwden zij het toch als hun plicht om zijn wil te doen. Zij waren daarom bereid
den boom om te houwen, hoe moeielijk dit ook viel, daar reeds hunne voorvaders
hem eer bewezen hadden. Ook konden zij er niet voor instaan, dat er geen ongeluk
bij gebeuren zou, omdat zij niet wisten of de toorn der goden wel te verzoenen zou
zijn. Zij wilden evenwel daarom bidden en verzochten, dat hun daartoe een dag vrij
gegeven werd, dan zouden zij den boom nog eenmaal hun offer brengen en voor
altijd van hem afscheid nemen. De opzichter, die verheugd was dat hij den wensch
van zijn heer alzoo vervuld zag, gaf hun drie dagen vrij, benevens alles wat zij tot
hun offer verlangden, - zelfs eene koe, wier bloed tot voornaamste offerande dienen
zou.
Op den volgenden morgen begonnen dus de ons reeds bekende voorbereidselen
voor het nachtelijk offerfeest, waaraan ditmaal al de bewoners der plantage, niet
alleen de volwassenen en gezonden, maar ook de kinderen en ouders, zelfs de zwakken
en zieken deelnamen. Het gold toch den boom de laatste eer te bewijzen en daarvan
mocht niemand terugblijven. De moeders waren den geheelen morgen bezig om de
beste kleederen voor haar en de hare uit te zoeken en in orde te brengen, en later
hadden zij genoeg te doen met het gereedmaken van den offermaaltijd. Want de koe
was geslacht en het bloed zorgvuldig opgevangen om in ijzeren vaten en pannen den
boom als een zoenoffer gebracht te worden. Het vleesch werd onder de gezinnen
verdeeld, om met rijst en boonen gekookt en des avonds gemeenschappelijk onder
den boom gegeten te worden. De priesters verzochten en bekwamen van den opzichter
een groot stuk wit katoen, waarmede zij ten teeken van de diepste droefheid, den
stam van den boom zoover omwikkelden, als zij met den langsten ladder komen
konden.
Toen de nacht aanbrak, werden er onder den boom groote
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vuren aangestoken, rondom welke zich de gansche schaar verzamelde. De priesters
en priesteressen, sierlijk opgeschikt, traden voor. De voornaamste onder hen hield
een korte rede, waarin hij zijn diep leedwezen, alsmede dat van al de negers uitsprak,
dat zij nu van het voorwerp hunner vereering, dat zij en hunne voorouders meer dan
honderd vijftig jaren gediend hadden, en dat hunne plantage getrouw beschermd had,
voor altijd scheiden moesten, ja zelf daaraan de hand moesten slaan. ‘Doch het is
onze schuld niet,’ voegde hij er bij, ‘het is de wil van onzen heer, dien wij moeten
gehoorzamen.’ Toen hij geëindigd had, begon de plechtige optocht, waarbij zij van
tijd tot tijd stilhielden, om voor den boom te buigen. Daarop sprak de opperpriester
den boom aan, en bad hem, dat hij niet zou toornen; zij wenschten wel, dat hij nog
vele eeuwen kon blijven staan, maar zij moesten hunnen heer gehoorzaam zijn. Zijn
slotwoord: ‘Ach onze vader! onze moeder! werd ditmaal door het gansche koor op
een klagenden toon herhaald.
Nadat het offer aangebracht en de gereed gemaakte maaltijd gebruikt was
verwijderden zich de kinderen, ouden en zwakken; de overigen bleven bijeen tot aan
den morgen; de priesters en priesteressen dansten Winti.
De beide volgende nachten werden op dergelijke wijze doorgebracht. Zelfs op den
dag vond men eenige negers onder den boom. Hoe meer het noodlottige tijdstip
naderde, hoe meer de droefheid algemeen werd.
Vroeg in den morgenstond van den vierden dag verzamelden zich de volwassen
mannelijke negers der plantage onder den boom, en wel in hun werkpak, met bijlen
gewapend, om het verwoestingswerk aan te vangen.
Nadat de priester het omhulsel afgenomen had, liep men nog eens rondom den
boom, terwijl elke neger zijne bijl eenmaal daarbij in den boom slaan moest; daarna
zou men voor goed beginnen hem te vellen. De eerste hief zijne bijl omhoog met
den halfluiden uitroep: ‘Ik doe dit niet, maar de Bakra.’ De tweede eveneens. Doch
toen een
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derde op dezelfde wijze zijne bijl in den boom sloeg, sprong een dweepzieke priester,
een sterke man, in woede op hem los en kliefde hem met een geweldigen houw het
hoofd. De gekwetste stortte oogenblikkelijk dood ter aarde, met de bijl in zijn
krampachtig gesloten hand. De andere mannen hieven een luid geschrei aan. De
opzichter sprong toe en gebood den moordenaar te vatten, doch ook met het vellen
van den boom op te houden. De moordenaar liet zich gewillig grijpen en binden. Hij
betuigde den moord op oogenblikkelijke ingeving van den geest (tooverwind) en
zonder voordacht begaan te hebben. Dit betuigde hij ook voor den rechter in de stad.
Hij werd als moordenaar opgehangen; maar de boom bleef staan en voor de
voorraadschuur werd een andere plaats gekozen.

IX.
De dageraad.
Nog eenmaal komen wij onder den boom bijeen, en dat wel voor de laatste maal.
Wederom zijn vijftig jaar vervlogen. Aan den boom is dit echter niet te zien, hij
staat daar nog in zijn volle mannelijke kracht, terwijl er nog nauwelijks een van hen,
die voor vijftig jaren onder hem stonden, leefde. Zijne kroon heeft zich nog verder
uitgebreid, en alles toont aan, dat hij den stormen der eeuwen weerstand biedt. Naar
oogenschijn zou hij nog honderden jaren kunnen staan, zonder dat zijne kracht
gebroken of zijn einde genaderd zou zijn. En toch is zijne heerlijkheid reeds
voorbijgegaan, en zijn zijne dagen geteld. Want over den sterke is een Sterkere
gekomen, die zich tot een beslissenden strijd en zegepraal gereed maakt.
Ook in deze duistere streek was het licht des Evangelies doorgedrongen. Nadat
op vele naburige plantages de leeraren des Christendoms vrijen toegang bekomen
hadden,
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en vele negers geloofd hadden en gedoopt waren geworden, had de nieuwe leer zich
ook tot onze plantage uitgebreid. Eenige negers hadden uit nieuwsgierigheid de
godsdienstoefening op een naburige plantage bijgewoond, en het woord des kruizes
met zijn goddelijke kracht had een diepen indruk op hen gemaakt, dien zij niet konden
weren en waarvan zij niet los konden worden. Bij hunne tehuiskomst hadden zij den
anderen verhaald wat zij vernomen hadden. Ook dezen wenschten daarvan meer te
hooren en haalden ook anderen tot deze begeerte over.
Toen op zekeren dag de toenmalige eigenaar op de plantage was, en de negers
volgens gewoonte na den afloop van hun dagelijksch werk voor het heerenhuis
verschenen, om hem te begroeten, trad een hunner naar hem toe, en verzocht hem
uit veler naam, dat ook hun gelegenheid mocht gegeven worden om de nieuwe leer
nader te leeren kennen, en dat tot dat einde zendelingen uitgenoodigd mochten worden
hen van tijd tot tijd te bezoeken en te onderwijzen. De eigenaar had verwacht dat zij
hem verlof tot dans en spel zouden gevraagd hebben, daarom was hij niet weinig
verbaasd, toen hij dit verzoek vernam. Doch hunne bede was hem niet onwelkom.
Hij had gelegenheid gehad, op Christelijke plantages iets van de kracht des Evangelies
op te merken; hij had gezien dat de negers daardoor geheel andere menschen waren
geworden, daar hun hart veranderd was, en wederspannigheid voor gehoorzaamheid
en een ruw wild leven voor Christelijke mildheid en zachtmoedigheid had plaats
gemaakt, en dit was hem bevallen. Hij beloofde dus hun verzoek in overweging te
nemen, en zoo mogelijk in te willigen. Zoodra hij in de stad teruggekeerd was, stelde
hij daartoe de noodige pogingen in het werk.
Reeds na verloop van eenige weken kwam er een zendeling op de plantage, om
aldaar een dag door te brengen en den negers den gekruisigden Christus als hun
Heiland en Zaligmaker te verkondigen. Op dezen dag behoefden de negers niet te
werken.
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Op den morgen van den dag dat de zendeling voor de eerste maal tot hen spreken
zou, hadden zij allen de beste kleederen aangetrokken. Zij kwamen bijeen deels met
een werkelijk verlangen om den nieuwen godsdienst, waarvan zij gehoord hadden,
te leeren kennen, deels alleen om hunne nieuwsgierigheid te bevredigen. Als lokaal
voor de godsdienstoefening was het bovenste vertrek van het ziekenhuis der plantage
gekozen, dat groot genoeg was om de gezamenlijke toehoorders te kunnen bevatten.
In plaats van banken waren er eenige planken op blokken gelegd; de kinderen en
jongelieden namen plaats op den grond. Voor den zendeling was er aan het einde
der kamer een stoel en eene tafel geplaatst, nabij een als venster dienende opening,
die wanneer het regende door een luik gesloten werd, en die zeer noodig was, omdat
anders de buitendien reeds drukkende hitte onder het dak, door de uitwaseming van
bijna twee honderd negers vermeerderd, ondragelijk zou geworden zijn.
Nadat nu de zendeling zijne toehoorders in weinige woorden met het doel van
zijne komst bekend gemaakt en hen gevraagd had, of het waarlijk hunne begeerte
was om onderwezen te worden, welke vraag door de meesten met een luid: ja Leriman
(ja leeraar) beantwoord werd, en nadat de kinderen en jongelieden in het bijzonder
vermaand waren stil en oplettend te zijn, las hij een lied voor, en noodigde hen daarna
uit, het met hem te zingen, terwijl hij elke regel zou voorzeggen. Zij zongen bijna
allen mede, zoo goed zij konden. Was het gezang ook al niet juist harmonisch te
noemen, zoo troffen zij de zangwijze spoedig tamelijk wel, want een neger heeft
doorgaans een goed muzikaal gehoor. Na het gezang stond hij op en nadat hij de
negers uitgenoodigd had op te staan, deed hij een hartelijk gebed, waarin hij de
geheele arme schare aan de ontfermende liefde van den goeden Herder beval, en den
Heere smeekte om de hulp van den Heiligen Geest, opdat ook op deze plantage velen
zich van de duisternis tot het licht en van de macht des Satans tot God bekeeren en
in
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nieuwigheid des levens wandelen mochten. Nadat allen weder gezeten waren, hield
hij eene rede over de woorden: ‘Alzoo lief heeft God de wereld gehad,’ enz. Hij
sprak daarover zoo eenvoudig mogelijk, teneinde voor zijne toehoorders recht
bevattelijk te zijn. Zij luisterden naar hem met gespannen aandacht. Elk woord was
voor hen iets nieuws, iets nooit gehoords, iets wonderbaars. Want dat God liefde is,
dat Hij uit liefde mensch werd en de gestaltenis van een dienstknecht aannam, ja
voor zondaren, ook voor negers gestorven is, - dat had niemand hun nog gezegd.
Begrepen zij dit ook niet geheel en al, zoo toonde toch de groote stilte en aandacht,
die slechts zelden door het ongeduld van een kind werden afgebroken, dat de zaak
hun gewichtig toescheen. De godsdienstoefening werd met gezang besloten.
Toen de zendeling in den namiddag het des morgens behandelde bij wijze van
catechisatie herhaalde, bevond hij tot zijne blijdschap, dat tenminste eenigen het
gehoorde, wat de hoofdzaak betrof, goed begrepen hadden, en zelfs menige zaak
woordelijk konden wedergeven. Op zijne vraag bij het einde der godsdienstoefening,
of zij wenschten nu nog verder in Gods Woord onderwezen te worden, was het
antwoord: Ja leeraar! nog meer algemeen dan des voormiddags, terwijl anderen er
nog bijvoegden; Wij hopen dat gij spoedig terugkomt, want alles wat gij ons heden
verhaald hebt, is ons goed bevallen. Velen kwamen ook tot den zendeling en
verzochten hem hunne namen op te schrijven onder hen, die voortdurend Christelijk
onderwijs wenschten te ontvangen, teneinde later gedoopt te kunnen worden. Zij,
die zich tot nu toe ongenegen betoond en zich stil teruggetrokken hadden, waren,
uitgenomen de priesters en de Wintimama's, de meeste oude vrouwen, die gewoonlijk
den afgodsdienst ijveriger aanhangen dan de mannen.
Ongeveer tien jaren waren sedert dezen dag tot op het bovengenoemde tijdstip
verloopen. Wel was de plantage in dien tijd eenmaal van eigenaar en meermalen van
opzichter veranderd, doch het Christelijk onderwijs had voort-
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gang gehad. Om de zes weken was er een zendeling op de plantage gekomen, om
het evangelie te prediken, en enkele personen nog in het bijzonder te onderwijzen
en te doopen.
Velen, zoowel volwassenen als kinderen van Christelijke ouders, waren reeds
gedoopt, bijna al de overigen hadden zich tenminste aangemeld om onderwezen te
worden, en zich alzoo bij de Christenen aangesloten. Sedert korten tijd was de oudste
en aanzienlijkste Wintimama en eenigen tijd vroeger de opperpriester toegetreden.
De kankantrieboom was in de laatste jaren nog slechts door enkelen bezocht
geworden. Wel vond men somtijds nog een offer onder hem nedergezet, zooals eene
kalebas met spijs, of eenige eieren, of eene flesch wijn, enz., maar een offerfeest had
sedert lang niet meer onder hem plaats gevonden. Van het wasschen der kreolen met
een levenden zwarten haan wisten nog slechts de oude kreolen te spreken. Den
jongeren echter kwam hun verhaal niet zeer geloofwaardig voor, daar hunne moeders,
die zich reeds daarvoor schaamden, hun op hunne aan haar gerichte vragen over dit
onderwerp, geen rechtstreeksch antwoord konden geven.
Reeds dikwijls had de zendeling aangetoond dat het niet recht was, dat de
kankantrieboom nog altijd in de nabijheid van het dorp stond, en tenminste voor
eenigen eene ergernis was; want hij zelf had versche eieren onder den boom gevonden,
benevens eene flesch wijn. De negers echter zeiden, dat daar zij toch niet meer aan
den boom geloofden en hem niet meer offerden, het hun niet hinderen zou dat hij
bleef staan. Ook had de opzichter nog nooit den wensch geopenbaard, dat zij hem
zouden omhouwen, veel minder hun eenig bevel daartoe gegeven. Dit was alles
volkomen waar, maar zij hadden toch nog een andere reden, die zij echter zorgvuldig
trachtten geheim te houden. Er waren er namelijk nog velen, die met hun hart aan
den boom gehecht waren, onder welken zij als het ware waren opgegroeid. Aan deze
geheime toegenegenheid verbond zich
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met meerdere of mindere bewustheid van henzelven, de bijgeloovige vrees, dat hen
een ongeluk treffen zou, wanneer zij hunne hand aan den boom sloegen, ja menigeen
kon zichzelf niet losmaken van de gedachte, dat van dezen boom het geluk der
plantage afhing, en dat met den val van den boom het geluk van de plantage
verdwijnen zou en zij daarom eindelijk zou moeten verlaten worden. De zendeling
wendde zich tot den opzichter. Deze haalde de schouders op. Na hetgeen er reeds
vroeger voorgevallen was, kon een bevel tot het omhouwen van den boom nooit
gegeven worden. In geval echter de negers dit zelf kwamen verzoeken, kon hij zijne
toestemming geven. Zijn heer had er niets tegen dat de boom omgehouwen werd,
maar hij zou de negers daartoe nooit willen overhalen.
Toen nu ook de laatste en hardnekkigste afgodendienares, de bovengenoemde
Wintimama, hare afgoderij verworpen en hare huisgoden en gereedschappen
uitgeleverd had om verbroken en verbrand te worden, meende de zendeling niet
langer te mogen dralen. Hij sprak eerst de leden zijner gemeente hartelijk toe. Hij
herinnerde hun, dat zij nu allen zonder uitzondering met de kerk van Christus in
gemeenschap stonden, terwijl zij gedeeltelijk reeds gedoopt waren en gedeeltelijk
voorbereidend onderwijs ontvingen. Het betaamde, zeide hij, waarlijk niet, dat op
een Christelijke plantage de boom, onder welken zij zelven en hunne voorouders
zich aan hunnen Schepper en God zoo dikwijls en zwaar bezondigd hadden, staan
bleef en voor menigeen een valstrik werd, terwijl hij daardoor wederom tot den ouden
afgodsdienst verleid werd. Nog heden morgen had hij aldaar eieren gevonden. Het
werd nu eindelijk tijd dat zij met beslistheid hun gevoelen openbaarden, of zij zich
met hun gansche hart tot Christus hunnen Zaligmaker wenden, of nog verder het
oude van hunne vaderen geërfde bijgeloof aanhangen en alzoo den Satan, den vorst
der duisternis, dienen wilden. Als een bewijs van hunne beslistheid voor Christus
verlangde hij, dat zij den boom zouden omhouwen, wanneer de opzichter daartoe
zijne toestemming gaf.
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Eenige weinigen (de meest besliste Christenen) antwoordden, dat zij niet alleen het
omhouwen van den boom goed vonden, maar zelfs wenschten dat dit spoedig mocht
geschieden; zij wilden niet langer zijn aangezien als dezulken, die, evenals voorheen
Israel, op twee gedachten hinkten. Anderen maakten de oude, ons reeds bekende
tegenwerping. De boom hinderde immers niemand, waartoe zou hij dan omgehouwen
worden? De meesten echter zwegen. Nu nam de leeraar de zaak nog wat ernstiger.
Hij wendde zich namelijk tot hen, die op de eene of andere wijze hun afkeer van het
omhouwen van den boom aan den dag gelegd hadden. Wat hij vermoed had, vond
hij bevestigd, namelijk dat zij nog een andere reden hadden dan die, welke zij in het
openbaar genoemd hadden. Hetgeen hem echter het meest bedroefde was, dat zelfs
eenige negers, die reeds gedoopt waren, nog door de bijgeloovige vrees bezield
waren, dat hun een ongeluk overkomen zou, wanneer zij de hand sloegen aan den
boom, dien zij beschouwden aan de goden geheiligd te zijn en onder hun onmiddellijke
bescherming te staan. Daarom drong hij er nu des te meer op aan dat de boom vallen
moest. Hij toonde hun op de meest overtuigende wijze, dat hunne vrees ongegrond
was, en dat al had de duivel zelf den boom in bezit genomen, Christus gekomen was
om de werken des duivels te verbreken, en dat Hij, die zij nu hun Heere en Meester
noemden, sterker was dan Satan en alle booze geesten, en dat Hij voorzeker niet
dulden zou, dat er een ongeluk gebeurde, waardoor zij in hunne bijgeloovigheid
zouden gesterkt worden. Hij verlangde daarom nogmaals een bepaald antwoord,
opdat hij weten mocht hoe het met de zaak gesteld was.
Dat hielp. Zij gaven hunne toestemming en verklaarden bereid te zijn den boom
om te houwen, wanneer de opzichter hun daartoe een dag vrij gaf, en de zendeling
bij hen bleef zoolang totdat de boom geveld was. De zendeling vernam deze verklaring
met blijdschap. beloofde bij hen te zullen blijven, en spoedde zich na afloop der
gods-
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dienstoefening naar den opzíchter. Deze zeide hem, dat hij niets liever wenschte,
dan dat de boom weggenomen werd. Hij zou de negers den volgenden dag gaarne
vrij geven en hen ook van de benoodigde werktuigen voorzien, indien zij den boom
werkelijk wilden omhouwen, hetgeen hij nochtans betwijfelde, daar hij meende
bespeurd te hebben, dat hunne gehechtheid daaraan nog zeer groot was. In geen geval
mochten zij echter vermoeden, dat hij de wegneming van den boom wenschte of
beval. Hij liet daarom al de negers voor het heerenhuis bijeenkomen, zeide hun wat
hij zooeven vernomen had, en vraagde daarna of zij werkelijk begeerden den boom
te vellen. Zij herhaalden wat zij reeds verklaard hadden, dat dit namelijk hun wensch
was, en dat zij bereid waren dit zelf te doen, evenwel niet op een Zondag of op een
dag, wanneer de zendeling er niet was; zij verzochten daarom den volgenden dag
vrij te mogen hebben en dat de zendeling dien dag nog blijven zou. Dit werd hun
toegestaan. Nadat de opzichter de negers had laten vertrekken, gaf hij weder zijne
verwondering over dit besluit te kennen, evenwel geloofde hij toch dat het wel
geschieden zou.
In de namiddaggodsdienstoefening sprak de zendeling er wederom van, dat het
hart den Heere geheel en onverdeeld moest toebehooren, en dat God geen welgevallen
kon hebben aan hen, die wel de hand aan den ploeg sloegen, doch weder achterwaarts
zagen, waarbij hij aan de vrouw van Loth, aan Achan, die een ban over Israel bracht,
aan de gemeente te Laodicea en anderen herinnerde. Toen hij nu ten slotte nogmaals
vraagde, of zij werkelijk voornemens waren het oude geloof geheel en al vaarwel te
zeggen, en ten bewijze daarvan den boom te vellen, wien zij eenmaal in hunne
verblindheid goddelijke eer bewezen hadden, antwoordden de meesten hunner: ‘Ja
dat willen wij!’ ‘Welaan dan,’ zeide hij, ‘laat ons in den naam Gods daarmede dadelijk
beginnen.’ Dit kwam hun wel is waar onverwacht voor, omdat zij gedacht hadden
daaraan eerst den volgenden dag te zullen beginnen, maar zij
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waren toch allen gewillig ook hierin hunnen herder te volgen.
Zij haalden daarop nu de noodige bijlen en touwen, de laatsten om die om den
stam van den boom te slaan, ten einde hem bij het vallen een goede wending te geven.
Daarna richtten zij eene stelling van 4 à 5 voet hoog rondom den stam, ten einde hem
boven de breede takken te kunnen doorhakken. Toen alles gereed was, klom de
leeraar op de stelling en gaf den eersten slag. Daarop volgden vele gedoopten. ‘Best,’
sprak de leeraar, ‘gij hebt nu uw goeden wil getoond, ik dank u. Komt nu morgen
vroeg in uw werkpak, dan zullen wij lustig aan den arbeid gaan en tevens de beide
jongere kankantrieboomen vellen, die in de nabijheid staan, hoewel gij deze niet
gediend hebt, opdat zij u later niet tot verzoeking worden.’ Zij verklaarden zich allen
daartoe bereid.
Den volgenden morgen was de geheele schaar vroegtijdig bij de hand. Allen
sloegen de handen aan den arbeid. De beide andere boomen vielen het eerst, omdat
zij de kleinste waren.
Toen de zendeling weder op de stelling stond, trad een der gedoopten naar hem
toe, met de zichtbare blijken van angst op het gelaat en bad hem zich toch niet onder
het bereik van den boom te stellen. ‘Gij gelooft niet, leeraar, welk eene macht de
booze geesten over dezen boom hebben; op hun bevel kan de boom plotseling
omvallen en u dooden.’ De leeraar lachte om zijne bijgeloovigheid, hij greep de bijl
en werkte lustig mede.
Des namiddags ten twee ure begon de kolossus te wankelen. Het teeken werd
gegeven. Nog eenige bijlslagen en daar stortte de reus neder onder een verschrikkelijk
gekraak, zonder iemand het geringste leed te veroorzaken. Het was nu als ware er
een ban uit het midden des volks weggenomen. De sombere stemming, die men bij
velen bespeurd had, was verdwenen. De menigte brak in een luid vreugdegeschreeuw
uit; de zendeling evenwel wenkte en zeide: ‘Niet alzoo, mijne broeders! Laat ons
den Heere
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loven, die alles zoo welgemaakt heeft!’ Daarop begon hij aan te heffen, terwijl allen
invielen met eene krachtige stem:
Gij, die hier Christus name noemt,
Geeft onze God nu eere!
Gij, die in zijn genade roemt,
Geeft onzen God nu eere!
De valsche goden zijn ten spot,
De Heer is God! de Heer is God.
Geeft onzen God nu eere!
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[In duizend gevaren, of De redding van Bertrand
de Moleville]
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I.
Booze dagen.
De aanbrekende morgen van den 14den Juli 1788 lichtte in Frankrijk, van Vlaanderen
tot Poitou, over landstreken aan, wier voorkomen geheel verschilde van dat op den
morgen van den voorgaanden dag.
Een onweder, niet ongelijk aan de plagen, die eenmaal aan de boorden van den
Nijl den verstokten koning met ontzetting vervulden, was voorbij; het groen echter
der wouden, tuinen en wijnbergen, de velden welker zaad welig opschoot tegen den
naderenden oogst, alles lag ter neder geworpen; slechts hier en daar had het
verwoestende spel van de elementen een boom of eenige volwassen aren verschoond,
en was over de wijnstokken, die achter de rotsen verscholen lagen, of over het lage
doornbosch, heengetrokken, zonder ze te vernielen.
Een dergelijk onweder, hetwelk een jaar later, den 14den Juli 1789 (den dag van
de bestorming der Bastille) niet in de natuur, maar in het hart van een tegen God en
zijn koning oproerig volk ontstond, heeft niet slechts vijf uren, maar vijf volle jaren
lang het ongelukkige land geteisterd, heeft honderdduizenden, schuldigen en
onschuldigen, door een spoedigen of langzamen dood weggesleept; gansche,

Jan de Liefde, Uit drie landen

4
vroeger rijk bevolkte landstreken voor langen tijd ontvolkt; de lustsloten en landhuizen
der rijken en voornamen in puinhoopen veranderd; de grondzuilen van alle goddelijke,
zoowel als menschelijke ordonnantiën doen daveren.
Maar evenals de hagelbuien en orkanen in Juli 1788 enkele boomen en wijnstokken
onbeschadigd hadden gelaten, zoo was ook het bloedgericht, hetwelk de tallooze
menigte, zoowel rechts als links trof, over menig schuldig zoowel als onschuldig
hoofd voorbijgetrokken, zonder het te deren.
Er vonden toenmaals in het schijnbaar onvermijdelijk doodsgevaar uitreddingen
plaats van waarlijk wonderbaren aard, bij welke de hand Gods, in het ondersteunen
van degenen die op Hem vertrouwen, voor ons verstand alleszins duidelijk is;
daarentegen vinden we ook lotsbeschikkingen, waarbij de wegen Gods in een voor
ons ondoordringbaar duister gehuld liggen. De rust, die den woesteling Drouet
tebeurtviel, nadat hij zoo menig gevaar ontgaan, en onder een veranderden naam
naar Maçon teruggekeerd was, werd door niets verstoord; hij eindigde daar volgens
den gewonen loop der natuur in 1824 zijn gruwelijk leven; terwijl de edele
Malesherbe, nog weinige maanden vóor Robespierres val, uit zijne voor hem en
anderen zoo gezegende rust, waarin hij, schoon eerst laat, den vollen inwendigen
vrede gevonden had, gewelddadig werd uitgerukt, en, vergezeld van zijne dochter,
zijne kleindochter en haar gemaal, ten bloedgericht werd gevoerd.
Billaud en Carrère, over wie het bloed van duizenden onschuldig vermoorden om
wraak schreeuwde, ontgingen de welverdiende doodstraf. De eerste schreef te Sint
Domingo nog jaren lang boeken vol vermetelen onzin; terwijl de laatstgenoemde,
nadat hij zelfs onder Napoleon ettelijke kleine ambten had bekleed, uiterlijk gerust,
in hoogen leeftijd stierf. Daarentegen dwaalt de achtenswaardige Condorcet als
bedelaar tusschen de verlaten kasteelen in de omstreken van Parijs rond, en wordt
ten laatste in een ellendige herberg, waarin hem de honger had gedreven, ge-
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grepen, naar de gevangenis gesleept, waar hij, naar alle waarschijnlijkheid, door
vergif van het leven beroofd werd, op den 28sten Maart 1794.
De held, wiens merkwaardige reddingsgeschiedenis wij in de volgende bladen
willen mededeelen, was, wel is waar noch een Malesherbe, noch een Condorcet in
geestkracht; zijn leven en wezen geven slechts weinig duidelijke blijken van die
heldere diepte, waarin het geflonker der starren van omhoog zich op het klaarste
spiegelt; maar Bertrand de Moleville verdient toch als vriend van orde, als getrouw
dienaar van zijn koning, als oprecht verdediger van onschuld en recht, die hoogachting
en deelneming, welke de lezers van zijne geschriften (met name van zijne
reddingsgeschiedenis) hem gaarne zullen schenken.
Tevergeefs hadden die mannen, welke in den laatsten tijd den ongelukkigen koning
Lodewijk XVI als ministers hadden ter zijde gestaan, Bertrand, Montmolin en
Malouet, den koning vele en wel doordachte plannen te zijner redding voorgelegd.
De uitvoering vond zoowel in de besluiteloosheid des konings als in de opgevatte
meeningen zijner gemalin, onoverkomelijke belemmering. Tevergeefs had Bertrand
door vele opofferingen enkele bij het volk invloedrijke stemmen ten gunste van het
koninklijk gezag trachten te winnen. De oproermakers hadden middelerwijl
ongehinderd hun weg vervolgd, om de maat hunner boosheid vol te maken.
In den nacht van den 9den op den 10den Augustus 1792 maakte het Jacobijnsche
moordgespuis zich met voorbeeldelooze vermetelheid van het bestuur der hoofdstad
meester; de burgerraad, welken zij uit hun midden benoemden, maakte zich dadelijk
zijn nieuw verworven macht ten nutte, om de laatste overblijfselen van het koninklijk
aanzien en van alle goddelijke en menschelijke wetten te bespotten en te vernietigen.
De bevelhebber der troepen, de ridderlijke, dappere Mandat, die tot verdediging
van den koning en zijn gezin de Tuilerieën bezet had, werd onder voorwendsel met
hem te
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willen raadplegen, naar buiten gelokt en verraderlijk vermoord. Op den morgen van
den 10den Augustus drong een razende volkshoop het paleis binnen, haalde den koning
met zijn gezin er uit, en sloot hen in eene zaal der zoogenaamde raadsvergadering,
in het klein getralied vertrek van een dagbladschrijver op. Middelerwijl woedden de
bloedgierigen op hunne wijze in het koninklijk paleis voort. Een gedeelte der
getrouwen, welke aldaar zich om hun heer hadden verzameld, werd zonder bedenken
door hen gedood. Toen de Zwitsersche lijfwacht, aan haar plicht gedachtig, de haar
toevertrouwde posten verdedigde, zoodat eenigen uit het volk onder hunne kogels
vielen, toen werd de welverdiende dood van dit gespuis, den koning als een moord
zijner onschuldige onderdanen aangerekend. Ja, zelfs toen ten laatste de boosheid
over den vorst het doodvonnis uitsprak, herhaalde men hetzelfde ongehoorde,
vermetele verwijt.

II.
Er breken dringende gevaren uit.
De minister Bertrand de Moleville had den nacht van den 9den op den 10den Augustus
onder ambtsbezigheden en zorgen voor zijn koning, slapeloos doorgebracht.
Tevergeefs had hij van de gebeurtenissen bij de Tuilerieën berichten gewacht, welke
hij, zooals hij afgesproken had, door een vertrouwde van het koninklijk hof bekomen
zoude.
De voormiddag van 10 Augustus was reeds half verloopen; in de wijk der stad,
welke de minister bewoonde, heerschte de volkomenste rust. Reeds wekte dit bij
hem de hoop op, dat het gevaar voor het koninklijk huis geweken was, toen hij het
gedonder der kanonnen vernam. Nog voordat de bediende, dien hij op kondschap
had uitgezonden, teruggekeerd was, vernam hij door een der getrouwen van de
Nationale Garde, welke met moeite aan de
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handen der moordenaars ontsnapt was, alles wat er plaatsgevonden had. Tegelijkertijd
naderde er een andere bode, door welken een vertrouwd vriend hem vermanen liet,
zoo spoedig mogelijk zijne woning te ontvluchten, of zich te verbergen, daar Manuël,
een der hoofden van de thans regeerende partij, zich van die personen, welke het
innigst vertrouwen des konings genoten, en vooral van de ministers, wilde meester
maken. Bertrands gevoel verzette zich tegen dezen raad; hij was zich van geen schuld
bewust, en zou zich als een misdadiger verschuilen! Indien hem de dringendste
gebeden van zijn gezin niet bewogen hadden, zou hij bezwaarlijk zijne woning hebben
verlaten. Zijn broeder, de Maltezer Ridder Bertrand, rukte hem bij den arm voort;
want de minister gevoelde zich door inwendige aandoening zoozeer getroffen, dat
hij nauwelijks gaan of staan kon. Slechts weinige menschen waren op de straat te
zien, dewijl al het volk naar de Tuilerieën en de vergaderzalen gestroomd was.
Onbemerkt kwamen beiden tot het nauwelijks zes honderd schreden van des ministers
woning verwijderd hotel van den kommandant Estourmel, die toen ter tijd
procureur-generaal, of overste der Maltezer orde was. Zij ontmoetten dezen heer
voor zijne, deur, want hij kwam zooeven uit het koninklijk paleis, waar hij van den
morgen af geweest, en als door een wonder aan de handen der razende moordenaars
ontsnapt was, welke het grootste deel van den adel, die zich aldaar tot hulp en troost
van het koninklijk gezin verzameld had, vermoord hadden. Zijn gelaat was bleek en
ontsteld, uit iedere trek sprak troostelooze droefheid; hij drukte den beiden vrienden
de hand en zeide met een gebroken stem: ‘Alles is verloren; zij hebben den koning
gevangen genomen, wij zullen hem niet wederzien!’
Reeds in de eerste dagen van Augustus, toen de vrienden des konings nog immer
hoop voedden, hem door een spoedig besluit uit de hoofdstad te zullen redden, had
de minister alle papieren en actenstukken verbrand, welker inhoud slechts in het
minste aanleiding kon geven om den
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koning of zijne vrienden in de oogen der volkspartij verdacht te maken. Door zijn
broeder den Maltezer liet hij terstond ook nog andere papieren vernietigen, welke
op de bemoeienissen van den getrouwen vrederechter Buol ten gunste des konings
betrekking hadden. Evenwel was deze voorzorg tevergeefs geweest; Buol werd nog
denzelfden dag door de uit de gevangenis ontslagen misdadigers, welke hij, getrouw
aan zijn ambtsplicht, had laten gevangen nemen, gegrepen, in de zoogenaamde abdij
gesleept, en stierf daar drie weken later, op den 2den September, met eene menigte
andere slachtoffers onder moordershanden.

III.
Zorgen voor eigen veiligheid en voor het leven der vrienden.
Ook den minister Bertrand bedreigde reeds hetzelfde lot, hetwelk toenmaals velen
zijner vrienden trof. Slechts aan twee zijner bedienden was zijn tegenwoordig verblijf
bekend. De opziener des huizes wees alle navragen naar zijn heer af met het antwoord:
dat hij buitenslands was gereisd. Men zag evenwel onophoudelijk vreemde personen
om de woning heen en weder sluipen, welke alle inen uitgaanden gadesloegen en de
schreden der laatsten volgden; algemeen was het gerucht verbreid, dat de minister
in een huis van deze wijk moest verscholen zijn. Zijn eigen veiligheid, zoowel als
die van den vriend, bij wien hij zich verborgen had, vorderde derhalve dat hij naar
een ander toevluchtsoord omzag.
Reeds na vier dagen vluchtte Bertrand naar een geneesheer, welke in een afgelegene
straat woonde, die sedert vele jaren een bekende van zijn ouderlijk huis en van
beproefde trouw was, en nog voortdurend een groote genegenheid jegens den broeder
des ministers koesterde. Bij dezen broeder, die een geestelijke waardigheid bekleedde,
kwam deze
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eerlijke burger schier dagelijks, en sprak met hem in ongekunstelde oprechtheid over
zijne verkleefdheid aan de constitutie van 1791, zijne achting voor Pétion en zijn
afkeer van Robespierre. Met zijne inzichten en wereldkennis, meende hij niet anders,
dan dat ieder weldenkende, waarvoor hij den minister van ganscher harte hield,
evenals hij een voorstander van de constitutie zijn moest. Met blijdschap nam hij het
op zich een toevluchtsoord in zijn huis te verleenen aan den man, dien hij voor
onschuldig hield, en tegen wien, zoo drukte hij het uit, de Jacobijnen in hun ijver
wel wat al te ver gingen. Want niettegenstaande de behoeftige omstandigheden,
waarin hij, evenals vele zijner medeburgers, door deze revolutie geraakt was, had
hem geen geld ter wereld kunnen bewegen om den man, die zich aan zijne
bescherming toevertrouwd had, over te leveren. En juist deze behoeftige toestand,
waarin hij zichzelf had gebracht, was meer dan iets anders geschikt om zijn gast een
veilige verblijfplaats te verzekeren. De geneesheer namelijk, was vroeger een
welgesteld man geweest, maar door zijn ijverig bezoeken van de volksvergaderingen,
had hij allen lust tot studeeren en practiseeren, en daarmede ook al zijne patiënten
verloren; hetgeen ten gevolge had, dat hij niet eens meer in staat was eene dienstbode
te houden. Zijn kleine huishouding werd geheel door zijne vrouw en dochter
waargenomen en van deze zijde was geen verraad van het geheim te vreezen. Evenwel
moest men zelfs in huis nog groote omzichtigheid in acht nemen, alhoewel hij bij
zijne medeburgers als een ijverig patriot bekend stond; daar er in datzelfde huis nog
omstreeks 30, meest ongehuwde personen woonden, wier huur nog het eenig inkomen
des mans uitmaakte. Bertrand stelde derhalve zijn huisgenooten tevoren tot een
uitdrukkelijke voorwaarde, dat zij gedurende zijne aanwezigheid volstrekt niets in
hun levenswijze zouden veranderen, en noch bij den slager, noch bij den bakker iets
meer dan gewoonlijk zouden halen, opdat niemand zou bemerken dat er een gast bij
hen woonde. Wat voor hem
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gebruikt werd zou des avonds, en dan in dezen dan in genen winkel worden gehaald.
Terwijl de beklagenswaardige, voormalige staatsminister in een klein, met donkere
gordijnen behangen kamertje, dat op een binnenplaats uitzag, zijn leven sleet als in
een graf, hadden ook allen, die hem dierbaar waren, een even hard zoo niet harder
lot, en liepen even groot, ja voor de toekomst nog grooter gevaar. De koning was
met zijn gezin, op den 13den Augustus, als gevangene in dien toren opgesloten
geworden, die naar de Tempeliers den Tempel heette. De naam bracht in herinnering
hoe voor 478 jaren zijn voorvader Filips de Schoone, die in wreedheid de woestelingen
der revolutie volkomen evenaarde, de tempelridders, als onschuldige offers zijner
heb- en heerschzucht, hier ingekerkerd gehouden, en voorts naar den brandstapel
had laten sleepen. Bertrands gemalin was naar haar vader, den heer Vernier, in de
Rue du Chaume gevlucht. Maar er bestond vermoeden; men doorzocht het geheele
huis, men doorstak zelfs de behangsels met bajonetten, voerde ten slotte, na de uiterste
onbeschaamdheid te hebben gepleegd, den ouden, zieken Vernier met den broeder
des ministers en zijn kamerdienaar in de gevangenis, waaruit zij echter alle drie den
volgenden dag weder werden ontslagen. Nauwelijks was de broeder des ministers,
de reeds gemelde Maltezer ridder, uit zijn gevangenis verlost, of hij geraakte opnieuw
in een voor hem oneindig dreigender gevaar. Hij spoedde zich om het bericht zijner
bevrijding, in eigen persoon, bij zijn broeder den abt te brengen, welke in de Rue de
Prouvaires woonde. Toen hij in diens kamer trad, vond hij daar een commissaris met
nog meer mannen van de Municipale Garde (schutterij), welke zich bezighielden
met de papieren van zijn broeder te onderzoeken, om straks hemzelf naar de
gevangenis te voeren. De abt was eenige dagen onledig geweest met het plan, zijn
geestelijk gewaad voor een burgerlijk te verwisselen, en zijn tegenwoordige woning
te verlaten. Hiervan had een patriotschgezinde buurman kennis gekregen, die
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het aan den Municipalen of Stedelijken Raad had overgebracht en hierdoor aanleiding
tot een bevel van inhechtenisneming van den verdachten priester gegeven.
Daar komt nu bij den zwaar beschuldigden, reeds door zijn stand verdachten man,
ook nog zijn broeder, een geestelijke orderidder; wat was nu natuurlijker dan dat
deze als een medebeschuldigde behandeld, en ook naar de gevangenis medegevoerd
werd! Ongelukkig voor hem treedt nu ook de huiswaard des ministers, de eerlijke
wondheeler, bij de bereids stevig geknevelden binnen, en wekt daardoor in de oogen
van de alles toen opmerkende constitutie-leden een zoo rechtvaardig mistrouwen
tegen zijne patriotsche gezindheid, dat zij, ondanks alle tegensprekingen, zich ook
van zijn persoon meester maken. In eene huurkoets voerde men deze drie
hoogverraders naar de vergaderzaal van den Burgerraad; op den weg daarheen gaf
de verbitterde volkshoop zijne woede en verwenschingen tegen hen lucht, en eischte
met wild geschreeuw, dat men hen naar het schavot zou voeren. De burgerraad
ontving de drie gevangenen. Dat samenkomen van drie mannen in dezelfde kamer,
juist op het oogenblik dat een hunner voornemens was van kleederen te verwisselen,
scheen aan den wijzen, meest uit het laagste gepeupel bestaanden Raad, zulk een
buitengewoon bedenkelijke omstandigheid, dat hij den geneesheer, die toch een
erkend patriot en commissaris bij een der uitgelezenste veiligheids-rechtbanken was,
twee volle uren lang, streng verhoorde, vóor hij ontslagen werd. De beide anderen
werden, de een in de gevangenis van La Force, de andere in de abdij, bij de menigte
der andere gevangenen, welke daar de voltrekking der doodstraf afwachtten,
opgesloten.
De doctor kwam later dan gewoonlijk ter middagmaaltijd terug. Zijn neerslachtig
gelaat, de diepe ernst in zijne trekken, zijn zwijgen of kort afgebroken antwoorden
op alle vragen, verrieden dat hem iets ongewoons, iets diepbedroevends moest zijn
overkomen. De minister geraakte in de hevigste opgewondenheid, en eindelijk kon
de doctor het
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dringend verlangen van zijn voornamen gast niet weerstaan, en berichtte hem wat
er zooeven met zijne broeders was voorgevallen. Men kan zich de droeve stemming
van den minister gedurende het overige deel van den dag voorstellen. De avond
bracht bij dezen zwaren last van zorg nog een nieuwe. De doctor kwam tegen negen
uur in zichtbare, nog grootere verslagenheid dan des middags, tehuis, daar zooeven
een der medeleden van zijne commissie het woord vragend, de vergadering bekend
gemaakt had, dat men den voortvluchtigen minister Bertrand op het spoor was en
zijn schuilplaats reeds ontdekt had.
Welk lot den gewezen minister zou getroffen hebben, indien hij niet alleen als
staatsgevangene, maar ook als staatsmisdadiger in de handen der zinneloos razende
vijanden gevallen ware, kan men begrijpen, wanneer men zich herinnert, wat wij
reeds vermeldden: hoe in een vreemde woning met bajonetsteken in het behangsel
naar zijn persoon onderzoek gedaan, en in zijn eigen, vroegere woning op niet minder
schaamtelooze wijze huisgehouden was. Zelfs de toen door hem als onnut in de mand
weggeworpene papieren zou men thans als de zwaarste beschuldiging tegen hem
gebruikt hebben. Maar bovendien was reeds zijn vroegere betrekking tot den persoon
des konings, in de oogen van de volksbestuurders, een met den dood strafbare
misdaad.
Ook de doctor bevond zich bij deze zaak in geen geringe verlegenheid. De goede
man zag reeds in den geest zijn huis door de commissarissen der Nationale Garde
bezet, welke den minister, zoowel als hem, die den beschuldigde verborgen had
gehouden, in de gevangenis voerden, zijn vrouw en dochter mishandelden, en zijn
kleine bibliotheek, een overblijfsel van vroegere welgestelde jaren, plunderden. En
schier nog meer dan al deže vrees, drukte hem de zorg, dat nu opeens zijn zoo
welverdiende naam van goed patriot bevlekt, ja vernietigd kon worden. Tevergeefs
was het, dat de minister hem de ongerijmdheid voorstelde om aan te nemen, dat de
vijanden werkelijk zijn verblijf wisten,
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dewijl zij dan zeker, in plaats van openlijk daarvan te spreken, hem terstond vatten
zouden. Het eenige, wat hij door zijne vriendelijke voorstellingen kon winnen, was
de verzekering van zijn huiswaard, dat hijzelf naar een andere goede schuilplaats
omzien zou; dat hij hem bij een collega, in een ander gedeelte der stad, als een
voorgewenden zieke zou onder dak brengen, waar hem niemand licht zou zoeken en
vinden, en men eveneens geen dienstboden hield. De eerlijke patriot begaf zich
aanstonds op weg, begeleid door Bertrands innerlijke wenschen, dat zijne pogingen
vergeefsch mochten zijn; want bij wien anders zou hij de vervolging beter kunnen
ontgaan, dan bij zulk een trouwen huiswaard? En werkelijk ging het zooals de minister
gewenscht had: de doctor kwam tegen elf uur tehuis, berichtte dat hij geen geschikte
woning voor zijn gast gevonden had, en voegde er bij, dat hij nu zelf ten aanzien
zijner vroegere zwarigheden gerust was gesteld, want hij zag nu ook in, dat wanneer
de Burgerraad de verblijfplaats van den heer Bertrand werkelijk wist, hij hem dan
ook onvermijdelijk zou hebben laten vatten, zonder hem zooveel uren tijds te laten,
waarin hij zich zou kunnen redden. Met recht kon de minister over dezen gunstigen
uitslag tevreden zijn.
Doch de toestand van gerustheid was maar al te kortstondig. Reeds op een der
eerstvolgende avonden trad de doctor andermaal geheel ontsteld binnen. In zijn
sidderende hand hield hij een dagblad, hetwelk hij den heer Bertrand overreikte met
de volgende woorden: ‘Nu wordt de zaak ernstig, zeer ernstig. Lees dit eens, hetwelk
reeds door den openbaren omroeper in alle straten der hoofdstad bekend gemaakt is.
Alle ministers, welke sedert November 1791 in betrekking waren, en gij aan het
hoofd, zijn in staat van beschuldiging gesteld.’
‘En wat kon mij wenschelijker zijn, dan juist dit?’ zeide de minister, zonder zich
te bedenken.
‘Wat!’ vroeg de doctor geheel verwonderd, ‘wat kunt gij tegen zoodanige aanklacht
nog doen?’
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‘Wat ik doen kan? niet zelf, maar de constitutie punt voor punt voor mij laten spreken,
met hulp waarvan ik iedere aanklacht wederleggen, en mij als een vaderlander
rechtvaardigen zal.’
‘Dat verheugt mij zeer,’ hernam de doctor, ‘want gij begrijpt zelf, welke gevolgen
een zoodanige rechtvaardiging voor u en voor mij zou kunnen hebben.’
De kalmte en zekerheid, waarmede de minister over een onderwerp sprak, welks
vreeselijke zwaarte hem, zooals zijn huiswaard meende, geheel moest verpletteren,
werkte ook op dezen op geruststellende wijze. Buitendien had de goede man een
hooge achting voor de scherpzinnigheid van zijn gast, die zijn begrip tebovenging.
Zijn oude dankbare verkleefdheid aan hem, zoowel als aan zijn geheele huis, was in
waarlijk smartelijken tweestrijd met de ‘vaderlandsche’ gedachte: dat de verberging
van iemand, als vijand der constitutie aangeklaagd, in den hoogsten graad eene
misdaad van beleedigde volksmajesteit was, eene misdaad, waaraan hij zich voor
niets ter wereld had durven schuldig maken. Volgens de verklaring des ministers
scheen hem deze besloten zich moedig voor het aangezicht zijner rechters te stellen.
Met zekere treurigheid, dat zijn gast nu zoo spoedig van hem scheiden wilde, wenschte
hij hem, om morgen vroeg het verdere met hem af te spreken, nu goeden nacht.
Vroeger dan gewoonlijk bevond zich de doctor den volgenden morgen in de kamer
des heeren Bertrand om zijn eindbesluit te vernemen. De minister daalde geheel tot
den beperkten kring van inzichten af, waarin zijn gastheer zich bewoog, en bewees
hem ten duidelijkste, dat hij in staat was zich voor de volksvergadering op het
schitterendst te rechtvaardigen. Tot dat einde las hij hem een brief aan de
volksvergadering voor, dien hij dezen nacht had opgesteld, en waarin hij de gronden
zijner verdediging onwederlegbaar uiteenzette. De doctor hoorde met opgetogenheid
den inhoud van dit voor zijn verstand zoo leerrijk, voor zijn redelijk gevoel zoo waar
en goedklinkend verdedigingsgeschrift
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aan. Onze goede patriot was tevreden gesteld, en werd zulks nog meer, toen de
minister hem niet alleen een afschrift van zijn brief aan den Burgerraad, maar ook
een schriftelijke verklaring gaf. Deze hield in dat hij, de minister Bertrand de
Moleville, sedert de bewegingen van den 10den Augustus, zich bij hem, den wondarts
N.N. begeven had, om zich van zijn geneeskundige hulp en verpleging, tegen een
gezwel aan de linkerheup, te bedienen, en dat deze doctor hem huisvesting verleend
had, alleen op voorwaarde, dat de door de constitutie aangeklaagde zich terstond zou
verdedigen; hetwelk in de bijlage dan ook werkelijk geschied was.

IV.
De gevaarlijke huiszoeking.
Het verdedigingsgeschrift des ministers, den 20sten Augustus gedagteekend, zou den
22sten op de post gedaan, en den 23sten in de vergadering gelezen worden. Zooals de
heer Bertrand vooruit gezegd had, geschiedde het: nauwelijks was het voorgelezen,
of vele leden van den burgerraad riepen, ongeduldig over het uitstel, dat men tot de
orde van den dag zou overgaan. De goede burgerpatriot nam dit voor een stilzwijgende
verklaring, dat de Burgerraad de verdediging van zijn gast als geldig erkende, en
wenschte den minister, toen hij hem des avonds zag, met den gunstigen afloop van
zijn rechtszaak van harte geluk.
Maar reeds na weinig dagen moest hij erkennen hoe zelfbedrog hem verleid had
alle andere menschen voor zoo billijkdenkend te houden, als hij zelf was. Behalve
er in de openbare zittingen van te spreken, had eene commissie van onderzoek,
bestaande uit medeleden van den burgerraad, nog iets gedaan, namelijk alle mogelijke
middelen aangewend, om de verblijfplaats van den gewezen staats-
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minister uit te vinden. Boven alles stond bij allen dit vast, dat de gezocht wordende
niet buiten de stad, maar in Parijs zelf verborgen was; en Manuël, toenmaals procureur
van den Burgerraad, had er zijn woord op gegeven, dat hij, wanneer Bertrand zich
werkelijk in de hoofdstad bevond, hem binnen vier dagen in zijne macht zou hebben.
Van deze verzekering des procureurs was gesproken in het burgercomité, waarvan
Bertrands huiswaard een der bestuurders was, en de goede man werd daardoor
andermaal in niet geringen angst gebracht. De minister zocht hem wel is waar ook
ditmaal zijne zorg te ontnemen, maar het scheen nu met Manuëls dreiging ernst te
worden. Twee dagen later toch, des avonds om acht uur, kwam aan alle afdeelingen
der burgervergaderingen het bevel, in dezen nacht door commissarissen, die niet
zelven huiseigenaars of bewoners der stadswijken waren, alle woningen
allernauwkeurigst te laten doorzoeken. Dit moest geschieden onder voorwendsel om
naar wapenen, welke voor het leger bruikbaar zijn konden, te zien, maar eigenlijk
om alle personen op te sporen, welke zich sedert den 10den Augustus aan de bespieding
der volksheerschappij onttrokken hadden. Deze maatregel had, helaas! ook het
gewenschte gevolg; door deze nachtelijke huiszoeking werden de meeste der nog in
de hoofdstad verscholen slachtoffers der volkswoede gegrepen, en op den 2den en
3den September aan het schavot ter prooi gegeven.
Geheel buiten zichzelf kwam de doctor tehuis.
‘Verberg u, verberg u!’ riep hij in wilden haast, ‘de commissarissen van onderzoek
zijn reeds in onze straat. Zij zullen zoo dadelijk hier komen en alle hoeken van het
huis van de vliering tot den kelder doorzoeken, voorwendende naar wapens, maar
inderdaad om naar u en naar alle bij den gemeenteraad verdachte personen te zoeken.’
‘Maar,’ hernam de minister, geheel kalm, ‘bedenk toch, hoe moeielijk, ja
onmogelijk het is, om mij in uwe kamer zoo te verbergen, dat men mij niet vinden
kan. Niemand van de commissie kent mij waarschijnlijk in persoon; zou
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het voor u en voor mij niet veel beter en zekerder zijn, wanneer ik mij geheel gerust
als een slapende te bed legde, en gij mij, zooals ook de waarheid is, aan de commissie
opgaaft als een kranke, die in uw huis geneeskundige verpleging geniet?’
De doctor hoorde noch naar deze, noch naar andere dergelijke voorstellingen. ‘Al
dat twisten helpt niets,’ riep hij driftig uit, ‘gij moet u verbergen, en ik heb daartoe
een plaats gevonden, waar het scherpziendst oog, zelfs van een speurhond, u niet
vinden kan.’
Terwijl de minister nog steeds tegenwerpingen maakte, ving zijn zorgvolle waard,
zonder een woord te spreken, het werk waarop hij het nu gezet had, aan met vaste
en bekwame hand. De schuilplaats, die hij voor zijn gast uitkoos, was zeker alzeer
verborgen, en zou voor een lijk zeer geschikt geweest zijn; voor een levend en
ademend mensch echter was zij verschrikkelijk. De doctor had het wijde ledikant,
dat hem tot legerstede diende, en dat langs den wand stond, zoo ver daarvan afgerukt,
dat er voor een op zijde liggend menschelijk lichaam slechts even ruimte overbleef.
Onder op den grond van deze tusschenruimte had hij eene menigte bedden en kussens
opééngehoopt, waarop hij den minister verzocht zich neder te leggen. In het bed zelf
bevond zich van onderen een genoegzame laag van smallere matrassen, welke niet
tot aan den wand reikten, maar tusschen hem en het bed de kunstige rustplaats van
den minister vrijliet. Daarboven legde de doctor maar éen breedere matras, welke
hij uit het bed van zijn vrouw genomen had, en die benevens de lakens en de dekens
een soort van doodkistdeksel vormden boven den zwaargedrukten staatsman, wien
nu nog slechts zooveel ruimte aan het eene eind overbleef, dat hij nog even ademen
kon.
De doctor bracht het bedgordijn nog in orde, en terwijl hij zijn werk met
welgevallen beschouwde, zeide hij:
‘Ziet gij, nu zal ik zelf op het bed gaan liggen. Ik ben commissaris, zoo goed als
deze anderen, welke huiszoeking
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zullen doen; ik wil eens zien of zij 't wagen mij in mijn bed te verontrusten.’
Met deze woorden legde hij zich te bed, en vermeerderde door de zwaarte van zijn
lichaam nog de drukking van de bovenste matras, die buitendien reeds op den minister
rustte.
‘Ligt gij goed?’ vroeg hij dezen.
‘O, bovenmate slecht,’ jammerde de andere; ‘zoo moet ik stikken!’
‘Slechts geduld,’ hernam de doctor, terwijl hij eenige ruimte maakte, opdat zijn
gast tenminste beter zou kunnen ademhalen, ‘in een kwartier zal alles voorbij zijn,
en dan kunt gij den volgenden nacht des te geruster slapen. Verroer u slechts niet,
opdat gij mijn kunstige inrichting niet in wanorde brengt.’
Die laatste waarschuwing was onnoodig geweest; want de minister lag zoo, dat
hij ternauwernood een lid verroeren kon, en het reeds zoo ondragelijke van zijn
toestand werd nog vermeerderd door de warmte van de kamer, welke nu in Augustus
zoo heet was, dat zelfs het lichtste dek tot hinder verstrekte.
Het was omstreeks twee uren in den nacht, dien de beide mannen, de een naast
den ander in het bed hadden doorgebracht. De vermoeide doctor lag in diepen slaap
verzonken, en een uur lang dwong ook Bertrand zich, om het in zijn pijnlijke
legerstede uit te houden; maar nu kon hij dit niet langer verdragen. Met een geweldige
inspanning van alle krachten rukte hij zich in de hoogte, wekte zijn huiswaard, en
riep in vertwijfeling uit: ‘Sta op en laat mij er uit, ik wil liever onder de bijl der
guillotine sterven, dan hier zoo jammerlijk te stikken.’
‘Om Godswil,’ zeide de doctor, ‘houd het nog een weinig uit! Hoort gij het luide
geweld niet buiten op straat? De commissarissen zijn waarschijnlijk reeds voor de
deur en kunnen ieder oogenblik hier in de kamer zijn.’
‘Zoo!’ riep de minister ongeduldig uit, ‘indien gij dat meent, schiet dan eens
spoedig uw nachtjapon aan en kijk
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eens beneden. Indien werkelijk de commissarissen reeds in de nabijheid zijn, zeg het
mij dan, opdat ik mij spoedig weder in mijne schuilplaats verberge.’
De doctor gehoorzaamde zijn hoogen gast, en ging naar beneden naar de deur.
Zoodra hij de kamer verlaten had, trad de minister uit zijn heete gevangenis, en liep
op en neder, om zijn mishandelde leden eens uit te strekken en frisschen adem te
scheppen. Nauwelijks echter was hij uit het bed, of hij hoorde onder aan de trap een
luid gelach en mannenstemmen, waaronder ook die van zijn huiswaard, welke een
levendig gesprek met elkander voerden. Steeds lachende en in zichzelf sprekende,
kwam de doctor de trap op, en schrikte niet weinig, toen hij bij het intreden der kamer
den minister vrij heen en weer zag loopen.
‘Wat,’ vroeg hij, ‘hebt gij uwe schuilplaats reeds verlaten? Wist gij dus reeds wat
hier zooeven is voorgevallen?’
‘Ik weet niets,’ antwoordde de minister, ‘dan dat men beneden, in en voor uw huis
zoo vroolijk heeft gelachen, dat ik niet anders denken kon, of het gevaar moest voor
ons beiden volkomen geweken zijn.’
‘Daar hebt gij gelijk in,’ hernam de doctor, ‘van die lompe kerels, die zich heden
als commissarissen van onderzoek in de straat hebben beziggehouden, hebben wij
niets meer te vreezen.’
Hij verhaalde den minister hierop, dat twee der slechtste personen uit zijne afdeeling
voor dit gedeelte der stad de huiszoeking op zich hadden genomen. Tot op twee na
hadden zij reeds alle huizen van boven tot beneden doorsnuffeld, en waren reeds in
huis bij den naasten buurman, een bakker, wiens vrouw te bed was blijven liggen.
Daar woelden zij, onder voorwendsel van naar wapens te zoeken, zoo onbeschaamd
in het bed, dat de arme vrouw in luid geschreeuw uitbrak. Haar man opende het
venster, riep om hulp, en nu drong een aantal buren, wel honderd in getal, welke
reeds op hunne beurt ten hoogste verbitterd waren over de onbeleefdheid der
zoogenaamde commissarissen, en door
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die verstoring uit hun nachtrust gehaald waren, in huis. Nauwelijks hadden zij
vernomen wat er gebeurd was, of zij sloegen op de beide schurken los, en joegen ze
met stokken en steenen de straat uit.
‘Het is,’ voegde de eerlijke Gasconjer er bij, wiens moed dan op het grootste was,
als er geen gevaar bestond, ‘het is een geluk voor deze nietswaardige schelmen, dat
zij niet bij mij in huis gekomen zijn; waarlijk zij waren er niet heelshuids weder
uitgekomen!’
De doctor nu van zijn last van zorg bevrijd, bevond zich in de beste luim van de
wereld. Hij ware gewis nog bij een goed glas wijn opgebleven, en zou nog van menige
heldendaad, waartoe hij in dit of dat geval bekwaam geweest ware, gesproken hebben;
maar men kon aan zijn gast duidelijk de kenteekenen van groote vermoeienis
bemerken. Hij ried hem derhalve dat hij zich nog een weinig ter rust zou begeven.
De minister volgde gaarne dezen raad. Het was hem behoefte, eenigen tijd
ongestoord alleen te zijn, om zijn God te danken voor de waarlijk wonderbare wijze,
waarop Hij hem uit de gevaren van dezen verschrikkelijken nacht had gered. Want
in alle andere straten der hoofdstad was de huiszoeking ongehinderd en met de
grootste nauwkeurigheid geschied. Slechts in die, waarin Bertrand verborgen was,
had zij aanstoot gegeven. Ook waren daarin alle huizen, op twee na, waaronder dat
van zijn huiswaard, nauwkeurig doorzocht geworden. Hier had een Hoogere hand
gewerkt, wier daden wij slechts prijzen, niet begrijpen kunnen.

V.
Voorzorg tegen verder gevaar.
De moedige stemming, waarin de doctor zich gisteren na het afgetrokken gevaar
bevonden had, was hem ook den
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volgenden morgen nog bijgebleven. Met de lichtzinnigheid, den Gasconjers eigen,
dacht hij aan geen gevaar meer; hij kon niet verzadigd worden van te spreken over
de gemakkelijke overwinning en schandelijke vlucht der commissarissen van
onderzoek, van gisteren. Met genoegen vervulde hij den wensch des ministers, om
naar het lot van diens gemalin en andere naaste bloedverwanten te gaan vernemen.
Hij kwam echter later dan gewoonlijk, en niet meer, zooals bij het heengaan,
lachende, maar neerslachtig, terug. In de familie van den heer Bertrand was, sedert
de gevangenneming der beide broeders, wel is waar niets onrustbarends voorgevallen,
maar op zijn heen- en terugweg had hij een ontelbare menigte wagens gezien,
opgepropt vol met personen, die men den vorigen nacht gegrepen had, en welke eerst
door den Burgerraad verhoord, en vervolgens naar de gevangenissen van La Force
en de Abdij gevoerd werden. Tevens had hij in zijne vergadering vernomen, dat nog
altoos onder de talrijke gevangenen de zwaarst beschuldigden gemist werden, van
welke men overtuigd was, dat zij zich nog ergens in de hoofdstad verscholen hadden.
Men koesterde derhalve het voornemen, om nog een zware en veel strengere
huiszoeking te doen, dan in den afgeloopen nacht.
De goedhartige doctor zocht overigens het ernstige einde van zijn bericht eenigszins
te verzachten, door den minister te verzekeren, dat er bij een nieuwe huiszoeking
voor hem niets te vreezen was, wanneer die door medeleden van het comité zou
worden gedaan; want daar deze allen zijn goede bekenden en vrienden waren, zouden
zij het met hun last bij hem zoo streng niet opnemen. De zaak kon echter zeker anders
uitvallen, wanneer, zooals gisteren, lieden uit den kring der algemeene vergadering
tot deze werkzaamheid gekozen werden. Want daar kende men hem niet, omdat hem
zoowel het talent der rede als de vlugheid met de pen ontbrak, en hij derhalve nooit
voor een zoodanige vergadering openlijk opgetreden was. ‘Wellicht,’ voegde

Jan de Liefde, Uit drie landen

22
hij er half biddend bij, ‘kon zijn hoogbeschaafde gast hem in deze zaak helpen, indien
hij voor hem een opstel maakte, waarmede hij zich ook eens voor de vergadering
kon laten hooren.’
De minister was dadelijk tot de vervulling van dit verzoek bereid, hoewel het voor
hem wel een wonderlijke taak was, om iets voor de patriotten in een voor hen
welgevalligen zin te schrijven, teneinde hunne woede te ontgaan. Hij deed dit op
eene wijze, waarbij zijn geweten geheel onbevlekt bleef, terwijl hij voor zijn
praatgragen en echter tot redeneeren geheel onbekwamen huiswaard een opstel
ontwierp, waarin deze zich als een warm vriend zijner medeburgers aanbood, om
aan de huisgezinnen van alle vrijwilligers uit zijn distrikt, welke tegen de
buitenlandsche vijanden te veld waren getrokken of zouden trekken, zonder geld zijn
geneeskundige hulp te verleenen. Het opstel was in den pralenden patriottischen
toon, waarin toenmaals de algemeene stemming van het Parijsche volk zich uitdrukte,
geschreven. Het had derhalve, toen de doctor het in een openlijke vergadering voorlas,
eene uitwerking, welke volstrekt niet gewenschter had kunnen zijn. Men nam het
patriottische aanbod met daverenden bijval aan; de invloedrijkste medeleden
overlaadden den redenaar met loftuitingen; reeds den volgenden dag werd de
patriottische gezindheid van den doctor in alle openbare dagbladen geprezen, en zijn
edelmoedig besluit anderen goeden burgers ter navolging aanbevolen.
Een zoo schitterend gevolg van zijn openlijk optreden bracht den doctor in de
vroolijkste stemming, en vervulde hem jegens den minister met hartelijke
dankbaarheid. Deze maakte dadelijk van de stemming van zijn gastheer gebruik,
daar hij hem dringend verzocht, van eenige zijner beste vrienden in de
burger-commissie te eischen, om bij hem en zijn buurman de huiszoeking te voltooien,
welker voortgang onlangs juist in deze beide huizen afgebroken was. Op zulk een
wijze zou voorkomen worden, dat de Burgerraad zich in de zaak mengde, hetwelk
onmisbaar
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zou moeten volgen, indien het daar bekend was geworden, dat er in de straat
Aubry-le-Boucher nog twee huizen ondoorzocht waren. De doctor vond dezen raad
uitmuntend, en toonde zich dadelijk bereid tot de uitvoering.
Het kostte hem moeite zijn ambtgenooten te overreden, zich tegen hem een
zoodanige mistrouwende behandeling te veroorloven. ‘Een man van zulk een
vaderlandsche gezindheid, als waarvoor wij u kennen,’ zeiden zij, ‘kan men op zijn
enkele verzekering vertrouwen; daar is geen verdere huiszoeking noodig.’ Toen
echter de doctor bij zijn verzoek voegde, dat hij immers niet alleen in zijn huis
woonde, maar omstreeks dertig huurders onder dak had, besloten zij zijn wensch te
vervullen en nog dienzelfden dag de huiszoeking ten uitvoer te brengen.
De beide commissarissen kwamen des namiddags om vier uur. De doctor ontving
hen in de groote voorkamer, waaraan het kabinetje grensde, waar zich Bertrand
bevond. De deur, welke uit de voorkamer in het kamertje van den heer Bertrand
leidde, sloot zoo slecht, dat deze ieder woord van het gesprek dat zij voerden, verstaan
kon. Met genoegen bemerkte hij, hoe goed zijn gastheer de rol vervulde, welke hij
met hem afgesproken had.
‘Ziet hier,’ zeide hij tot de beide commissarissen, terwijl hij op de deur van het
kabinetje wees, ‘mijne studeerkamer. Er staat een kleine bedstede in, welke op dit
oogenblik door een zieken advocaat van het platteland, dien ik onder geneeskundige
behandeling en in den kost genomen heb, is ingenomen. Ik kan u de verzekering
geven, dat mijn zieke geweer noch sabel bij zich heeft; wanneer het u echter
goeddunkt, wil ik hem aanzeggen, dat men zijne kamer, koffers en kisten zal
onderzoeken.’
‘Dat is niet noodig,’ zeiden de commissarissen, ‘daar gij het immers zeker weten
kunt, dat hij geen wapens bij zich heeft. Laat ons den armen zieke met rust laten en
in de kamers van uw andere huisgenooten gaan.’
De commissie verwijderde zich uit de voorkamer, en doorzocht, geleid door den
doctor, alle hoeken van zijn huis,
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van boven tot beneden, zonder iets verdachts te vinden. Na eenige uren trad de doctor
geheel tevreden bij zijn gast binnen, en wenschte hem zoowel als zichzelf geluk, dat
zij nu beiden buiten alle gevaar van een lastige huiszoeking waren.

VI.
De Parijsche septembergruwelen.
De dag, op welken het voor Bertrands redding zoo gunstige voorval plaatsgreep, was
de 1ste September, de vooravond van dien vreeselijken tweeden Septemberdag, welke
in Frankrijks geschiedenis zoo ernstig dien dag in herinnering brengt, waarop 220
jaren vroeger (in den Bartholomeusnacht van 1572), het onschuldig bloed van vele
rechtvaardigen door de handen van een boosaardige of verblinde menigte vergoten
werd.
Vrijer van zorg dan hij sedert langen tijd geweest was, haalde de minister thans
weder adem. Hij hoorde rustig ieder kanonschot, dat tusschen 12 en 1 uur des middags
den aanvang van de bloedige gruwelen aankondigde; want naar zijne meening was
het slechts een teeken van de eene of andere kleine overwinning, welke de Franschen
aan de grenzen op de Duitschers hadden behaald.
Om vijf uur tegen den avond kwam de doctor tehuis. Nog nooit had Bertrand den
man zoo diep geschokt, zoo bleek van ontzetting gezien.
‘Wat scheelt u, doctor?’ vroeg de minister, ‘om Gods wil, zeg mij wat is er gebeurd?
Wat hebben die kanonschoten heden middag beduid?’
‘Erg genoeg!’ antwoordde de doctor. ‘De inneming van het ellendige, kleine stadje
Longwys, door de Pruisen, heeft het volk in de geheele stad in woede gebracht. Alle
priesters, die men maar kon meester worden, zijn vermoord. Eene moordenaarsbende
is in de gevangenis gedrongen en
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is voornemens de gevangenen te dooden. Zooeven droeg men het hoofd van de
prinses van Lamballe op een staak gespiest naar den Tempeltoren, om het aan hare
vriendin, de koningin, te vertoonen. Alle bisschoppen en priesters, welke bij de
Karmelieten waren, zijn doorstoken en vermoord.’
Bertrand gevoelde zich in dit vreeselijk oogenblik, buiten den algemeenen jammer,
nog door een bijzondere smart getroffen; zijn beide broeders bevonden zich
hoogstwaarschijnlijk onder het getal vermoorden. Zijn broeder uit den geestelijken
stand, de abt, was het doodsgevaar het dichtst nabij; naar dezen, voor wiens lot ook
de doctor tot hiertoe een geheel bijzondere deelneming betuigd had, vroeg hij het
eerst.
De doctor zocht hem gerust te stellen.
‘Uw beide broeders,’ zeide hij, ‘behooren tenminste zeker niet onder die
gevangenen, wier namen op de lijst, welke de moordenaars in de hand hebben, als
de schuldigsten bovenaan staan, en ik durf hopen, dat, eer de beurt aan hen komt, de
betergezinde burgers het bloedvergieten zullen hebben doen ophouden. Wel is waar,
voor den geestelijken heer, voor den abt, doet reeds zijn stand ons meer vreezen dan
voor den Maltezer ridder; maar ook daar is reeds voor gezorgd. Een onderofficier
van de Nationale Garde, welke den abt zeer genegen is, heeft zich terstond bij den
aanvang van het moorden naar de gevangenis van La Force begeven, en zal als een
bulhond voor uws broeders deur liggen om voor hem te waken. Hij zal alles
aanwenden om hem te redden, en de man is moedig en dapper genoeg, zoodat ik niet
twijfel of hij zal in zijne goede bedoeling slagen.’
De minister deed intusschen al wat hij kon, om de redding van zijn broeder mogelijk
te maken. Hij zond nog denzelfden avond zijn huisheer naar den even gemelden
onderofficier, wiens naam, Thomas, bij de familie Bertrand, zoolang als deze bestaat,
in dankbaar aandenken zal blijven, en liet hem ten dringendste vermanen, alle
middelen en krachten tot redding der beide gevangenen aan te
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wenden, en tegelijk verzoeken, om zoodra mogelijk bij den minister te willen komen,
om hem bericht te brengen aangaande den uitslag zijner bemoeiingen.
De nacht ging zonder dat iemand sliep voorbij; eerst tegen den middag van den
derden September kwam de heer Thomas. De minister hoorde dat zijn huiswaard
half overluid met hem in de voorkamer sprak. De dralende wijze, waarop men zijne
deur naderde, voorspelde reeds vooruit niets goeds; eindelijk opende de doctor de
deur, en de onderofficier trad zwijgend, met tranen in de oogen de kamer binnen.
‘Gij wilt mij den dood van mijn broeder, den abt, aankondigen?’ vroeg de minister
in hevige gemoedsbeweging.
‘Dat niet,’ antwoordde de onderofficier, ‘juist op dit oogenblik kom ik van hem,
en heb u zijn hartelijke groete te brengen; ook hoop ik met zekerheid, dat wij hem
weldra geheel in vrijheid zullen zien, want de officier van de Municipale Garde,
welke daar aan het hoofd van het gewapende opzicht staat, is een nauwbekende en
vriend van uw heer broeder.’
‘Maar het schijnt mij toe,’ vroeg de minister angstig, ‘dat gij mij nog iets anders
te zeggen hebt, ik bid u, verberg mij niets; weet gij ook iets van het lot van mijn
anderen broeder, den Maltezer ridder?’
‘Ik kon zelf,’ zeide de heer Thomas, ‘niet in de nabijheid van den heer Maltezer
ridder komen; maar ik sprak zooeven een bediende van hem, en deze verzekerde mij
dat hij het lijk van zijn heer onder de lichamen van de andere vermoorden herkend
had, die in den omtrek der Abdij hier en daar lagen.’
De minister was niet in staat, iets meer te hooren of te vragen. De gedachte dat
deze dierbare, edele vermoorde, alleen omdat hij zijn broeder was, een slachtoffer
der volkswoede was geworden, vervulde hem met diepe smart. Ook daarover
beklaagde hij zich bitter, dat hij het geweest was, die bij zijne benoeming tot minister,
dezen broeder, welke
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zich toenmaals buitenslands bevond, naar Frankrijk teruggevoerd, en hierdoor aan
den bloedigen dood overgeleverd had. De nacht ging voor den diepbedroefde
andermaal slapeloos voorbij, en echter was hem de vervulling der spreuk zoo nabij:
‘Des avonds is er geween, maar des morgens is er gejuich.’
Des morgens om negen uur trad opeens zijn trouwe kamerdienaar, dien hij sedert
veertien dagen niet gezien had, bij den heer Bertrand binnen. De man was in een
vroolijke stemming, en men kon al, eer hij nog een woord sprak, aan zijn gelaat zien
dat hij een goede boodschap te brengen had. Hij kuste diep geroerd de hand van zijn
heer, en zeide: ‘Evenals u, heb ik vóor weinige minuten, uw broeder, den Maltezer
ridder, de hand gekust; hij is sedert dezen morgen twee uur, in het huis van uw
schoonvader, uit de handen der moordenaars bevrijd, welbehouden en gezond
aangekomen.’
De minister was buiten zichzelven van blijdschap. Hij drukte den trouwen knaap
zoo hartelijk aan zijne borst, alsof het de als dood betreurde en nu weer levende
broeder zelf was.
‘Gij hebt mij,’ zeide hij, ‘met uwe boodschap een grooter vreugde veroorzaakt
dan ik u ooit vergelden kan; zonder dezen troost was ik van smart gestorven, want
mij treft te veel op eenmaal.’
De trouwe dienaar weende vreugdetranen. Uit zijn mond, maar echter nog meer
en uitvoeriger uit den mond zijns broeders zelf, vernam Bertrand later de
merkwaardige wijze, waarop de Maltezer ridder den bloedigen dood, die vele
duizenden voor en na hem trof, ontkomen was.
De handelingen van Danton, den Jacobijnschen minister van justitie, de daden van
het door hem gevormd bloedgericht, gedurende de eerste verschrikkelijke dagen van
September 1792, zijn bekend. Daar aan de 60000 burgers, welke onder bedreiging
van de doodstraf op het veld van Mars onder de wapens geroepen waren, bevolen
was, tegen den vijand op te trekken, had men de afzonderlijke

Jan de Liefde, Uit drie landen

28
huisgezinnen, ja de geheele stad, van hare beschermers tegen het vermetele geweld
van een oproerig volk beroofd. Het afvuren der alarmkanonnen, het luiden der
stormklokken, het roffelen van de trom moest slechts dienen om het gepeupel samen
te roepen, teneinde de woelende hoopen daarheen te leiden, waar de bestuurders van
het algemeene moordplan zich van hen bedienen wilden. Het samenvloeiende volk
zag, hoe men alle wagens en ruiters op straat aanhield, en die, òf naar de gevangenis
voerde, òf de paarden wegnam, om daarvan voor het vertrek der militairen gebruik
te maken. Het verneemt het gerucht dat de vijanden (namelijk de Pruisen) ter hulp
van den gevangen koning reeds voorwaarts rukken. Dus kon de natie door niets
anders gered worden, dan door de vijanden in de stad, dat wil zeggen alle aanhangers
van het koningschap en vijanden der revolutie, waarvan de gevangenissen vol waren,
terstond uit den weg te ruimen.
Met luid tierend geschreeuw van toestemming ontvangt het gepeupel, dat nu de
natie is, het moordbevel van den Burgerraad. Eenige honderden priesters, die men
op het oogenblik van hun afreis gegrepen, of uit hunne verblijfplaatsen gesleurd had,
waren de eerste offers der woede. De moordenaarsbende, welker getal ieder oogenblik
door nieuw bijkomende hoopen piekdragers aanwast, begeeft zich hierop, aangevoerd
door eenige leden van den Burgerraad, naar de openbare gevangenissen. Daar werd
eene tafel geplaatst, op welke, benevens flesschen brandewijn, glazen en pijpen,
papieren verspreid lagen, de naamlijsten der gevangenen, benevens de korte
aanwijzing: ‘des doods schuldig.’ Om de tafel zaten als rechters eenige piekdragers
en lieden uit den Burgerraad, van welke tenminste sommigen konden lezen.
Tien of twaalf anderen, als slachters, met opgestroopte hemdsmouwen en witte
voorschoten, wier kleur, evenals hun gewaad, door het bloed der vermoorden bijna
onkenbaar was, stonden daarbij. De namen werden opgelezen, de genoemde personen
voorgebracht, hun namen gevraagd, en zij
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vervolgens onder den spottenden uitroep der rechters: ‘laat hen los,’ of: ‘naar 't hotel
de La Force,’ door drie van de mannen gegrepen, terwijl de andere met het zwaard
op hen inhieuwen. Eenigen stierven spoedig, anderen langzamer onder de doodslagen
der moordenaars. Bertrands naaste ambtgenoot, de minister Montmorin, werd nog
half levend aan een paal gespiest, en zoo voor de Nationale Vergadering gedragen.
Wanneer de armen der menschenslachters vermoeid waren, zetteden zij zich bij
afwisseling om uit te rusten, aan de gerechtstafel bij de pijpen en brandewijnflesschen
neer, terwijl anderen van hunne plaats opstonden en de gevangenen gingen
vermoorden.

VII.
De stem des gevoels.
Het was reeds middernacht, toen aan Bertrands broeder, den Maltezer, de beurt kwam
om voor het bloedgericht geroepen te worden. Twee mannen, van het hoofd tot de
voeten met bloed bevlekt, en éen hunner van buitengewonen lichaamsbouw, voerden
hem uit de gevangenis naar de gerechtstafel.
De reus zag den ridder opmerkzaam in de oogen.
‘Ik ken u niet,’ zeide hij, ‘maar gij hebt het uiterlijk van een braaf man; een mensch,
die zich van schuld bewust is, kan niet zoo onbevreesd voor het gerecht gaan.’
‘Ik ben mij,’ zeide de Maltezer, ernstig en kalm, ‘ook van geene schuld bewust.’
‘Maar waarom zijt gij dan in hechtenis?’
‘Dat weet ik niet, en dat kan niemand mij zeggen; waarschijnlijk ben ik door een
misverstand hier gekomen.’
‘Is dat ook zeker?’ vroeg de reus.
‘Zonder twijfel,’ antwoordde de ridder.
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‘Nu,’ zeide de ander, ‘dan is uwe zaak goed, en wij kunnen u redden. Heb slechts
geene vrees, spreek gerust en verlaat u op Michel, want ik help u.’
‘Ik heb geene vrees,’ sprak de Maltezer, ‘en uwe vriendschap zal u rijkelijk beloond
worden.’
‘O, foei, foei!’ zeide de reus, ‘spreek daar niet van.’
Hij werd voor de tafel der rechters gebracht, die hem naar naam en stand vroegen.
‘Ik ben,’ antwoordde hij, ‘Bertrand de Maltezer.’
‘Maltezer, wat beteekent dat?’ vroegen velen.
‘Dat beteekent,’ hernam met donderende basstem de reus, ‘dat hij van Malta komt!
Malta is een eiland, en die van daar zijn, heeten Maltezers.’
‘Ah, zoo!’ riep een der rechters, ‘een eiland, dus is de aangeklaagde een
vreemdeling?’
‘Zekerlijk een vreemdeling, stommelingen!’ donderde de reus.
‘Goed, goed!’ riepen anderen, ‘wees niet zoo driftig, burger!’
‘Tot de orde! tot de orde! president!’ schreeuwden allen.
De president vroeg daarop aan den Maltezer, om welke oorzaak hij in hechtenis
was.
‘Ik weet er geene,’ antwoordde deze, ‘dan dat ik bij iemand, dien ik bezoeken
wilde, binnentrad op hetzelfde oogenblik dat hij door de Municipale Garde gevat
werd. Ik werd hierheen gevoerd, niemand weet waarom.’
‘Hij liegt! hij liegt!’ schreeuwden vele stemmen, welke allen door de geweldig
zware stem van den reus Michel werden overschreeuwd, die hun gebood te zwijgen,
en den aangeklaagde volgens de wetten der constitutie bedaard aan te hooren.
Men zweeg terstond, en de president vroeg verder:
‘Zijt gij zeker dat geen verdere oorzaak van aanklacht tegen u in de registers
aangeteekend is?’
‘Ik geloof dat met zekerheid te kunnen zeggen, en mocht het anders zijn, dan zal
ik mij verantwoorden.’
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‘Men brenge het register,’ zeide de president.
De gevangenbewaarder reikte het hem over; het was onder de vele honderden, ja
duizenden gevallen het eenige, waarbij men, wellicht afgeschrikt door de stem en
buitengewone gestalte van den reus, zich in zulk een nauwkeurig onderzoek inliet.
De president zocht bij kaarslicht Bertrands naam op, vond echter daarbij noch eene
aanwijzing van de oorzaak van zijne inhechtenisneming, noch van zijne beschuldiging;
hij gaf het register aan de bijzitters van den bloedraad, en zeide toen:
‘Er bestaat geene aanklacht tegen u.’
‘Derhalve moet hem de natie voor onschuldig verklaren!’ riep Michel zegevierend
uit.
Een algemeen ‘ja!’ stemde met den reus in, en deze schreeuwde met zijn
bazuinstem: ‘Leve de natie!’ dat door allen werd herhaald.
Hij en een van zijne kameraden, die ook in het lot van den Maltezer zeer veel
deelneming toonde, grepen dezen hierop bij de armen en leidden hem uit de buitenste
poort der gevangenis, waar gewoonlijk de moordtooneelen plaats hadden. De
menschenslachters, die daar stonden, trokken reeds de zwaarden en bijlen, daar zij
weder meenden een nieuw slachtoffer naar buiten te zien brengen. Nauwelijks echter
had Michel de woorden gezegd: ‘Deze is een onschuldig burger!’ of bij allen
ontwaakte het natuurlijke gevoel van menschelijkheid; zij bukten, namen hem op de
armen, en reikten hem de een aan den ander over. Ieder drukte hem aan zijn borst,
allen kusten hem broederlijk; weldra waren zijne kleederen en zijn gelaat met bloed
bevlekt, hetwelk niet slechts van de handen en armen, maar ook van het aangezicht,
het haar en den baard dezer lieden afdroop.
Deze liefkozingen van eene door dweepzucht, gedeeltelijk ook door brandewijn
razende moordenaarsbende hadden voor den fijngevoeligen Maltezer iets
buitengewoon pijnlijks. Hij was innig blijde, toen de reus Michel aan deze smart een
einde maakte, daar hij den ridder bij den arm vatte

Jan de Liefde, Uit drie landen

32
en hem aan de piekeniers ontrukte met de woorden: ‘Laat den goeden burger nu
gaan, daar hij nu, meer dan wij overigen, rust zal noodig hebben.’
Wie kan het gevoel beschrijven, waarmede de Maltezer zich nu vrij op straat en
in veiligheid buiten de handen der moordenaars bevond! Michel en zijn makker
hadden hem de straat uitgeleid. De laatste vroeg hem of hij ook bloedverwanten of
vrienden in de stad had, naar welke zij hem zouden brengen? De ridder antwoordde,
dat hij eene schoonzuster had, tot wie hij wenschte te gaan; zij moesten echter geene
moeite doen, om hem verder te geleiden, want hij gevoelde zich sterk genoeg zijn
weg alleen te vervolgen. Bij deze woorden haalde hij een handvol assignaten uit zijn
zak, toenmaals ter waarde van 50 franken, en wilde hen die als een flauw bewijs van
zijne dankbaarheid overreiken; zij wilden echter niets van eenige belooning weten.
‘Behoud uw geld,’ zeiden zij, ‘wij willen en behoeven het niet; het heeft ons
genoegen gedaan u te kunnen redden. Schenk ons ook het genoegen van met u te
gaan, tot waar wij weten dat gij in volle veiligheid zijt. Zeg ons, waar woont uwe
schoonzuster?’
‘In de Rue du Chaume,’ antwoordde de ridder.
‘Die goede dame zal wel zeer verheugd zijn, als zij u opeens levend en ongedeerd
wederziet. En weet gij, wat wij beiden gaarne wilden?’ voegde de goede Michel,
nadat hij eenige woorden zacht met zijn makker gesproken had, er bij.
‘Neen,’ antwoordde de Maltezer, ‘wat verlangt gij?’
‘Ik en hij daar wilden zoo gaarne eens zien, hoe gij beiden, gij en uwe schoonzuster,
u zult verheugen, wanneer zij u op eenmaal zoo terugziet.’
‘Goede lieden!’ hernam de ridder, ‘ziet, het is reeds zoo laat, rust was voor u beiden
veel noodiger.’
‘Bij zoo iets rust men beter uit, dan dat men te bed ligt,’ antwoordde Michel.
‘Maar,’ zoo voer de ridder voort, ‘mijne schoonzuster is eene vrouw van zeer
zwakke gezondheid; wanneer nu
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opeens zoo laat in den nacht een bezoek van vreemde mannen bij haar binnentreedt,
die, veroorlooft mij u hieraan te herinneren, van top tot teen met bloed zijn bemorst,
kon het licht gebeuren, dat zij van schrik in onmacht viel, en dat zou ulieden toch
gewis spijten.’
‘O,’ zeide Michel, na eenig bedenken en met halfluide stem, ‘ik geloof dan evenwel,
dat de vrees en angst voor ons zal wegvallen, wanneer gij aan uwe schoonzuster zegt,
dat wij brave lieden zijn, die uw leven gered hebben. Ga slechts, mijnheer! en doe
ons dit genoegen; gij doet ons daarmede meer pleizier dan met den grootsten hoop
geld, dien ge ons geven kunt.’
Er bleef niets anders over dan zich naar den wensch der beide piekeniers te
schikken; men klopte de lieden in het huis van des ministers schoonvader uit hunne
nachtrust op, wanneer tenminste hun slapeloos te bed liggen dezen naam verdient.
De oude heer Vernier beefde van vreugde, toen hij den reeds doodgewaande voor
zich zag en aan zijn hart drukte. Zijne dochter, mevrouw Bertrand, welke men van
het zeldzame bezoek verwittigd had, vergat in de vreugde des wederziens van den
geliefden broeder alles wat dezen indruk kon verstoren. Weldra was het geheele huis
om den geredde verzameld, en temidden der uitbarsting van blijdschap verzuimde
men ook niet woorden van hartelijken dank tot de beide redders te richten.
Dezen, toen zij den ouden Vernier, zijne dochter en den ouden trouwen dienaar
des Maltezers, vreugdetranen weenend, en van diepe ontroering sprakeloos voor zich
zagen, konden dien indruk niet weêrstaan, en wischten met hunne bloedige handen
de opwellende tranen weg. Toen zij, ook hierin menschelijk gevoel betoonende, reeds
na een vijf minuten, om niet langer stoornis te geven, vertrokken, bedankten zij
herhaaldelijk voor het groote genoegen, dat men hun had verschaft.
Eene macht, welke de harten der menschen leidt en beweegt als waterbeken, en
ze naar zijn welgevallen weet te leiden, had het hart der beide, in staatkundige
dweeperij
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dronken menschenmoorders geroerd en getroffen. Het was de indruk, welken de
aanblik van een man, die een goed geweten voor God en de menschen had, op hen
maakte, die wellicht voor het eerst in hen het donker voorgevoel van een inwendigen
vrede opwekte, welks genot hooger is dan alles wat de wereld schenken kan.
Wij vernemen niets meer van Michel en zijn makker. Laat ons hopen dat deze
nachtelijke uren zoowel voor hen beiden als voor den Maltezer, uren eener redding,
niet alleen naar het uitwendige, maar ook naar het inwendige geweest zijn.
Toen de minister vernam dat deze geliefde broeder niet vermoord was, maar leefde,
bleef hij nu slechts nog vol zorg over zijn anderen gevangenen broeder, den abt. Ook
deze bezorgheid zou verdwijnen, toen, nog in den avond van dienzelfden dag, op
welks voormiddag Bertrand de verblijdende boodschap van de redding des Maltezers
ontvangen had, de onderofficier binnentrad, met geheel andere gelaatstrekken dan
gisteren, en hem berichtte, dat de abt voor de rechtbank als onschuldig erkend en in
vrijheid gesteld was. Men had het van den kant van eenige vrienden, die in de
gevangenis van het hotel de La Force een soort van opzicht voerden, zoo weten aan
te leggen, dat de abt voor het bloedgericht gevoerd werd op een oogenblik, toen er
geen der leden tegenwoordig was, die wist, dat de terechtstaande een broeder van
den minister was. Ook bij zijn naam in het register bevond zich nergens eenige
vermelding van schuld, geen grondige aanklacht, waarop hij in hechtenis genomen
was, en bij al wat tot zijne redding kon medewerken, kwam ook de toestand van
overspanning en oververzadiging van den gruwel des burgermoords, waarin zich
vele der zoogenaamde rechters in dien tijd reeds bevonden. De zwaarst beschuldigde
gevangenen, zoo placht men in het algemeen aan te nemen, waren het eerst voor de
rechtbank gesleept en afgemaakt; onder de overige bevond zich menigeen, tegen
wien men weinig wist in te brengen. Alleen in het gasthuis van Bicètre maakten de
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moordgezellen, welke daar in de rechtbank zaten, toen zij het veroordeelen en
moorden moede waren, de vreeselijke beschikking, dat zij ten laatste vele honderden
der nog niet veroordeelde gevangenen, zonder onderscheid, of zonder naar naam en
reden van gevangenschap te vragen, hoopsgewijze op de plaats sleepten en met
kanonnen lieten doodschieten.

VIII.
Het valsche doodbericht.
Toen na eenige dagen de kanonnen, zoowel als de beulszwaarden in de gevangenis,
met uitzondering van weinige geredden, alles uit den weg geruimd hadden, wat, naar
de meening der moordenaars, in de gevangenissen voor het koningschap, of eigenlijk
voor goddelijke en menschelijke wetten nog iets gevoelde; - toen men zoo nauwkeurig
mogelijk naar de namen en standen der meer dan zes duizend omgebrachten onderzoek
gedaan had, konden de hoofden van den afgrijselijken moordaanslag, bij al hun
aangewende moeite, den naam van den staatsminister Bertrand de Moleville onder
die der terechtgestelden toch niet vinden. Hij was nog in Parijs; dat kon men, en
hierin dwaalde men niet, met zekerheid beweren; men moest nu alle middelen en
wegen beproeven, om zijne schuilplaats te ontdekken, en hem, den onverbeterlijken
vriend van het koningschap, naar verdienste te straffen.
De heer Andresel, de schatmeester van de Invaliden der zeemacht, een goede
bekende van den heer Bertrand, werd door Lecointre, een der felste leden van den
Raad van onderzoek, met allerlei aanbiedingen en bedreigingen bestormd, om de
verblijfplaats van den minister - die de goede man echter zoo min als iemand anders
wist - te verraden. Ook vernam de minister iets van het tusschen hen gehouden
gesprek, hetwelk hem tot waarschuwing die-
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nen kon tegen de list, waarmede zijne vijanden tegen hem te werk gingen.
Onder deze was een der werkzaamste de beruchte Hebert, een man, die zich van
het tooneel der volksvermaken tot de gewichtige plaats op het tooneel der
volksvernietiging had verheven. Zijne loopbaan had hem van den post van
kaartjesontvanger aan een kleinen schouwburg, waar hij wegens ontrouw ontslagen
was, eerst tot die van bediende, waaruit men hem wegens wangedrag had weggejaagd,
en vervolgens tot den werkkring van letterkundige gevoerd; een letterkundige van
die soort, welke ook thans nog door onbeschofte uitvallen tegen alles wat vasten
grond heeft, zich aangenaam wil maken. Deze man, die later, tot weinige uren voor
zijn afschuwelijk, verschrikkelijk einde, zich aan den moord van vele duizenden der
beste inwoners schuldig maakte, trad toenmaals reeds op leugenachtige, verraderlijke
wijze op als aanvoerder van den troep, die, evenals hij, tot het schuim der maatschappij
behoorde.
Om den minister Bertrand uit zijne schuilplaats te lokken, hield men het voor het
raadzaamst, hem zorgeloos te maken, opdat hij zonder erg in den strik zou vallen.
Wat kon tot dit oogmerk beter geschikt zijn, dan wanneer men den staatsminister
openlijk voor het geheele volk als een doode, op de lijsten der vermoorden,
afkondigde? Een doode had geen bloedgericht van den Burgerraad meer te vreezen;
wie voor dood gehouden werd, kon ongehinderd onder het volk tevoorschijn komen.
Dit was de list, die Hebert aanwendde, om Bertrand meester te worden, een list,
die men uit het gemeld gesprek van den Jacobijn Lecointre met den heer Andresel
kon raden. In een bericht, hetwelk niet slechts gedrukt verbreid, maar ook door de
daartoe aangestelde mannen op alle straten luid werd omgeroepen, heette het: dat de
minister onder de drie en vijftig mannen geweest was, welke voor het Nationale
Gerechtshof te Orleans waren aangeklaagd, alstoen door eene bende Marseillanen
naar Versailles gevoerd en daar ter dood gebracht waren geworden.
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De plaats in het bericht, welke van hem gewaagde, luidde aldus;
‘Nu kwam de beurt aan den exminister Bertrand, dien onbeschaamden leugenaar
en vermetelen oproermaker. Hij nam afscheid van de uit het land vertrekkende
marine-officieren, en zocht vervolgens, hoewel vergeefs, het vertoornde volk door
zijn bidden en zijne deemoedige, berouwvolle gebaren ten zijnen gunste te bewegen.
“Ja, edele burgers,” zeide hij, “wij zijn schuldig, wij hebben ons, door eerzucht
aangespoord, tot vijandige stappen tegen het volk laten verleiden; maar bedenkt, dat
gij onze overwinnaars en wij uwe gevangenen zijn; laat ons berouw u tot mededoogen
opwekken.” - Zijn smeeken hielp hem niets, hij werd gedood en in stukken gehouwen.’
Hoe onbeschaamd gelogen deze plaats ook in het bericht was, zoo nauwkeurig en
juist was, helaas, de overige inhoud, waar de terechtstelling van de ministers de
Lessait en Abancourt, van den hertog de Brissac, bevelhebber van de Constitutioneele
Garde des konings, van den bisschop van Mende en van andere aan het hof getrouw
gebleven mannen beschreven werd.
De Jacobijnen, die wel wisten hoe zich de zaak eigenlijk toedroeg, zochten, daar
zij dit niet aan zijn persoon vermochten, tenminste aan zijn bezittingen hunne woede
te koelen. Zijn schoon, in Languedoc gelegen kasteel, Montesquieu de Volvestre,
waarin de familie van den minister gewoonlijk een gedeelte van het jaar doorbracht,
werd omstreeks het laatst van September door een hoop roofgespuis verbrand, en de
geheele bezitting, waarin Bertrands hoofdinkomsten bestonden, vernield.
De hoogbejaarde vader van den minister hield zich toenmaals te Toulouse op, en
was door de smart over zijne zonen, die hij of dood of in het grootste levensgevaar
achtte te zijn, diep terneder gebogen; toen hij het bericht kreeg, dat zijn kasteel door
de vlammen was verwoest, viel hij in een hevige koorts, waaraan hij na weinige
dagen stierf.
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IX.
De vlucht uit de hoofdstad.
De minister ontving de treurige boodschap van den dood zijns vaders in het begin
van October. Zijn eigen toestand was in dien tijd zorgvoller dan ooit; het gevaar van
ontdekt te worden vermeerderde met ieder uur, en nergens zag hij eenige mogelijkheid
om uit de hoofdstad te vluchten. Maar dezelfde hoogere Hand, die over het lot van
Bertrand, zoowel als over zijne gemalin en broeders gewaakt had, beschermde hen
allen ook verder, en opende het eerst voor den minister, wiens leven zich in het
dreigendst gevaar bevond, een uitweg, waaraan niemand gedacht had. Doch de
middelen daartoe werden hem ongezocht aan de hand gedaan.
Een zekere mevrouw F ...., die met Bertrands broeder bekend was, en ook hemzelf
in zijn vroegeren stand menig gewichtigen dienst bewezen had, bood zich aan, om
den minister, van wien zij wel wist, dat hij zich nog in Parijs bevond, een reispas
naar Engeland te bezorgen. Bovendien was deze dame ook in staat voor de veiligheid
van de reis, uit Parijs naar Boulogne, op zeer gewenschte wijze te zorgen, dewijl
door hare tusschenkomst een oud bediende van haar huis de plaats van courier van
den reismailpost, voor het verkeer van de hoofdstad met Boulogne, verkregen had.
De pas, dien Bertrand door bemiddeling van zijn broeder den Maltezer van mevrouw
F .... verkreeg, was eigenlijk ook slechts door een bijzonder gelukkig toeval in hare
handen geraakt. Hij was door het ministerie van buitenlandsche zaken voor een harer
vrienden, die daarvoor 100 Louis d'or betaald had, opgemaakt geworden, en deze
vriend had daarmede de reis naar Boulogne gemaakt. Hier had de pas eigenlijk
geviseerd moeten worden; daar hem echter niemand naar den pas gevraagd had, had
het onderzoek geen plaats gehad, en kon hetzelfde papier door een
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ander voor dezelfde reis gebruikt worden. Tot dat einde had die vriend, zoodra hij
zich in Engeland in zekerheid bevond, den pas weder aan deze dame teruggezonden,
en haar daardoor in staat gesteld, den minister uit een gevaar te redden, hetwelk, bij
de steeds strenger wordende nasporingen naar zijne schuilplaats, hem waarschijnlijk
reeds na weinige dagen zou getroffen hebben.
Op Vrijdag den 12den October, des voormiddags om tien uur, nam Bertrand van
zijn trouwen beschermer, den doctor, die hem tot nu toe eene schuilplaats verleend
had, afscheid; een gewone huurkoets zou hem vooreerst slechts uit de gevaarvolle
hoofdstad brengen. Zijne bloedverwanten hadden hem, uit vrees voor een mogelijke
herkenning van zijn persoon door de wachthebbende soldaten aan den slagboom,
allerlei avontuurlijke verkleedingen aangeraden. Hij had zich echter in geene van
deze allen kunnen schikken, want hij vreesde met recht, dat een zoodanige
vermomming veel meer nog de opmerkzaamheid der spionnen op hem kon leiden,
dan een eenvoudige, volstrekt niet in het oogloopende kleeding. Hij droeg derhalve
dien morgen zijn haar slordig uitgekamd, niet, zooals hij tot hiertoe als hoveling had
gedaan, kunstig gefriseerd; daarbij een ronden hoed en een bruinen overrok. Er zaten
met hem nog vier geleiders in den wagen, waarvan twee de uniform van
onderofficieren der Nationale Garde droegen. Men had geen reisbagage, maar slechts
als voor eene jacht- of landpartij wat ‘koude keuken’ medegenomen; de portieren
van den wagen waren gesloten. Zonder eenige zwarigheid, en zonder dat iemand er
aan dacht den wagen te doorzoeken, kwam deze tusschen vele andere wagens door
den slagboom heen, tot het aan de andere zijde van St. Denis gelegen marktvlek
Pierrefette, waar de minister slechts weinige minuten op de aankomst van den
reismailcourier moest wachten, bij wien hij zich op het karretje nederzette; als een
mensch van een geheel onverdacht en gewoon voorkomen ging hij met hem vandaar.
De reismailbode was overal aan de pleisterplaatsen een
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oude bekende; de postknechten, die zijn paard uit- en een ander aanspanden, gaven
weinig acht op den man, welken hij om eene fooi te verdienen bij zich op het
postkarretje genomen had. Zonder eenig ongeval kwam Bertrand in den nacht van
Zaterdag op Zondag in Boulogne, waar hij in het logement de Post zich een kleine
kamer liet geven.
De minister reisde, overeenkomstig den pas, welken hij met zich voerde, onder
den naam van eenen heer Vandsberg, koopman uit Luik. Mevrouw F .... had hem
onder dezen naam den heer M .... te Boulogne aanbevolen, van wiens vriendelijkheid
en dienstwilligheid jegens ieder, door haar aanbevolen, zij overtuigd kon zijn. Den
volgenden morgen zond Bertrand aanstonds dezen aanbevelingsbrief aan den heer
M ...,, en verzocht dezen, in eenige daarbij gevoegde regels zeer dringend, om voor
hem eene plaats op de eerst vertrekkende boot naar Engeland te bestellen, en zoodra
het zijn kon hem te bezoeken, dewijl hij (Vandsberg), nog een en ander met hem
over zijne reis te bespreken had. De brief was nog nauwelijks een kwartier weg, of
de dochter van den hospes geleidde een man in Bertrands kamer, zonder den naam
van den binnengebrachte te noemen. De man, van buitengewoon lange gestalte, droeg
de uniform van een officier der Nationale Garde van hoogen rang.
De minister wist niet wat hij van het bezoek van zulk een officier, zoo vroeg in
den morgen, en bij den zwaren regen, welke er juist nederstroomde, te denken en
wat hij er van te verwachten had. Het kwam hem in de gedachte, of hij hier in
Boulogne niet tot een even strenge huiszoeking gezonden kon zijn, als die, welker
gevaren hij in Parijs slechts door een gelukkige bestiering ontkomen was. Echter
herstelde hij zich terstond; hij trad den langen man rustig tegemoet, en vroeg, wat er
van zijn dienst was.
‘Heb ik,’ vroeg de officier, ‘de eer met den heer Vandsberg te spreken?’
‘Ja, dezen naam draag ik.’
‘Ei,’ zoo ging de officier voort, nadat hij den minister
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eenige oogenblikken lang opmerkzaam aangezien, en zich diep voor hem gebogen
had, ‘eerst nu heb ik de eer u te herkennen.’
‘Het kan wel eene verwisseling van personen van toevallige gelijkenis zijn,’ zeide
de minister, ‘want ik kan mij niet herinneren, u ooit gezien te hebben.’
‘Ik echter,’ antwoordde de andere, ‘herinner mij des te beter, dat ik u, ofschoon
slechts eens in mijn leven, en ook toen nauwelijks een half uur gezien heb.’
‘En waar,’ vroeg Bertrand verder, ‘meent gij dat dit gebeurd is? in Luik, in
Amsterdam, of....’
‘Niet zoo ver van hier,’ viel hem de officier in de rede, ‘maar in Parijs zelf, in de
maand Januari van dit jaar, aan het bureau van het marine-ministerie.’
‘Gij hebt.’ zeide Bertrand eenigszins verlegen, ‘een beter geheugen dan ik.’
‘O, mijnheer,’ zoo ging de andere voort, ‘het is niet uwe gestalte, maar vooral uwe
vriendelijkheid en goedheid, welke mij zoo vast in het geheugen is gebleven. Ik
kwam in eene ongelegenheid te Parijs, welke, zooals ik vreesde, eerst na vele weken
beslist kon worden, en gij bracht den gunstigen uitslag reeds na drie dagen tot stand.
Daarom wees onbezorgd, ik zal geene moeite ontzien, om u mijne dankbaarheid te
toonen, door alle in mijn vermogen zijnde diensten, die ik u hier bewijzen kan.’
‘Maar hoe wist gij, dat ik in Boulogne was, en hoe is uw naam?’
‘Ik kreeg een brief van uwe hand, welke mij hierheen voerde, en ik heet M ....’
‘O,’ zeide de minister, die zich opeens van alle zorg ontheven voelde, ‘had ik dit
toch eerder geweten; maar uw uniform liet mij niet licht raden, dat gij de heer M ....
zijt.’
‘Ik moet,’ antwoordde M ...., ‘deze uniform dragen, dewijl ik bevelhebber der
plaatselijke Nationale, en tegelijk officier der Burgergarde ben. Maar in deze beide
hoedanigheden sta ik geheel ten dienste van den heer Bertrand.’
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De minister nam den wakkeren man terstond bij zijn woord, dewijl hij hem verzocht,
of hij zijn pas wilde laten viseeren, zonder dat hij genoodzaakt was, zichzelf in
persoon aan het passenkantoor te vertoonen, dat licht tot zijne herkenning door een
der beambten kon leiden.
‘Wat gij daar begeert,’ zeide de heer M ...., ‘is tot hiertoe nog aan niemand
toegestaan geworden. Juist op dit oogenblik zal het moeielijker dan ooit vallen, een
zoodanige vergunning te erlangen. Pas hebben we een nieuw bevel van de regeering
in Parijs gekregen, waarbij ons ten dringendste wordt aanbevolen, geen pas te viseeren,
zonder het daarin vermelde signalement met den persoon des bezitters vergeleken
en hem nauwkeurig beschouwd te hebben, om zich te overtuigen, of hij niet een der
verdachte vluchtelingen is, wier beschrijving van top tot teen ons evenzeer is
toegezonden geworden.’
‘Juist dit,’ zeide Bertrand, ‘vrees ik het meest; daarom vertrouw ik geheel op uw
eerlijken en goeden wil, en op den invloed, welke uw stand als Municipaal
hoofdofficier op uwe stedelijke onderhoorigheid vermag. Zeg slechts dat Vandsberg,
die uwe vriendschap aanbevolen is, aan zulk een geweldig rheumatiek lijdt, dat het
hem, bij het tegenwoordige ongunstige weder, onmogelijk is, uit te gaan.’
Bertrand had twee passen bij zich. Een van deze was die, welke mevrouw F ....
hem bezorgd had. Daar deze echter in zijn signalement niet zeer op den persoon des
ministers paste, en bovendien het Parijsche politie-bestuur een andere soort papier
voor passen had in gebruik gebracht, was de schrandere staatsman op den inval
gekomen, met eigen hand nog een exemplaar van dezen pas te maken, dat aan de
overige eischen van zoodanig stuk beantwoordde. Hij reikte beiden den heer M ....
over, deze schudde bedenkelijk het hoofd en zeide:
‘Welnu, mijnheer, gij moogt verzekerd zijn, dat ik alles wat in mijn vermogen is,
doen zal, om aan uwe ongelegenheid naar wensch een einde te maken. Slechts éen
ding vrees ik, namelijk: dat men in dezen overeenkomstig de
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orde, en naar nieuwer voorschrift ingerichten pas, in het bijgevoegde signalement
den persoon van den gewezen minister Bertrand herkennen zal.’
‘Wat!’ vroeg de minister, ‘weet men dan hier niet, dat Bertrand reeds vóor eene
maand, met de overigen, die door het groote gerechtshof te Orleans aangeklaagd
zijn, in Versailles terechtgesteld is geworden?’
Hij vertoonde hierop den heer M .... lachend een afdruk van het bericht, dat Hebert
over de terdoodbrenging dezer aangeklaagden, uitdrukkelijk van den minister
Bertrand, door geheel Parijs openbaar gemaakt en verbreid had.
De heer M .... las het bericht en zeide lachend: ‘Nu, inderdaad! dat blad komt mij
goed te stade; ik wil de heeren der Municipaliteit met dit gedrukte nieuws uit de
hoofdstad, hetwelk hier slechts als een onzeker gerucht rondgaat, bezighouden, en
het bij deze gelegenheid tot toevallige medewerking voor mijn oogmerk bestemmen.
Ik begeef mij terstond naar het stadhuis, en zal nog voor den middagmaaltijd bij u
terugkeeren, om u van den uitslag mijner zending rekenschap te geven.’
Reeds na twee uren keerde de dienstvaardige man met een zegevierend gelaat
terug. De heeren van de Municipaliteit hadden, opmerkelijker wijze, den nagemaakten
pas, dewijl hij op het daartoe voorgeschreven papier stond, voor den rechten gehouden,
en dien zonder bedenken geviseerd.
Nu was Bertrand gaarne reeds in het eerstvolgende uur met eene paketboot naar
Engeland afgereisd, maar tegenwind verhinderde alle vaartuigen om uit te loopen.
Vijf dagen lang hield dit ongunstige weder aan, en gedurende dezen geheelen tijd
hield de minister zich in zijne kamer verborgen, om zich niet in gevaar te stellen,
door iemand die hem vroeger gezien had, herkend te zullen worden.
Zijne vrienden te Parijs hadden tenminste door den terugkeerenden courier zijn
gelukkige aankomst te Boulogne vernomen. Hij dorst het zelfs niet wagen, een brief
op de post te doen, noch er een vandaan te halen; dewijl zijn in de hoofdstad
welbekend handschrift, zoowel als

Jan de Liefde, Uit drie landen

44
de adressen zijner brieven, verdenking konden baren.
De pijnlijke uren van het gedwongen kamerarrest werden den zorgvollen man,
zoo niet vervroolijkt, toch dragelijker gemaakt, door het menigvuldig bezoek van
een ouden vriend, den heer Flahaut, die zich, aan de moorddadige handen van het
Jacobijnsche rot, bij hun indringen in de Tuilerieën op den 10den Augustus, gelukkig
ontkomen, naar Boulogne begeven had. Door dezen maakte Bertrand ook kennis met
een anderen ouden heer van adel, Gasté genaamd, die insgelijks van plan was met
de eerste paketboot naar Engeland te vertrekken, en zich derhalve als een aanstaande
reisgenoot van den minister bij dezen liet inleiden.

X.
De overvaart naar Dover.
Eindelijk nam op den 19den October het regenachtige weder, dat sedert Bertrands
aankomst in Boulogne onafgebroken had voortgeduurd, een einde; de tegenwind
was gaan liggen, het was een heldere, schoone herfstdag.
Om negen uur des morgens liet de heer M .... aan Bertrand weten, dat de paketboot,
waarop hij plaats voor hem genomen had, tusschen tien en elf ure afvoer. Hij begaf
zich terstond daarheen; op zijn weg naar het schip ontmoette hem geen mensch, die
deze of gene vraag van wege de politie tot hem richtte. Hij had zich alle moeite en
zorgen, die het vervaardigen van den zelfgemaakten pas en het viseeren van dien
veroorzaakt hadden, kunnen besparen.
Ook de heer Gasté bevond zich op zijn tijd op de paketboot. Maar beiden hadden
van de stiptheid, waarmede zij den tijd der afvaart in acht namen, geen voordeel;
want, in plaats van den gisteren nog waaienden wind, was een volstrekte windstilte
gekomen; het vaartuig lag in de nabijheid der kust onbewegelijk stil. Men kon slechts
elkander
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tot geduld vermanen. Eindelijk verhief zich om 12 uur een zachte wind van het land,
die in korten tijd aanwakkerde, deze deed de zeilen zwellen, en het schip geraakte
in volle zee.
Voor de eerste maal sedert langen tijd ademde Bertrand weder vrij en opgeruimd.
Wel is waar vulden zich zijne oogen met tranen, toen de kusten van zijn ongelukkig
vaderland zich meer en meer aan zijne blikken onttrokken. Hij was zich van geene
schuld jegens dat vaderland bewust, en echter had het hem als een doodschuldigen
misdadiger verbannen en van zich gestooten.
Al degenen, die het naast en dierbaarst aan zijn hart waren, had hij temidden van
de gevaren, die hen omringden, moeten achterlaten. Echter mocht zich temidden van
deze bedroevende gedachten een gevoel van een anderen aard opdoen, dat hem boven
die zee van zorgen verhief. Hoe wonderlijk was tot hiertoe zijne redding uit den
dood, die hem sedert den 10den Augustus iederen dag, ieder uur bedreigd had.
De hand Gods, welke dit gedaan had, kon, dit hoopte hij met vasten moed, ook
hem, zoowel als de zijnen, verder behoeden en bewaren, en hen allen nog op aarde
in zekerheid en vrede weder samenbrengen.
Terwijl de geredde, zwijgend en in gedachten aan het droevig verleden zoowel
als aan de donkere toekomst verdiept, naar de kusten henenblikte, wist hij niet wat
in Boulogne, welks torens nog immer zichtbaar waren, gebeurde; hij vernam dit eerst
drie dagen na zijne aankomst te Londen, door een brief van den heer Flahaut.
De paketboot had, zooals vermeld is, des middags door den wind begunstigd de
reede van Boulogne verlaten en de volle zee bereikt.
Nauwelijks een half uur later waren er twee commissarissen uit Parijs in de stad
gekomen en in dezelfde herberg afgestegen, waar Bertrand had gewoond. Zij lieten
terstond eenige soldaten der Nationale Garde bij zich roepen, en verklaarden: ‘dat
zij van de regeering het bevel hadden
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den hier in deze herberg verblijf houdenden heer Vandsberg in hechtenis te nemen,
en hem onder sterke bedekking naar de hoofdstad te brengen.’ Men had daar
waarschijnlijk door een der spionnen, die de gemeenteraad van Parijs in alle
grenssteden, en vooral ook in Boulogne, onderhield, de kennisgeving ontvangen, dat
er een reiziger uit Parijs aangekomen was, die zich angstig op zijne kamer verborgen
hield, en hier vele bezoeken van aristokraten ontving. Dientengevolge was men op
het denkbeeld gekomen, dat het geen ander dan de exminister Bertrand was, die zich
onder den valschen naam van Vandsberg bij de politie had laten aangeven. Ware de
gunstige wind slechts een half uur later opgestoken, dan zou Bertrands lot, om na
weinige dagen onder moordenaarshanden te sterven, beslist geweest zijn. En vanwaar
kwam deze tijdige verandering van het luchtgestel anders, dan van de Hand van Hem,
die der wolken en winden loop bepaalt en hen, zoowel als de vlammen des vuurs,
tot werktuigen van zijnen wil maakt.
Drie uur lang had de gunstige wind aangehouden; hij was echter slechts in het
eerste uur van den tocht in het oogloopend voordeelig geweest, toen van lieverlede
zwakker geworden, en ten laatste geheel gaan liggen. De zeilen hingen weder slap
aan hunne stengen; het schip kwam, hoe men ook wendde, niet van zijne plaats; de
hemel werd met wolken bedekt, de gezichteinder was dicht betrokken. Ware nu
andermaal hier een storm uit het westen uitgebroken, dan had de paketboot terug
moeten keeren en eene schuilplaats moeten zoeken aan de Fransche kust, waarvan
men in de drie uren, sedert men ze had verlaten, slechts weinige mijlen verwijderd
was. Bertrand had van de mogelijkheid van dit gevaar geen voorgevoel; hij was
korten tijd, nadat de windstilte plaatsgreep, in een onderhoud betrokken geworden,
dat voor hem van geheel bijzonder persoonlijk belang moest zijn.
Onder de passagiers namelijk, die zich met hem op de paketboot bevonden, waren
twee jongelieden, die hij voor
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Engelschen gehouden had, dewijl zij slechts Engelsch met elkander spraken. Terwijl
hij, in gedachten verzonken, zwijgend daar nederzat, had een der jonge mannen met
den heer Gasté een levendig gesprek in de Fransche taal aangeknoopt, dat hem als
een geboren Franschman verried. Hij verhaalde van de moordgruwelen in de
gevangenissen der hoofdstad, tijdens den 2den en 3den September, en hoewel zijne
berichten niet vrij van overdrijving schenen, liet zich daartegen niets inbrengen, daar
hij beweerde, dat hij alles wat hij verhaalde, met eigen oogen gezien had.
Van de schildering der bloedige tooneelen in Parijs ging hij tot de vermelding der
openbare terechtstelling der staatsgevangenen van Orleans en Versailles over.
‘Ik heb,’ zeide hij, ‘wel is waar, deze niet zelf gezien; evenwel is een mijner
vrienden ooggetuige daarvan geweest, op wiens trouwe mededeelingen ik mij verlaten
kan.’ De welbespraakte verhaler droeg uit al de treurige voorvallen geen met zulk
eene deelneming voor, als de dood van den minister Bertrand. Men kon duidelijk
bemerken, dat de voorgewende feiten, welke hij met eenige opsieringen zijnen
toehoorders ten beste gaf, uit het verzonnen bericht van Hebert ontleend waren.
Hierbij verlustigde hij zich in de mildste en pralendste loftuitingen van den held
zijner geschiedenis, den voortreffelijken minister Bertrand de Moleville, wiens dood
door alle goedgezinden, voornamelijk echter door hem, zijne familie en nadere
bekenden, op het smartelijkst betreurd werd.
Bertrand, die bij den aanvang van het gesprek er weinig acht op gegeven en ten
deele slechts half droomend toegehoord had, was, toen hij zijn naam zoo dikwijls
hoorde noemen, opmerkzaam geworden, en had woord voor woord de ontwijfelbare
geschiedenis zijner terechtstelling, benevens het oordeel van zijn jongen landsman
over hem en zijne werken vernomen. Hij kon zich daarbij niet van lachen onthouden;
zijn lofredenaar bemerkte dit en vroeg hem zeer gevoelig:
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‘Hoe, mijnheer, gij lacht? heb ik naar uwe meening iets te veel gezegd?’
‘Zekerlijk, mijnheer! ik beken u oprecht, dat ik uwe loftuitingen over den minister
Bertrand voor overdreven houd. Ik ken hem meer van naderbij dan gij hem wellicht
kent.’
‘Zijn uiterlijk, zijne gestalte,’ hernam de verteller met eenige hevigheid, ‘moogt
gij wellicht beter kennen dan ik, daar ik hem nooit in mijn leven gezien heb; zijn
geest en zijne daden echter niet, anders zou u de rechtvaardige lof, dien ik den man
geef, niet belachelijk voorkomen.’
‘Gij neemt dit te nauw, mijnheer,’ zeide de minister, ‘ik geef u gaarne toe, dat
wanneer al onze landslieden van zoodanige gezindheid waren geweest, en zich zoo
gedragen hadden als Bertrand, het tot geene revolutie gekomen was. Maar deze was
eigenlijk reeds begonnen, toen Bertrand minister werd.’
‘En heeft de man ook toen nog, toen hij onder zulke hachelijke omstandigheden
het roer van staat aangreep, niet alles gedaan wat in zijne macht stond ter
onderdrukking van het vreeselijk oproer? Moeten wij hem in zijn strijd met de
machtige partijen, vooral met het Jacobijnsche rot, waarbij hij geheel alleen zonder
hulp stond, niet in den hoogsten graad bewonderenswaardig vinden?’
‘Wellicht,’ antwoordde Bertrand zeer koel, ‘ware het beter geweest, als hij minder
had gedaan, dan hij werkelijk gedaan heeft.’
‘Dat is,’ hernam de andere, ‘licht gezegd; maar ik ben van een andere meening
dan gij, en wil mijn hoofd verwedden, dat gij onder honderd Franschen er geen twee
zoudt vinden, die met uwe wijze van zien instemmen, of het moesten leden van de
Jacobijnsche partij zijn.’
‘Meent gij misschien dat ik een van die partij ben?’
‘Oprecht gesproken, vind ik dat niet onwaarschijnlijk.’
‘Gij zoudt dat anders vinden,’ hernam de minister, ‘wanneer gij wist wie ik ben.
Ik wil u slechts dit éene zeggen, dat de heer Bertrand geen naderen vriend dan mij
op
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aarde hebben kan, geen wien zijne eer meer ter harte gaat dan mij, geen die aan al
zijne lotgevallen tot hiertoe inniger deelnam dan ik deed.’
‘Dat zou mij toch zeer verwonderen,’ hernam de jeugdige verhaler. ‘Tenminste
moet de dood van uw naasten vriend u zeer weinig ter harte zijn gegaan, daar gij kort
geleden over mijn bericht daarvan, als over iets hoogst grappigs zelfs lachen kondet,
- en hoe? zelfs nu zie ik u weder lachen.’
‘Nu, uit dit mijn gedrag,’ zeide Bertrand, ‘zult gij wel hebben kunnen opmaken,
dat ik aan den dood van den minister niet geloof.’
‘Niet daaraan gelooven?’ sprak de andere; ‘zijt gij dan niet in Parijs geweest?’
‘Ik was daar tot den 12den dezer maand.’
‘En gij zoudt het alom verbreide, nauwkeurige bericht over den moord van alle
door het hooge gerechtshof van Parijs aangeklaagden te Versailles, bijzonder over
dien van den minister Bertrand, niet gezien en gelezen hebben?’
‘Ik heb dat bericht niet alleen gelezen, maar op de straten hooren uitroepen, ja nog
meer, ik draag een gedrukt exemplaar daarvan bij mij, en echter meen ik aan de
waarheid van het bericht van Bertrands dood te moeten twijfelen.’
‘Ik echter,’ riep de verteller met hevigheid, ‘meen niet alleen, maar weet het zeker,
dat dit bericht waar is. Een mijner vrienden heeft met eigen oogen de terechtstelling
van den minister te Versailles gezien.’
‘Ik moet dan toch deze aanmerking maken,’ antwoordde Bertrand, ‘dat, wanneer
uw vriend gelooft dit gezien te hebben, zijne oogen wat kortzichtig zijn moeten.’
‘Inderdaad,’ hernam de verhaler, ‘nu wordt mij de zaak te erg. Wanneer uwe
bewering, mijnheer! scherts heeten moet, dan beken ik dat zij mij hoogst ongepast
en onbetamelijk toeschijnt.’ Met deze woorden wendde de jonge man zich zeer
gebelgd van den minister af.
‘Het spijt mij,’ zeide deze, ‘wanneer gij u door mijue
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woorden gekwetst gevoelt. Dewijl gij een zoo welmeenend belang in Bertrands lot
stelt, was mijn oogmerk slechts u van de hoogst aangename waarheid te overtuigen,
dat Bertrand niet dood is, maar leeft.’
‘En denkt gij dan,’ sprak de ander een weinig bevredigd, ‘dat uwe woorden mij
van hetgeen gij beweert, kunnen overtuigen? Hoe gaarne wilde ik zulk een goede
boodschap gelooven, wanneer ik daar een houdbaren grond voor zag. Ik verzeker u:
hoewel ik geenszins zeer rijk ben, zou ik terstond 500 louis d'or geven voor de
zekerheid dat de minister Bertrand nog in leven is.’
‘Gij verdient,’ zeide de minister, ‘dat men u deze zekerheid tot geringeren prijs,
of liever, voor niet verschaffe. Terwijl ik u derhalve in den naam van den door u zoo
welmeenend geroemden Bertrand voor de innige deelneming in zijne daden en
lotgevallen den hartelijksten dank zeg, verzeker ik u tevens, dat hij zich in volkomen
welstand op eene reis naar Engeland, en zelfs hier in deze paketboot bevindt, ja dat
hij het zelf is, die de eer heeft met u te spreken.’
De heer Gasté bevestigde wat de minister zeide.
De jonge man, nadat hij den minister hartelijk vergeving wegens zijn opvliegend
gedrag had gebeden, gaf zich ongehinderd aan zijne vreugde wegens deze
onverwachte, hoogst verblijdende ontmoeting over. Tengevolge van zijn groote
levendigheid moest hij, als hij met Bertrand sprak, nu eens lachen, dan weder weenen,
en vroeg hij gedurig opnieuw, hoe het toch mogelijk was geweest, dat de zoo woedend
vervolgde, alle nasporingen van zijne vijanden had kunnen ontgaan, en uit de
hoofdstad ontkomen was.
De heer Bertrand bevredigde gaarne de nieuwsgierigheid van zijn jongen vriend;
hij verhaalde hem met groote uitvoerigheid de geschiedenis zijner verberging en
redding, van den 10den Augustus af tot op het tegenwoordige oogenblik.
De brave man luisterde hiernaar met de hoogste deelneming en verwondering, en
bood den minister dringend
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zijne diensten in Engeland aan, daar hij met alle betrekkingen in Londen bekend, en
de taal zoo machtig was als een geboren Engelschman.
Bertrand nam dit aanbod zeer gaarne aan, en vond later alle reden om het ontmoeten
van dezen jongen vriend op de paketboot als een zeer gelukkige gebeurtenis aan te
merken, waardoor hem zijne intrede in de nieuwe levensbetrekking ongemeen verlicht
werd.
Terwijl de gewezen staatsminister van Frankrijk met een jongen koopman, dien
een gelukkige beschikking hem toegevoerd had, op de paketboot een
vriendschapsverbond sloot, dat voor beiden duurzaam en innig was, had zich de
hemel nog sterker bewolkt dan vroeger. Tevens echter verhief zich, in plaats van een
gevreesden storm, een frissche noordoostenwind, die de verdere overvaart naar de
Engelsche kusten in hooge mate begunstigde. Toen de ondergaande zon nog eens
door de wolken brak, verlichtte zij het geheele eskader van grootere en kleinere
schepen, die onder Engelsche vlag voeren. Het waren de vleugelen van Brittanjes
grootsche macht, waaronder ieder vluchteling uit Frankrijk volkomen hoede en
zekerheid vond.
Had nu, zoo mocht Bertrand denken, op dit oogenblik de familie van zijn koning,
had zijn eigene gemalin met haar ouden vader en zijn beide broeders gezamenlijk
met hem in deze paketboot kunnen zitten, en de lucht van Engelands vrijen hemel
kunnen inademen! Zij zouden daar tusschen het planken beschot der kajuit en op het
van scheepsteer riekende verdek een vrede ondervonden hebben, dien geen paleis
der Fransche hoofdstad, geen welriekende kamer hun in dit oogenblik verzekeren
kon.
Eerst des avonds om 9 uur landde het vaartuig te Dover. Voor de eerste maal sedert
vele maanden sliep Bertrand hier volkomen gerust. Den volgenden dag zette hij zijne
reis naar Londen voort.
In al de kringen, die met de dagelijksche voorvallen uit het betreurenswaarde
Frankrijk nader bekend waren,
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verwekte zijne komst eene verwondering als de verschijning van een, die uit den
dood was verrezen.
De Engelsche bladen hadden uit het bericht van Hebert over de terechtstellingen
in Versailles de vermelding van Bertrands dood door moordenaarshanden als waarheid
overgenomen, en door het geheele land verbreid. In weinige uren had zich de mare
van de gelukkige aankomst van den gewezen staatsminister onder alle toenmaals in
Londen wonende Fransche vluchtelingen van hoogen adel verspreid. Hij zag zich
weldra door eene schaar van gelukwenschende vrienden omringd.
Toen Koning George III Bertrands gelukkige redding uit Frankrijk en zijn aankomst
te Londen vernam, gaf hij zijne blijdschap daarover te kennen, en wenschte, onder
vele woorden van erkentenis van Bertrands verdiensten aan Frankrijks koninklijk
huis, en aan de, helaas, door geen menschelijke kracht meer te behouden orde, den
minister bij zich te zien.
Bertrand kon deze koninklijke uitnoodiging niet opvolgen. Hij was uit Frankrijk
gevloden, schier zooals hij ging en stond. Aan kleeding en linnengoed, zoowel als
aan andere tot nooddruft en welvoegelijkheid behoorende dingen leed hij zeer gevoelig
gebrek, totdat met een latere scheepsgelegenheid zijn goed hem nakwam.

XI.
Een vreedzame woning.
Hij was juist in dien tijd te Londen gekomen, waarin het Parlement weder geopend
werd. Op den dag dat dit geschiedde, stond hij met meer vrienden aan het venster
van een huis, welks voorgevel naar de hoofdstraat gekeerd was, waardoor de koning
op zijn weg naar de Westminsterkerk, begeleid van zijn schitterenden hofstoet, komen
moest.
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Nauwelijks liet zich het rijtuig des konings van verre zien, of men hoorde tevens het
luid hoerah, dat zonder ophouden uit duizenden keelen opsteeg, en van alle kanten
waar het rijtuig verscheen, vernomen werd. Bertrand, met de gewoonten en taal des
lands geheel onbekend, vroeg aan een Engelschman, die nevens hem aan het venster
stond, wat dat geroep beteekende, en deze antwoordde: ‘Het beduidt 'tzelfde als het
vive le roi, dat men eertijds ook den koning van Frankrijk heeft toegeroepen.’
Er lag in dit antwoord, geheel buiten de bedoeling van hem, die het gaf, iets diep
treffends voor Bertrand. Op smartelijke wijze overweldigde hem de herinnering aan
den voormaligen en den tegenwoordigen toestand van zijn vaderland, aan zijn
ongelukkigen koning, dien zijn eigen met schuld beladen volk als een vijand en
misdadiger gevangen hield, terwijl hier in Engeland een getrouw volk zijn gelukkigen
koning niet genoeg de eerbiedige liefde kon betuigen, die het hem van harte toedroeg.
Hij kon zich niet meer inhouden, en moest zich van het venster verwijderen, om
zijnen tranen den vrijen loop te laten.
‘Mijn arme, dierbare koning,’ dacht hij, ‘die onschuldig ten gerichte geroepen
werd, voor hetgeen uw vader en uwe voorouders bedorven hebben; wiens gevoelig,
kinderlijk vroom hart, alle bitterheid en beleedigingen, die de boosheid en ondank
der menschen kunnen uitvinden, verdragen moest, en gij, mijn ongelukkig volk, dat
als werktuig van Gods toorn uw eigen verderf tegemoet gaat, hoe treurigen indruk
maakt gij, naast dit verstandig, gezond, op wet en orde geworteld volk!’
Het luide gejuich, dat om hem heenklonk, de aanblik van een volk, met dagelijks
aangroeiende macht, wekte in Bertrands ziel geen gevoel van blijde deelneming,
maar slechts smartelijke zorg over de toekomst van zijn eigen volk, dat op een geheel
tegenovergestelden weg door stroomen van onschuldig vergoten bloed, een langdurige
ellende tegemoet snelde.
Hij ging naar zijne kamer terug, en gaf zich daar on-
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gestoord aan zijne droevige voorgevoelens over, die maar al te ras in vervulling
gingen. Want na slechts drie maanden drenkte, dicht bij de Tuilerieën, het bloed van
Frankrijks koning, en na twaalf maanden het bloed zijner gemalin, den grond, waarop
weinige menschenleeftijden geleden, Europa's schitterendste troon stond, die door
haar bekoorlijkheid de lust der oogen, de vreugde der wereld en een verleidelijk,
aanlokkend voorbeeld voor de machtigen en grooten van vele volkeren geweest was.
Spoedig had Frankrijk geen kerken, geen godsdienst meer. Ras werd alles wat
geestelijk, hoog en edel was, in het stof getreden en zooveel mogelijk uitgeroeid.
Ware er geen paal en perk gesteld, dan zou een door zijn aanleg en zijne krachten
zoo veelbeteekenend volk, tot den ruwen toestand der moordlustige, zichzelf
vernielende Fetischaanbidders en kannibalen verzonken zijn. Welk onderscheid is
er tusschen de beulsregeering van een Robespierre, een Marat, Hebert en andere
helden dezer republiek, die niets was dan een bedorven romp, zonder hoofd of ziel,
en tusschen de bevelen en daden van een negerkoning, die, dewijl hij een vrij man,
en door geene wet gehouden noch gebonden is, naar zijn luim een zijner onderdanen
of slaven laat onthoofden, om met de op een paal gestoken schedel de tinnen van
zijn paleis te sieren?
Alleen dáarin zou nog het onderscheid bestaan, dat er in zulk een negerrijk slechts
éen te vreezen is, terwijl in eene republiek, die op de wijze van Robespierre zonder
God en zonder recht of wet is gebouwd, er velen, ja allen te vreezen zijn. Immers
zal, wanneer de gelegenheid daartoe zich voordoet, ieder in den God- en heilloozen
vrijheidswaan aan zijne broeders doen, wat de negerdespoot aan de zijnen deed.
De geschiedenis heeft slechts weinig reddingen uit de doodsgevaren der Fransche
revolutie, zooals de verhaalde, voor het nageslacht behouden. Toch is de verwoester
echter toenmaals honderdduizenden huizen en hutten van Frankrijks inwoners
voorbijgegaan, zonder zich aan hen te
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vergrijpen. Nog kon in schijnbaar verjongde kracht een nieuw geslacht op den met
bloed gedrenkten grond tevoorschijn treden.
Een nieuw stelsel voor beter overleg werd van toen af niet slechts aan éen, maar
aan vele Christelijke volkeren van Europa gegeven; Frankrijk, als een in vlammen
opgaand huis, stond en staat voor aller oog als een waarschuwend vuurteeken aan
den horizon.
Maar met het welig opgroeiend onkruid des akkers, dat er, terwijl de menschen
sliepen, in gezaaid is geworden, zijn ook de volle aren, hoewel verscholen onder het
onkruid, rijp geworden. Daar is eene Hand, die deze bewaren en verzamelen zal en
hunne korrels gebruiken tot rijk gezegend zaaizaad in het veld, door de asch van den
grooten brand vruchtbaar gemaakt.
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