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In het publiek is het wenschelijk dat gij, mylady, tegen mij spreekt als mylord. (Bladz. 25.)
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Hoofdstuk I.
We verplaatsen ons op een overheerlijken morgen op het platteland van Engeland.
Op een fraaien heuvel zien wij een kolossaal gebouw, de met klimop begroeide muren
en torens van het kasteel Cholmondeley, een reusachtig overblijfsel en getuige van
de adellijke grootheden uit de middeleeuwen. Dit is een van de buitenverblijven van
den graaf van Rossmore, Ridder van den Kouseband, Grootkruis van de Bath-orde,
enz. enz. enz., die twee en twintig bunders Engelsch land bezit, eene geheele wijk
te Londen met twee duizend huizen in eigendom heeft en een inkomen van tweemaal
honderdduizend pond in het jaar het zijne mag noemen. De vader en stichter van dit
aloude geslacht was Willem de Veroveraar in eigen persoon; de moeder daarvan
wordt in de geschiedenis niet met name genoemd, daar zij niet van koninklijken
bloede was.
In eene zaal van het kasteel treffen wij op dien prachtigen morgen twee personen
en de overblijfselen van een overvloedig maal aan. Een van deze personen is de oude
Lord, een man, lang van gestalte, breed van schouders, met wit haar en met een
gefronsd voorhoofd, die in iederen trek, in zijne geheele houding en in elke beweging
karakter vertoont en zijne zeventig jaren met evenveel gemak draagt als de meeste
mannen het de vijftig doen. De andere persoon is zijn eenige zoon en erfgenaam,
een jonkman met een droomerigen blik, die omstreeks zes en twintig jaren oud schijnt
te wezen, maar dichter bij de dertig is. Rechtschapenheid, goedaardigheid, billijkheid,
oprechtheid, eenvoudigheid, zedigheid - het is gemakkelijk te zien, dat deze de
hoofdtrekken van zijn karakter uitmaken; en als ge hem met de verschrikkelijke
bestanddeelen van zijn naam bekleed hebt, schijnt hij u bijna een lam in ridderlijk
gewaad toe; want zijn naam en titel zijn de Hoogwelgeboren Heer Kirkeudbright
Llanover Majoribanks Sellers Burggraaf Berkeley, van het kasteel Cholmondeley in
Warinckshire. Hij staat bij een groot raam in eene houding, die verraadt, dat hij zijne
onverdeelde aandacht wijdt aan hetgeen zijn vader zegt en evenzeer zijne onverholen
afkeuring laat blijken van de stellingen, welke deze te berde brengt. De vader loopt
onder het spreken de zaal op en neer, en zijne taal bewijst, dat zijne drift bijna tot
zomerhitte is aangegroeid.
‘Hoe zacht van aard je ook wezen moogt, Berkeley, weet ik toch heel goed, dat,
als je eenmaal besloten hebt, iets te doen, wat je denkbeelden van eer en billijkheid
van je eischen, alle woorden aan je verspild zijn, onverschillig of ik je tracht te
overtuigen, te smeeken of te bevelen. Naar mijne meening...’
‘Vader, als u de zaak zonder vooroordeel, zonder hartstochtelijkheid wilt
beschouwen, dan zal u toch moeten erkennen, dat ik niet iets overijlds, iets
ondoordachts, iets eigenzinnigs doe, dat door niets hoegenaamd te rechtvaardigen
is. I k heb den Amerikaanschen pretendent tot het graafschap Rossmore niet
geschapen; ik heb hem niet opgespoord, ik heb hem niet uitgevonden, ik heb uwe
aandacht niet op hem gevestigd. Hij heeft zich
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zelf aan ons voorgedaan, hij heeft zich in ons leven gemengd...’
‘En heeft het mijne al tien jaren lang tot een hel gemaakt met zijne vervelende
brieven, zijne breedsprakige redeneeringen, zijne vellen met wijdloopige bewijzen...’
‘Die u nooit heeft willen lezen. Toch had hij volkomen aanspraak om gehoord te
worden. Dit zou òf bewijzen, dat hij de rechtmatige graaf was - in welk geval onze
gedragslijn duidelijk zou zijn - òf zou bewijzen, dat hij het niet was - in welk geval
onze gedragslijn even duidelijk zou wezen. Ik heb zijne brieven gelezen, vader. Ik
heb ze bestudeerd en overwogen. De keten schijnt volledig te zijn, zoodat er geen
schakel aan ontbreekt. Ik geloof, dat hij de rechtmatige graaf is.
‘En een kerel, die zich allerlei aanmatigt, een arme drommel, een schooier! Bedenk
wel, wat je zegt, Berkeley.’
‘Vader, a l s hij eens de rechtmatige graaf was, als dit eens op afdoende gronden
bewezen werd, zou u er dan bij willen, bij kunnen blijven, zijne titels en zijne
bezittingen een dag, een uur, een minuut aan hem te onthouden?’
‘Je spreekt onzin - onzin - klinkklare onzin! Maar luister eens naar mij. Ik wil eene
bekentenis voor je afleggen - als je het met dien naam wilt noemen. Ik heb die
verklaringen niet gelezen, omdat ik er geen gelegenheid toe had, - bovendien was ik
al veertig jaren geleden met die zaken bekend geworden, toen mijn vader en de vader
van dezen pretendent nog leefden. De voorvaders van dezen kerel hebben de mijne
al bijna honderd vijftig jaren daarvan op de hoogte gehouden. De waarheid is, dat
de rechtmatige erfgenaam naar Amerika gegaan is, met den erfgenaam van Fairfax
of althans omstreeks denzelfden tijd, maar dat hij ergens in de wildernissen van
Virginië verdwenen is, getrouwd is en wilden voor de pretendentenmarkt begon voort
te brengen; geene brieven naar het vaderland schreef; ondersteld werd dood te zijn;
dat zijn jongere broeder alles in bezit nam; dan de Amerikaan nu werkelijk stierf, en
dat zijn oudste zoon zijne rechten deed gelden - in een brief, die nog beslaat - en
stierf, voordat de oom tijd vond of misschien wel lust had om dien te beantwoorden.
De zoon van dien oudsten zoon werd groot - een lange tusschenruimte, zie je? - en
nu nam deze het schrijven van brieven en het verstrekken van bewijzen op zich.
Welnu, vader op zoon heeft hetzelf gedaan, tot aan den tegenwoordigen gek toe. 't
Was eene opeenvolging van arme lui; niet een hunner was ooit in staat, zijn overtocht
naar Engeland te betalen of een proces aanhangig te maken. De Fairfaxen hebben
hun adeldom altijd hoog gehouden, en zoo hebben zij dezen tot op dezen dag nooit
verloren, ofschoon zij in Maryland wonen; hun vriend heeft den zijnen door zijne
eigene schuld verloren. Je begrijpt nu, dat de feiten in dit geval ons tot het volgende
resultaat brengen: uit een zedelijk oogpunt i s de Amerikaansche schooier de
rechtmatige graaf van Rossmore; uit een rechtskundig oogpunt heeft hij niet meer
rechten op dien titel dan zijn hond. Ziezoo, ben je nu voldaan?’
Er heerschte gedurende eenige oogenblikken een diep stilzwijgen, toen keek de
zoon naar het wapen,
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dat in den grooten eikenhouten mantel gesneden was en zeide met een zekeren
weemoed in den toon zijner stem:
‘Sedert het aannemen van een wapen is het devies van ons geslacht geweest S u u m
c u i q u e - aan ieder het zijne. Door uwe eigene openhartige bekentenis, vader, is
dit eene bittere spotternij geworden. Als Simon Lathers...’
‘Houd dien ellendigen naam voor je! Tien jaren lang heeft hij mijn oog gekweld
en mijn oor verscheurd, totdat eindelijk zelfs mijne voetstappen zich regelen naar
die verstandverbijsterende maat van S i m o n L a t h e r s ! - S i m o n L a t h e r s ! S i m o n L a t h e r s ! En nu, om zijn bestaan eeuwig, onsterfelijk, onvergankelijk in
mijne ziel te maken, heb je besloten om... om... wat heb je nu besloten te doen?’
‘Naar Amerika, naar Simon Lathers, te gaan en met hem van plaats te verwisselen.’
‘Wat! De overgang van den grafelijken titel in zijne handen te geven?’
‘Dat is mijn plan.’
‘Dien verschrikkelijken overgang te doen plaats hebben zonder die dwaze zaak
in het Hoogerhuis te brengen?’
‘Ja,’ luidde het antwoord, dat met eenige aarzeling gegeven werd.
‘Ik geloof waarlijk, dat je krankzinnig bent, Berkeley! Heb je je weer laten
ringelooren door dien ezel - dien radicaal, als je de voorkeur aan die uitdrukking
geeft, ofschoon de woorden geheel dezelfde beteekenis hebben, Lord Tanzy of
Dolleman?’
De zoon antwoordde niet, en de oude Lord vervolgde:
‘Ja, je moet dit erkennen. Die kwast, die schande voor zijn geslacht, die alle
erfelijke titels en voorrechten voor eene aanmatiging houdt, allen adel voor klatergoud,
alle aristocratische instellingen voor bedrog, alle verschil in rang en stand voor eene
misdaad en een schandaal, en geen brood voor eerlijk brood, dat iemand niet door
zijn eigen arbeid verdient - arbeid, foei!’ - en de oude patriciër voegde het
denkbeeldige stof van den arbeid van zijne blanke handen af. ‘Je bent zoover
gekomen, dat je deze meeningen zelf voor waar aanneemt, denk ik,’ voegde hij er
met een spottenden lach bij.
Een lichte blos op de wangen van den jonkman verkondigde, dat het schot getroffen
en gewond had, maar hij antwoordde met waardigheid:
‘Dat is zoo. Ik zeg dit zonder schaamte, omdat ik mij niet behoef te schamen. En
nu is de reden, waarom ik besloten heb, van mijn titel afstand te doen, u duidelijk
geworden. Ik wensch mij te ontdoen van hetgeen in mijn oog een valsch bestaan,
eene valsche positie is, en mijn leven nog eens te beginnen - het eerst werkelijk te
beginnen - te beginnen op de hoogte van den mannelijken leeftijd, zonder den bijstand
van kunstmatige hulp, en te slagen of niet te slagen op grond van eigene verdienste
of eigen schuld. Ik zal naar Amerika gaan, waar alle menschen gelijk zijn en eene
gelijke kans hebben; ik zal leven of sterven, zinken of boven drijven, winnen of
verliezen evenals ieder mensch - dat alleen, zonder een enkelen naam of titel tot
steun te hebben!’
‘Hoor dat nu eens aan!’ De beide mannen keken elkander een
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paar oogenblikken strak aan, toen voegde de oudste er peinzend bij: ‘Gek - stapelgek!’
Nadat er weder een stilzwijgen ontstaan was, zeide hij als iemand, die, lang in nevelen
geleefd hebbende, een enkel zonnestraaltje ontdekt: ‘Welnu, ik zal dan ééne
voldoening smaken: Simon Lathers zal hier komen om zijne bezitting over te nemen,
en dan zal ik hem in den vijver verdrinken. Die arme drommel - altijd zoo nederig
in zijne brieven, zoo onderdanig, zoo eerbiedig, zoo vol vereering voor ons oud
geslacht en onze hooge positie; zoo volijverig om zich met ons te verzoenen, zoo
smeekend om de erkenning als een bloedverwant, door wiens aderen ons adellijk
bloed stroomt, - en met dat al zoo arm, zoo behoeftig, zoo haveloos gekleed, zoo
veracht, zoo bespot, om zijn dwaas pretendentschap door het Amerikaansche gepeupel,
- die ellendige, onuitstaanbare schooier! Een van zijne kruipende, walglijke brieven
te lezen... Binnen!
Dit laatste werd gericht tot een zwierigen lakei, in eene keurige livrei gekleed, met
een rok, een fluweelen broek, zijden kousen, lage schoenen en een witte das, die
eenige oogenblikken daarna in gebogen houding voor hem stond met een zilveren
bord in de hand en met de woorden:
‘De brieven, Mylord!’
Mylord nam ze van het bord af, en de bediende verdween.
‘Onder anderen ook een brief uit Amerika. Natuurlijk van dien schooier. Maar
drommels! er heeft een verandering plaats gegrepen! Ditmaal geen gemeen couvert,
uit een winkel gestolen en met den naam van den winkelier bovenaan. O neen, een
vrij net couvert - met een breeden rouwrand omgeven - misschien wel voor zijne
kat, daar hij ongetrouwd was - en met rood lak dichtgemaakt - een plakplaat zoo

groot als een kroon - en - en - ons wapen voor zegel! - met het devies en alles. En
het leelijke handschrift is verdwenen; hij houdt er blijkbaar een secretaris op na een secretaris, die een mooie hand schrijft. Waarlijk, onze familie aan de overzijde
van den Oceaan gaat erop vooruit - onze schooier heeft een gedaanteverwisseling
ondergaan!’
‘Lees hem, vader, wat ik u bidden mag.’
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Onder anderen ook een brief uit Amerika. (Bladz. 8.)

14.042 Sixteenth Street.
Washington, 2 Mei.
Mylord,
Bij dezen vervul ik den treurigen plicht, u kennis te geven, dat het hoofd van ons
doorluchtig huis niet meer is - alzoo de Hoogwelgeboren Heer Simon Lathers Lord
Rossmore het tijdelijke met het eeuwige verwisseld heeft (‘Eindelijk dood! Dat is
een onuitsprekelijk goed nieuws, Berkeley,’) op zijn verblijf in de omstreken van
het gehucht Duffy's Comers in den grooten, alouden Staat Arkansas - en zijn
tweelingsbroeder met hem, daar beiden zijn verpletterd door een balk, gebezigd bij
het optrekken van een fabrieksschoorsteen tengevolge van de onvoorzichtigheid van
alle aanwezigen, toe te schrijven aan overmaat van vertrouwen en vroolijkheid,
veroorzaakt door het overmatig gebruik van sterken drank, nu vijf dagen
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geleden, zonder dat er een spruit van ons aloud geslacht aanwezig was om hem de
oogen te sluiten en hem te laten begraven met eerbewijzen, aan zijn historischen
naam en zijn hoogen rang verschuldigd - hij staat namelijk nog boven aarde, hij en
zijn broeder. Maar ik zal onmiddellijk maatregelen nemen om hun stoffelijk overschot
aan u te doen toekomen (‘Lieve hemel!’) ter begraving, met de vereischte
plechtigheden, in het familiegraf of mausoleum van ons huis. Inmiddels zal ik een
rouwvlag op mijne woning laten hijschen, en gij zult natuurlijk hetzelfde op uwe
verschillende buitenverblijven doen.
Ik moet er u tevens aan herinneren, dat ik tengevolge van dit treurige ongeval als
eenig efgenaam, in het bezit kom van alle titels, landerijen en goederen van onzen
betreurden bloedverwant, en ingeval van nood, hoe pijnlijk deze plicht ook vallen
moge, aanvrage bij het Hoogerhuis zal doen om teruggave van al die waardigheden
en bezittingen, in het onwettig bezit waarvan ge nog steeds zijt!
Met verzekering van mijne oprechte hoogachting heb ik de eer, mij te noemen
Uw gehoorzamen dienaar
MULBERRY SELLERS graaf ROSSMORE.
‘Prachtig! Komaan, dat is waarlijk interessant! Wel, Berkeley, die onbeschaamdheid
is - is - met één woord kolosaal.’
‘Nu deze schijnt zich althans te willen laten gelden.’
‘Te willen laten gelden! Een mooi ding! En rouwvlaggen! Ter nagedachtenis van
dien ellendigen schooier en zijn broer! En hij zal mij hunne stoffelijke overblijfselen
zenden! De laatste pretendent was gek, maar blijkbaar is deze nieuwe stapelgek.
Welk een naam! M u l b e r y Sellers - dat is muziek voor jou. Simon Lathers Mulberry Sellers - Mulberry Sellers - Simon Lathers... Wil je nog naar Amerika toe?’
‘Als ik van u verlof krijg, vader.’
De oude heer stond, nadat zijn zoon het vertrek had verlaten, eenige oogenblikken
te peinzen. Dit was zijne gedachtenloop:
‘'t Is toch geen kwade jongen. Laat hem zijn gang maar gaan - daar het toch niets
zou baten, mij tegen zijn plan te verzetten - en de zaak eigenlijk nog erger zou maken.
Mijne argumenten en de woorden van zijne tante hebben schipbreuk geleden: laat
ons zien, wat Amerika voor ons doen kan. Laat ons zien, wat gelijkheid van standen
en ontberingen kunnen uitwerken op de helderheid van hoofd van een jongen
Britschen Lord, wiens hersenen in de war zijn. Zijn adel met voeten te treden en een
man, als ieder ander, te worden! 't Is wat moois!’

II.
Kolonel Mulberry Sellers - dit was eenige dagen voordat hij zijn brief aan Lord
Rossmore schreef - zat in zijne ‘bibliotheek,’ die tevens zijn ‘huiskamer,’ zijne
‘schilderijenzaal’ en zijne ‘werkplaats’ was. Nu eens noemde hij dit vertrek met een
van deze namen, dan weder met een anderen, al naar gelang de omstandigheden dit
meebrachten. Hij was bezig aan het vervaardigen van
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Zijne beminde oude vrouw zat bij hem. (Bladz. 12.)
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een of ander stuk speelgoed en blijkbaar geheel in zijn arbeid verdiept. Hij was een
man die reeds wit haar had, maar overigens was hij even jeugdig, vlug, levendig en
ondernemend als vroeger. Zijne beminde, oude vrouw zat bij hem, vergenoegd
breiende en peinzende met een slapende kat op haar schoot. Het vertrek was ruim,
helder en zag er gezellig uit, ofschoon het huisraad van een gering allooi en niet
overvloedig was, en de voorwerpen, die eene kamer gezellig plegen te maken, niet
vele in getal en niet kostbaar waren. Maar er waren levende bloemen en er was een
onbeschrijfelijk iets in het vertrek, dat de tegenwoordigheid van iemand met een
goeden smaak verried.
Zelfs de prenten, die aan de muren hingen, waren in zeker opzicht gelukkig
gekozen; inderdaad schenen zij daar geheel op hare plaats te zijn en iets aantrekkelijks
aan de kamer te geven. Eenige daarvan waren landschappen, andere stelden de zee
voor, weder andere waren blijkbaar portretten. Al die portretten waren herkenbaar
als overleden Amerikaansche mannen van aanzien, en toch deden zij, door de
bijschriften van een stoute hand, alhier allen dienst als ‘graven van Rossmore’ De
nieuwste daarvan had de werkplaats verlaten als Andrew Jackson, maar stelde nu
voor ‘Simon Lathers Lord Rossmore, de tegenwoordige graaf.’ Aan den wand hing
ook een goedkoope spoorwegkaart van Waraichshire. Deze had onlangs tot opschrift
gekregen, ‘De bezittingen der Rossmores.’ Aan den tegenovergestelden wand hing
een andere kaart, en deze was de groote versiering van het vertrek en de eerste om
de aandacht van een vreemde te trekken uit hoofde van haar grooten omvang. Deze
had vroeger eenvoudig den naam ‘Siberië’ gedragen; maar nu was het woord
‘Toekomstig’ vóór dat woord geplaatst. Er waren nog andere toevoegselen met ronden
inkt - verscheiden steden met een aanzienlijke bevolking, over het uitgestrekte land
verspreid op punten, waar heden ten dage noch steden noch bevolkingen bestaan.
Een van deze steden met een bevolking, die op 1.500.000 gesteld was, droeg den
naam ‘Libertyorloffskoizalinski,’ en er was eene nog meer bevolkte, in het middelpunt
geplaatst en aangeduid als ‘hoofdstad,’ die de naam ‘Freedomolownaïwanowich’
droeg.
De ‘huizinge’ - de naam, dien de kolonel gewoonlijk aan zijne woning gaf - was
een vervallen, oud gebouw van een aanzienlijken omvang en van twee verdiepingen,
dat op den een of anderen tijd geverfd was, maar dit bijna vergeten had. Het stond
in een armoedig gedeelte van Washington en was eenmaal iemands buitenverblijf
geweest. Het was omgeven door een verwaarloosd tuintje met eene schutting, die
hier en daar hoog noodig eens recht gezet diende te worden, en een hek, dat niet al
te best meer sloot. Aan de deurpost waren verscheidene letters te zien. ‘Kolonel
Mulberry Sellers, procureur en zaakwaarnemer,’ waren de voornaamste. De een
hoorde van den ander, dat de kolonel was een Spiritist, een Hypnotiseur, een
Geestenbezweerder enz. Want hij was een man, die allerlei baantjes bij de hand had.
Een neger met wit haar, een bril en vrij afgedragen witte katoenen handschoenen,
vertoonde zich aan
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de deur, maakte een deftige buiging en kondigde aan:
‘Marse Washington Hawkins, Sir!’
‘Wel komaan! Laat hem binnenkomen, Daniël, laat hem binnenkomen!’
De kolonel en zijne vrouw waren in een oogwenk van hunne zitplaatsen opgestaan
en drukten een oogenblik daarna de handen van een man, die er stevig gebouwd,
maar ontmoedigd uitzag, en wiens geheele voorkomen verried, dat hij vijftig jaren
oud was, ofschoon hij, naar zijn haar te oordeelen, wel honderd had kunnen tellen.
‘Wel wel, Washington, beste vriend, wat doet het mij een genoegen, je eens weer
te zien! Ga zitten! Kijk eens aan, je bent nog dezelfde van vroeger, wat ouder
geworden, een heel klein beetje; maar je zoudt hem overal herkend hebben, niet waar,
Polly?’
‘O ja, Berry, hij ziet er precies uit, zooals zijn vader er zou uitgezien hebben, als
hij nog in leven was. Maar waar kom je vandaan? Laat mij eens zien: hoe lang is het
al geleden....’
‘Ik zou zeggen, dat het al vijftien jaren is, Mrs. Sellers.’
‘Wel wel, wat vliegt de tijd toch gauw voorbij! Ja, en, och, de veranderingen,
die....’
Hare stem stokte eensklaps en hare lippen beefden; de beide mannen wachtten
eerbiedig, totdat zij hare zelfbeheersching herkregen had en kon voortgaan; maar na
eenige oogenblikken wendde zij zich af, met haar boezelaar voor hare oogen, en
verliet langzaam het vertrek.
‘Je hebt haar aan de kinderen doen denken, de arme ziel! Och, och, die zijn allen
dood behalve de jongste. Maar nu alle kommer verbannen, 't is daar nu geen tijd voor
- voortgegaan met den dans, laat er ongedwongen vreugde heerschen, is mijne
zinspreuk, onverschillig of er eenige dans te dansen is of eenige ongedwongen vreugde
kan heerschen - je zult er je altijd pleizieriger door gevoelen, - altijd, Washington, dat is mijn ervaring, en ik heb heel wat van deze wereld gezien. Komaan, vertel eens
- waar heb je in al die jaren gezeten, en kom je daar nu vandaan, of waar anders kom
je vandaan?’
‘Ik denk niet, dat je dit ooit zoudt kunnen raden, kolonel. Van Cherokee Strip.’
‘Dat is mijn land.’
‘Zoo waar als je leeft.’
‘Dat kan je toch niet meenen. Wo o n je daar werkelijk?’
‘Wel zeker, als een mensch het zoo mag noemen; ofschoon het een vrij sterke
uitdrukking is voor stumpers, die teleurgestelde verwachtingen en armoede in allerlei
vormen hebben leeren kennen...’
‘Is Louise daar?’
‘Ja, met de kinderen.’
‘Op dit oogenblik ook?’
‘Ja, het ging mijne financieele krachten te boven ze mee te nemen.’
‘O, ik begrijp het al - je bent hier gekomen - om je aanspraken tegen de Regeering
te doen gelden. Wees maar gerust - ik zal daar wel zorg voor dragen.’
‘Maar ik heb geen eisch tegen de Regeering.’
‘Niet? Wou je dan postdirecteur worden? Dat komt wel te recht. Laat het maar
aan mij over. Ik zal die zaak wel in orde brengen.’
‘Maar het is niet om de betrekking van postdirecteur te doen - je bent de plank
heelemaal mis.’
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‘Wel lieve hemel, Washington, waarom kom je maar niet met de zaak voor den dag
en vertel je mij niet, hoe de vork in den steel zit? Waarom hoef je zoo achterhoudend
en wantrouwig te zijn tegenover een oud vriend, zooals ik ben? Denk je misschien,
dat ik geen ge...’
‘Er bestaat geen geheim - je stelt mij alleen niet in de gelegenheid om...’
‘Kijk eens hier, beste vriend, ik ken het menschelijk geslacht; en ik weet dat een
man naar Washington toe gaat, onverschillig of hij uit den hemel komt, laat staan
dan van Cherokee Strip, dit daaraan toe te schrijven is, dat hij iets moet hebben. En
ik weet, dat het een regel is, dat hij het niet zal krijgen; dat hij zal blijven en een
poging voor iets anders doen, en dat hij dit ook niet zal krijgen; en zoo gaat het met
het volgende en met het volgende; en hij houdt vol, totdat hij platzak is en te arm en
te beschaamd is om terug te keeren, zelfs naar Cherokee Strip; en eindeiijk breekt
hem het hart, en dan houden ze eene collecte en begraven hem. Zoo... Val mij niet
in de rede, ik weet van die dingen mee te praten. Was ik niet gelukkig en voorspoedig
in het Verre Westen? Jij weet alles daarvan af. De voornaamste burger van Hawkeye,
door iedereen naar de oogen gezien, een soort van autocraat, werkelijk een soort van
autocraat, Washington! Welnu, niets haperde er er aan, of ik zou als Minister naar
St.-James gaan, want de gouverneur en allen drongen er op aan, weet je, en zoo gaf
ik eindelijk toe - en zoo kwam ik hier. E e n d a g te l a a t , Washington! Bedenk
eens, welke kleine omstandigheden eene verandering in de wereldgeschiedenis
kunnen brengen: de betrekking was al vervuld. Daar zat ik nu met mijn gebakken
peren. Ik wilde een vergelijk treffen en naar Parijs gaan. Het speet den President wel
zeer, maar d i e plaats behoorde niet tot het westen: zoo ving ik al weer slib. Er was
geen helpen aan, ik moest nu mijne eischen wat lager stellen - wij allen beleven
eenmaal een tijd, wanneer wij dat moeten doen, Washington, en dat is maar het beste
ook - ik moest dan mijne eischen wat lager stellen en bood aan, Constantinopel aan
te nemen. Begrijp eens, Washington - het is de volle waarheid - binnen een maand
v r o e g ik om China; en nog een maand later s m e e k t e ik om Japan; een jaar later
was ik al lager en lager gezakt, en smeekte met tranen in de oogen om de minste
betrekking bij de regeering der Vereenigde Staten - vuursteenraper in de kelders van
het Ministerie van Oorlog. En waarachtig, ik kreeg ook deze betrekking niet.’
‘Vuursteenraper?’
‘Ja. Eene betrekking, afkomstig uit den tijd van de Revolutie, in de vorige eeuw.
De vuursteenen voor de militaire posten werden uit het Kapitool verstrekt. Zoo gaat
het nog; want ofschoon het oude geweer niet meer in gebruik is en de forten vervallen
zijn, is het besluit niet ingetrokken - over het hoofd gezien en vergeten, zie je? - en
zoo krijgen de ledige plaatsen, wâar de oude Ticonderoga en anderen plachtten te
staan, nog het bepaalde getal vuursteenen in 't jaar.’
Washington zeide na verloop van eenige oogenblikken peinzend:
‘Hoe raar kan het toch in de
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wereld loopen! Te vertrekken om als Minister naar Engeland te gaan tegen twintig
duizend per jaar en het baantje van vuursteenraper niet te krijgen tegen....’
‘Drie dollars in de week. Zoo is het menschelijk leven, Washington - een kort
begrip van menschelijke eerzuchten en van strijd, en de uitkomst: men beoogt een
paleis en verdrinkt in de sloot.’
Er heerschte een diep stilzwijgen. Toen zeide Washington met medelijden in den
toon zijner stem:
‘En zoo heb je, nadat je hier tegen je zin gekomen bent, om aan je gevoel van
vaderlandsliefde en aan den algemeenen wensch van je medeburgers te voldoen, het
niets verder gebracht.’
‘Niets?’ De kolonel stond op om aan zijne verwondering lucht te geven. ‘N i e t s ,
Washington? Maar ik vraag je: een onaftreedbaar lid en het e e n i g e onaftreedbare
lid te zijn van een Corps Diplomatique, geaccrediteerd door het grootste land van de
aarde - noem je dat niets?’
Thans was de beurt aan Washington om zich te verwonderen. Hij was sprakeloos;
maar de verwondering, die in zijne wijd opgesperde oogen te lezen stond, de
eerbiedige bewondering, die door zijn gelaat werd uitgedrukt, waren welsprekender
dan woorden hadden kunnen zijn. De wonde, aan den kolonel geslagen, was geheeld
en hij zette zich voldaan en tevreden weder neer. Hij boog zich eenigszins voorover
en zeide met nadruk:
‘Wat was men verschuldigd aan een man, die voor immer beroemd was geworden
door eene ondervinding zonder wedergade in de geschiedenis der wereld? - een man,
die in de diplomatiek om zoo te spreken, doorkneed geraakt was, door tijdelijk, ten
gevolge van sollicitatie, verbonden geweest te zijn aan iedere diplomatische betrekking
op den rooster van deze regeering, van Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd
Minister aan het hof van St.-James tot consul op een guanorots in straat Soenda salaris betaalbaar in guano - die door eene vulcanische omkeering verdween juist op
den dag vóór dien, waarop men mijn naam op de lijst der sollicitanten plaatste. Zeker
was men mij iets verschuldigd, verheven genoeg om in overeenstemming te zijn met
deze eenige en merkwaardige ondervinding en ik verkreeg dit Bij algemeene stemmen
van deze gemeente, onder toejuiching van het volk, die machtige uitspraak, welke
wetten en wetgeving wegvaagt en van welker besluiten geen hooger beroep is, werd
ik benoemd tot onaftreedbaar lid van Corps Diplomatique, dat de verschillende
souvereiniteiten en beschavingen van den aardbol bij het republikeinsche hof der
Vereenigde-Staten van Noord-Amerika vertegenwoordigt. En men bracht mij met
een fakkeloptocht naar huis.’
‘'t Is verwonderlijk, kolonel, bepaald verwonderlijk.’
‘'t Is de hoogste officieele positie, die er op de gansche aarde bestaat.’
‘Dat zou ik denken - en de invloedrijkste ook.’
‘Daar heb je het juiste woord. Bedenk eens! Ik frons mijne wenkbrauwen, en er
ontstaat oorlog; ik glimlach, en strijdende natiën leggen de wapenen neer.’
‘'t Is verschrikkelijk, - de verantwoordelijkheid, bedoel ik.’
‘Dat is niets Verantwoordelijk-
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heid is voor mij geen last; ik ben daaraan gewend, ben er altijd aan gewend geweest.’
‘En het werk - het werk! Moet je al de zittingen bijwonen?’
‘Wie? Ik? Woont de keizer van Rusland de vergaderingen van de gouverneurs der
provinciën dan bij? Hij zit in zijn paleis en geeft zijn welbehagen te kennen.’
Washington zweeg een oogenblik; toen ontsnapte er een diepe zucht aan zijn
boezem.
‘Hoe trotsch was ik een uur geleden! Hoe armzalig schijnt mijne kleine promotie
mij nu toe! Kolonel, de reden, waarom ik te Washington gekomen ben, is deze: ik
ben afgevaardigde naar het Congres vanwege Cherokee Strip!’
De kolonel sprong overeind en barstte vol geestdrift los in de woorden:
‘Geef mij je hand, beste vriend! Dit is een prachtig nieuws! Ik wensch je van
ganscher harte geluk. Mijne voorspellingen worden bewaarheid. Ik heb altijd wel
gezegd, dat er iets in je stak. Ik heb altijd gezegd, dat je voor eene hooge betrekking
in de wieg gelegd waart. Je moogt aan Polly vragen, of ik dit niet gezegd heb.’
Washington was niet weinig verwonderd over deze onverwachte uitbarsting van
geestdrift.
‘Maar kolonel, het is zoo'n gewichtige zaak niet. Die smalle, weinig bevolkte,
langwerpige strook gras en zand, verloren in de verwijderde gronden van het
uitgestrekte vasteland - het heeft veel van een biljarttafel weg - is niet in tel.’
‘Tut tut! Het is eene groote bezitting en vooral van gewicht door den invloed van
het Congres.’
‘Hei wat, kolonel, ik heb niet eens eene stem.’
‘Dat doet er niet toe: je kunt toch redevoeringen houden.’
‘Neen, dat kan ik niet. De bevolking bedraagt slechts tweehonderd....’
‘Dat doet er niet toe, dat doet er niet toe.’
‘En zij hadden eigenlijk het recht niet om mij te verkiezen; wij zijn zelfs geen
Staat, er bestaat geene organische wet, de regeering heeft geenerlei officieele kennis
van ons bestaan.’
‘Dat zal ik wel in orde brengen. Ik zal de zaak doorzetten, en ik zal je in minder
dan geen tijd georganiseerd krijgen.’
‘W i l je dat, kolonel? 't Is al te goed van je; maar zoo ben je, dezelfde oude, steeds
getrouwe vriend,’ en tranen van dankbaarheid welden op in de oogen van Washington.
‘'t Is al zoo goed als gedaan, beste vriend, zoo goed als gedaan. We zullen die zaak
wel in orde brengen!’

III.
Mrs. Sellers, die nu hare kalmte herkregen had, keerde in het vertrek terug en begon
te vragen naar de vrouw van Hawkins, en naar zijne kinderen en naar hun getal, en
zoo voorts, en haar onderzoek gaf aanleiding tot een omstandig verhaal van hunne
afwisselende lotgevallen en herhaalde zwerftochten in het verre Westen gedurende
de laatste vijftien jaren. Er kwam nu eene boodschap en kolonel Sellers ging heen
om daarop antwoord te geven. Hawkins nam deze gelegenheid waar om te vragen
hoe de
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wereld den kolonel gedurende de laatst verloopen jaren behandeld had.
‘O, zij heeft hem altijd op dezelfde wijze behandeld; zij kon geen verandering
brengen in hare manier om zich van hem te bedienen, als zij hem noodig had, want
hij wilde dit zelf niet.’
‘Dat wil ik graag gelooven, Mrs. Sellers.’
‘Ja, ge ziet, dat hij zich zelf niet verandert - niet in 't minst - hij is en blijft altijd
Mulberry Sellers.’
‘D a t heb ik ook al gemerkt.’
‘Hij was altijd hetzelfde plannen makende, edelmoedige, goedhartige, hoopvolle,
onverklaarbare ongelukskind, dat hij altijd geweest is, en toch houdt iedereen van
hem, alsof hij de gelukkigste man van de wereld was.’
‘Dat hebben ze altijd gedaan; en dat was natuurlijk omdat hij zoo welwillend en
inschikkelijk was, en omdat hij iets over zich had, dat het gemakkelijk maakte, hem
om hulp of om eene gunst te vragen. Men gevoelde zich tegenover hem niet verlegen,
zooals dit tegenover anderen wel eens het geval is.’
‘Zoo is het juist, en te verwonderen is dat wel, omdat hij verscheidene malen
schandelijk behandeld is door menschen, die zich van hem bedienden als van eene
ladder om er tegen op te klimmen en hem dan neer stieten, als zij hem niet meer
noodig hadden. Een tijdlang kon men wel zien, dat hij hierdoor gegriefd is, - en zoo
dacht ik dikwijls, dat hij er nu wel genoeg van zou hebben en later beter op zijn tellen
zou passen - maar 't mocht wat! In een paar weken is hij alles weer vergeten, en
iedere schooier kan komen en zich gemakkelijk een weg tot zijn hart banen.’
‘Dat moet uw geduld dikwijls op eene zware proef stellen.’
‘Och neen, ik ben daaraan gewoon geraakt; en ik heb hem liever zóó dan anders.
Als ik hem een ongelukskind noem, dan bedoel ik, dat hij dat in de oogen der wereld
is; voor mij is hij dit niet. Ik zou hem niet anders verlangen. Ik moet somtijds wel
eens op hem knorren, maar ik denk, dat ik dat ook wel zou doen, als hij anders was,
- dat is zoo mijn manier. Maar ik ben veel minder brommig, als iets hem tegenloopt
dan als iets hem meeloopt.’
‘Dus loopt het hem dan toch niet altijd tegen,’ zeide Hawkins.
‘Wel zeker niet Hij doet van tijd tot tijd een goeden slag, zooals hij het noemt.
Dan is het mijn tijd om te brommen en te mopperen. Want het geld vliegt gauw de
beurs weer uit; die het eerst komt, die het eerst maalt, terstond haalt hij in huis
kreupelen en gekken en landloopers en al de verschillende soorten van menschen,
die anderen niet aanzien en hij wel, en als dan de armoede ons weer overvalt, moet
ik het zoo goed mogelijk zien te schipperen, of wij zouden van honger sterven; en
dat grieft hem en mij natuurlijk ook. Daar hebt ge den ouden Daniël en Tenny, die
de deurwaarder verkocht in den tijd, dat zij aan alles gebrek hadden. Deze kwamen
na het sluiten van den vrede in deze streken, uitgeput en hulpeloos en ongeschikt om
gedurende het overige hunner levensdagen iets met werken te verdienen - en wij
hadden het zoo schraal, en daar zette hij de deur wijd voor
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hen open, en uit de wijze waarop hij hen ontving, zou men opmaken, dat zij ons
regelrecht uit den hemel waren toegezonden in antwoord op een gebed. Ik nam hem
ter zijde en sprak tot hem: “Mulberry, we kunnen ze niet hebben, - we hebben niets
voor ons zelf - we kunnen hen den kost niet geven.” Hij keek mij geërgerd aan en
zeide: “Ze weer wegsturen? - en ze zijn juist zoo vol vertrouwen naar mij toe
gekomen, als... als... En je ziet, zij zijn zoo arm en zoo oud, en ze hebben geen
vrienden, en...” Nu schaamde ik mij en gevoelde mij met nieuwen moed vervuld, en
zoo zeide ik zachtjes: “We zullen ze maar houden, - de Heer zal het voorzien!” Hij
was blijde en wilde een van die oververtrouwelijke opmerkingen maken, maar
bedwong zich bijtijds en zeide eenvoudig: “I k wil het ten minste.” Dit is al jaren en
jaren geleden. Welnu, ge ziet, dat die oude stumpers hier nog zijn.’
‘Maar doen zij dan het huiswerk niet?’
‘Och kom! 't Mocht wat! Zij zouden dit doen, als zij konden, die oude stakkers en
misschien denken ze wel, dat zij er werkelijk iets aan doen. Maar dat is dan al een
bitter beetje. Daniël doet open en gaat somtijds een boodschap doen, en somtijds ziet
men een of beiden binnenkomen om stof af te nemen, - maar dat doen zij alleen,
omdat zij iets willen hooren en er hun mond in steken. En zij zijn altijd om en bij
ons, als wij eten, en dat om dezelfde reden. Maar de zaak is, dat wij een jonge
negermeid moeten houden om h e n te bedienen, en een negervrouw om het huiswerk
te doen en behulpzaam te zijn om hen te bedienen.’
‘Nu, zij zullen zich dan wel heel gelukkig gevoelen, dunkt mij.’
‘Daar is geen sprake van. Zij twisten bijna altijd met elkaar - meestal om den
godsdienst, omdat Daniël een Baptist en Jenny Methodist is, en Jenny gelooft in eene
bijzondere Voorzienigheid en Daniël niet, omdat hij zich voor een soort van vrijdenker
houdt - zij zingen liedjes met elkaar en praten en kletsen eeuwig en altoos en houden
toch veel van elkander, en hebben hooge gedachten van Mulberry, en hij verdraagt
hunne grillen en hunne dwaasheden geduldig, en dus... Och, ze zijn gelukkig genoeg
als ge mij dat vraagt. En ik bekommer er mij niet over - ik ben er aan gewend geraakt.
Ik kan aan alles gewend raken, als ik Mulberry maar tot hulp heb; en eigenlijk kan
het mij weinig schelen, wat er gebeurt, zoolang als hij maar voor mij gespaard blijft.’
‘Nu, ik hoop van harte, dat het hem gauw weer eens moge meeloopen.’
‘En dat hij dan de lammen, de kreupelen en de blinden weer zal binnenhalen om
ons huis weer in een hospitaal te veranderen? Dat zou hij toch weer doen. Ik heb dat
al zoo dikwijls gezien Neen, Washington, ik hoop maar, dat zijne gelukjes niet zoo
heel groot zullen zijn gedurende het overige zijner levensdagen.’
‘Welnu, of hij een groot geluk heeft of een klein geluk, of geen geluk hoegenaamd,
hij mag hopen, dat het hem nimmer aan vrienden zal ontbreken - en ik denk niet, dat
dit ooit zal gebeuren, zoolang
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hij in zijne omgeving menschen heeft, die genoeg weten om...
‘Hij gebrek aan vrienden hebben!’ en zij hief haar hoofd met een zekeren trots op.
‘Wel, Washington, je kunt geen mensch noemen die niet van hem houdt. Ik wil u
wel in vertrouwen vertellen, dat ik heel wat werk gehad heb om hen terug te houden,
hem aan de een of andere betrekking te helpen. Mulberry in betrekking! Hemelsche
goedheid, ge weet, wat dat te beteekenen zou hebben. Wel, ze zouden van de einden
der aarde komen om zulk een schouwspel te zien.’ Na eenige oogenblikken van
nadenken voegde zij er bij - daar zij inmiddels afgedwaald was van de opmerking,
die haar tekst was geweest: ‘Vrienden? - Och, niemand heeft er ooit meer gehad; en
z u l k e vrienden: Grant, Sherman, Sheridan, Johnston, Longstreet, Lee - dikwijls
hebben ze op dien stoel gezeten, waarop gij nu zit...’ Hawkins was er aanstonds van
opgevlogen, en terwijl hij dien met eerbiedigen schroom beschouwde en met een
gevoel, als had hij met schoenen aan de voeten een heiligen grond betreden, riep hij
uit:
‘Zij!’
‘O ja, en dat herhaalde malen.’
Hij bleef als betooverd naar den stoel kijken. Hij ondervond nu wat een slaperige
vreemdeling, die met de aardrijkskunde onbekend is, iederen dag van het jaar
ondervindt, als hij een onverschilligen blik uit het portier slaat en deze op een
stationsbord valt, waarop een bekende naam staat. Mrs. Sellers ging met praten voort:
‘O, ze mogen hem zoo graag hooren praten, inzonderheid als hun last hun zwaar
op de schouderen begint te drukken en zij dien wenschen af te wentelen. Alles is
levendigheid aan hem, en hij frischt hen op. Menigmaal heeft hij generaal Grant aan
het lachen gemaakt -

en dat is een heele toer, zeg ik u, en wat Sheridan aangaat, zijn oog wordt verhelderd
en hij luistert naar Mulberry Sellers, alsof hij een stuk geschut was. Ziet ge, het
aantrekkelijke van Mulberry is, dat hij zoo vrijzinnig en onbevooroordeeld is, dat
hij met alle menschen weet om te gaan. Ge moet eens naar het Witte Huis gaan, als
de President eene receptie houdt - als Mulberry er ook is. Welnu, dan kunt ge eens
zeggen, wie van hen beiden die receptie houdt.’
‘Hij is zeker een merkwaardig man - en dat is hij altoos geweest. Is hij
godsdienstig?’
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over eenig ander, behalve Rusland en Siberië. Hij beweegt zich met gemak op dat
gebied.’
‘Wat is zijn godsdienst?’
‘Hij....’ Zij zweeg en was voor een paar oogenblikken in gedachten verdiept; toen
zeide zij: ‘Ik denk, dat hij in de laatste week een Mohammedaan of zoo iets geweest
is.’
Washington ging nu de stad in om zijn koffertje te halen; want het gastvrije echtpaar
Sellers wilde van geene tegenwerpingen hooren; hij moest hun huis gedurende de
zitting van het Congres als zijn tehuis beschouwen. De kolonel keerde thans terug
en hervatte zijn arbeid aan het stuk speelgoed. Dit was juist af, toen Washington
terugkwam.
‘Daar is het,’ zei de kolonel, ‘kant en klaar.’
‘Wat is dat, kolonel?’
‘Och, 't is maar een kleinigheidje: speelgoed om er de kinderen mee te amuseeren.’
Washington bekeek het.
‘Het schijnt een geduldwerkje te zijn.’
‘Ja, dat is het ook. Ik noem het Biggen in den stal. Doe ze er in - probeer eens, of
je ze er in kunt krijgen.’
Na verscheidene mislukte pogingen slaagde Washington hierin en was nu zoo blij
als een kind.
‘'t Is verwonderlijk aardig gevonden, kolonel. En interessant! Wel, ik zou er wel
een heelen dag mee kunnen spelen. Wat denk je er mee te doen?
‘Och, niets. Er een octrooi voor nemen en het ter zijde leggen.’
‘Doe zoo iets toch niet. Er is geld met dat ding te verdienen.’
Een medelijdende trek vertoonde zich op het gelaat van den kolonel, en hij zeide:
‘Geld - ja; speldegeld voor mijn vrouw: een paar maal honderdduizend misschien.
Niet meer.’
Washington keek hem verwonderd aan.
‘Een paar maal honderdduizend dollars! Noem je dat speldegeld?’
De kolonel stond op, liep de kamer door, sloot eene deur, die even op een kier
stond, keerde toen naar zijn stoel terug en vroeg nauw hoorbaar:
‘Kan je een geheim bewaren?’
Washington knikte bevestigend; hij was te verwonderd om een enkel woord te
spreken.
‘Heb je wel eens gehoord van belichaming - belichaming van afgescheiden
geesten?’
Washington had er wel eens van gehoord.
‘En waarschijnlijk geloofde je er niet aan; en dat niet zonder reden.
De zaak, zooals zij door onkundige kwakzalvers in de praktijk wordt gebracht, is
de aandacht van een verstandig mensch niet waardig, - als er een flauw licht is en
een donker kabinet, en een troepje bedriegers bij elkaar gebracht, met hun geloof en
hunne trillingen en hunne tranen, en als er dan een van dat slag van menschen te
voorschijn treedt en zich verandert in iedereen, die men maar wenscht, grootmoeder,
kleinkind, schoonbroeder, de tooveres van Endor, John Milton, de Siameesche
tweelingbroeders, Peter den Groote, en al zulke onzin meer, - neen, dat is dwaas en
armzalig. Maar als iemand, die bevoegd is om de macht der w e t e n s c h a p aan het
licht te brengen, dan is het een andere zaak, een heel andere zaak. De geest,
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die op deze roepstem antwoordt, komt om te blijven. Begrijp je niet de handelswaarde
van die bijzonderheid?’
‘Nu, ik... Om je de waarheid te zeggen, begrijp ik het niet volkomen. Bedoel je,
dat zulk een, als hij blijft, meer opgang zou maken, en op deze wijze den prijs der
biljetten voor de voorstelling vorhoogen?’
‘De voorstelling? Dwaasheid! Luister naar mij! Binnen drie dagen zal ik met mijne
methode gereed zijn, en laat dan de wereld verbaasd staan, want zij zal wonderen te
zien krijgen. Washington, binnen drie dagen - tien op zijn hoogst - zal je mij de
dooden van alle eeuwen zien oproepen, en zij zullen opstaan en wandelen. Wandelen?
- zij zullen voor altijd wandelen en nimmer meer sterven. Wandelen met al hunne
spieren en weder tot hunne vorige krachten terugkomen.’
‘Kolonel! dat is bijna niet om te gelooven.’
‘Begrijp je n u , welk eene geldelijke winst daaraan verbonden is?’
‘Ik... nu... ik weet eigenlijk niet, of ik het wel begrijp.’
‘Kijk eens hier! Ik zal een monopolie hebben; die allen behooren aan mij toe, niet
waar? Er zijn twee duizend agenten van politie te New-York. Hun loon bedraagt vier
dollars per dag. Ik zal deze vervangen door doode voor het halve geld.’
‘O, verwonderlijk! Daaraan had ik nooit gedacht. V-i-e-r duizend dollars per dag.
Nu begin ik het in te zien! Maar zullen die agenten van politie wel voldoen?’
‘Hebben zij niet voldaan - tot op dezen tijd toe?’
‘Ja, als je het op die manier aanlegt....’
‘Leg het zoo aan, als je wilt. Wijzig het naar je eigen goeddunken, en mijne
manschappen zullen nog uitstekend zijn. Zij zullen niet eten, zij zullen niet drinken
- want zij hebben daaraan geene behoefte; zij zullen de oogen niet dichtknijpen voor
speelholen en verboden danshuizen, zij zullen de dienstmeisjes niet achternaloopen;
en bovendien zullen de schurken, die hen op eenzame wegen belagen en lafhartig
op hen schieten of hun mes tegen hen trekken, slechts hunne uniformen havenen en
er dus weinig voldoening van hebben.’
‘Nu, Kolonel, als je agenten van politie kunt in het aanzijn roepen, dan kan je
natuurlijk....’
‘Zeker - ik kan alles in het aanzijn roepen wat ik maar wil. Neem hel leger
bijvoorbeeld maar eens: dit is nu vijf en twintig duizend man sterk en kost twee en
twintig millioenen per jaar. Ik zal de Romeinen opwekken, ik zal de Grieken doen
verrijzen, ik zal aan de Regeering, voor tien millioenen per jaar, tien duizend veteranen
bezorgen, gekozen uit de overwinnende legioenen van alle eeuwen - soldaten, die
Indianen jaar in jaar uit zullen verdrijven op belichaamde paarden, die geen cent
voor rantsoen kosten. De legers van Europa kosten nu twee billioenen in het jaar ik zal ze alle vervangen voor één billioen. Ik zal de uitstekendste staatslieden uit alle
eeuwen en alle hemelstreken doen opkomen en dit land aan een Congres helpen, dat
genoeg weet om er nooit bekaaid af te komen - iets, dat nog nooit gebeurd is, sedert
de Onafhankelijkheidsverklaring, en nimmer zal gebeuren, voordat deze practische
dooden in het leven zullen teruggekeerd zijn. Ik zal de tronen van Europa weder
bezetten met de schranderste
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koppen en de edelste harten, die al de koninklijke begraafplaatsen van alle eeuwen
kunnen verschaffen - dat niet eens zoo'n groote zaak is - en ik zal de inkomens en
de civiele lijst verdeden, naar recht en billijkheid, voor mij zelf eenvoudig de helft
daarvan nemen en...’
‘Kolonel, als de helft hiervan maar waarheid is, dan zijn er millioenen mee te
verdienen.’
‘Millioenen? Zeg liever billioenen. Kijk eens hier! De zaak zal zóó spoedig haar
beslag krijgen, dat, als er nu iemand bij mij kwam en tegen mij zeide: Kolonel, ik
heb het wat krap, en als u mij een paar billioen dollars kon leenen... Binnen!’
Dit laatste was het antwoord op het kloppen aan de kamerdeur. Een man die er
forsch gebouwd uitzag, trad binnen met een dikke portefeuille in zijne hand, haalde
daaruit een papier en bood dit aan met de korte opmerking:
‘Zeventiende en laatste aanmaning - ge moet mij nu die drie dollars veertig cent
zonder verwijl betalen, kolonel Mulberry Sellers.’
De kolonel begon in dezen zak en in dien te tasten, en hier en daar en overal te
voelen, terwijl hij mompelde:
‘Waar heb ik dat geld ook weer gelaten? Laat me eens zien! Hier niet, daar niet!
Och ik moet het in de keuken hebben laten liggen; ik zal er even heengaan en...’
‘Neen dat zult ge niet - ge zult blijven, waar ge zijt. En ge zult het mij nu ook op
dit zelfde oogenblik betalen.’
Washington bood aan, eens in de keuken te gaan zien. Toen hij heengegaan was,
zei de kolonel:
‘De zaak komt hierop neer, dat ik nog eene enkele maal om uitstel moet vragen,
Suggs. Ziet ge, de remises, die ik wachtende, was...’
‘Loop naar den drommel met die remises. Die zijn zoo dikwijls voor de spuit gezet.
Dat geeft niets! Komaan!’
De kolonel keek hem wanhopig aan. Toen klaarde zijn gezicht op; hij ging naar
den muur toe en begon een afschuwelijke prent met zijn zakdoek af te stoffen. Toen
nam hij deze eerbiedig af, bood haar den commissonnair aan, wendde zijn gelaat af
en zeide:
‘Neem dit, maar laat mij niet zien, dat het weggaat. 't Is de eenige overgebleven
Rembrandt, die...’
‘Loop naar den drommel met Rembrandt, 't is een prent.’
‘Och spreek toch niet zoo, wat ik u bidden mag. 't Is het eenige werkelijke origineel,
het eenige prachtige model van die machtige kunstrichting, die...’
‘Kunstrichting! 't Is het ellendigste prul, dat ik...’
De kolonel bracht weder een ander kunstproduct aan en stofte het voorzichtig af.
‘Neem dit dan - het juweel van mijne collectie - de eenige echte Fra Angelico,
die...’
‘Knoeiwerk, anders niet. Geef het maar op: de menschen zullen denken dat ik een
negerscheerwinkel geplunderd heb. Goedendag!’
Terwijl hij de deur achter zich dichtsloeg, riep de kolonel hem nog achterna:
‘Och, bedek het toch goed: laat er geen nattigheid op komen. De fijne tinten van
de Angelico...’
Maar de man was al verdwenen.
Washington kwam terug en zeide, dat hij overal had gekeken, zoo ook
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Mrs. Sellers en de bedienden, maar vruchteloos. Hij ging voort met te zeggen, dat
hij wenschte, dat hij een zeker man in het oog kon krijgen - dan behoefde hij niet
langer naar het geld te zoeken. De belangstelling van den kolonel was aanstonds
gaande gemaakt.
‘Eenarmigen Pete noemen ze hem daar - ginds in Cherokee Strip, bedoel ik. Hij
heeft de bank te Tahlequah bestolen.’
‘Hebben ze te Tahlequah dan banken?’
‘Ja, één bank ten minste. Hij wordt er van verdacht, dat hij deze bestolen heeft.
Hoe dit wezen moge, er ontbreekt meer dan twintig dollars. Men heeft eene belooning
van vijf duizend uitgeloofd. Ik geloof, dat ik dien man op mijn tocht naar het Oosten
gezien heb.’
‘Is dat zoo?’
‘Ik weet zeker, dat ik op den eersten dag, toen ik in het spoor zat, een man in den
trein gezien heb, die erg juist met de beschrijving overeenkwam - althans wat de
kleeding en het ontbreken van een arm betreft.’
‘Waarom heb je hem dan niet in hechtenis laten nemen en de belooning
opgeëischt?’
‘Dat kon ik niet. Ik moet daarvoor natuurlijk eene machtiging hebben. Maar ik
had plan gemaakt om bij hem te blijven, totdat ik mijn kans schoon zag.’
‘Welnu?’
‘Wel, hij heeft den trein gedurende den nacht verlaten.’
‘Dat is jammer.’
‘Zoo erg is het niet.’
‘Hoezoo?’
‘Omdat hij naar Baltimore ging met denzelfden trein, waarin ik zat, ofschoon ik
dit niet tijdig genoeg wist. Toen wij het station verlieten, zag ik hem met een valies
in de hand naar het ijzeren hek gaan.’
‘Goed; wij zullen hem wel in handen krijgen. Laat ons een plan beramen.’
‘Eene beschrijving van den man aan de politie te Baltimore zenden?’
‘Och, waar praat je over? Wel neen, zou je dan willen, dat zij de belooning kregen?’
‘Wat moeten wij dan doen?’
De kolonel dacht na.
‘Dat zal ik je zeggen: eene advertentie in de S u n van Baltimore plaatsen van den
volgenden inhoud:
‘Zend mij een enkellettertje, Pete..’
‘Wacht eens even. Welken arm heeft hij verloren?’
‘Den rechter.’
‘Goed. Welnu dan...
“Zend mij een enkel lettertje, Pete, al moet ge ook met uwe linkerhand schrijven.
Adres X Y Z, Postkantoor te Washington. Van een bekende.”’
‘Ziezoo! dat zal hem wel hier brengen.’
‘Maar hij weet niet, wie hem moet hebben.’
‘Maar hij zal dit graag willen weten, niet waar?’
‘Wel zeker - daar dacht ik niet aan. Hoe kwam je zoo op die gedachte?’
‘Door de bekendheid met de menschelijke nieuwsgierigheid. Een krachtig middel,
een heel krachtig middel!’
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IV.
De dag liep ten einde. Na het middagmaal hielden de beide vrienden langdurige en
ernstige beraadslagingen om te beslissen, wat zij zouden doen met de belooning van
vijf duizend dollars, die zij zouden krijgen, als zij den eenarmigen Pete zouden
uitvinden, en hem grijpen, en bewijzen, dat hij de gezochte persoon was, en hem
uitleveren, en hem per scheepsgelegenheid naar Tahlequah in het Indiaansche
Territorie zenden. Maar er waren zoovele gelegenheden om kontanten te gebruiken,
dat het hun onmogelijk was, tot een bepaald besluit te komen. Eindelijk werd Mrs.
Sellers het moede en zeide:
‘Wat geeft het, de huid te verkoopen, voordat de beer geschoten is?’
Toen werd er een speldje bij de zaak gestoken en gingen allen naar bed. Den
volgenden morgen maakte de kolonel op aansporing van Hawkins eene teekening
en eene beschrijving, ging de deur uit en deed aanvrage om een octrooi voor zijn
speelgoed, en Hawkins stak dit zelf bij zich en ging de deur uit om te zien, of er niet
wat mee te verdienen was. Hij behoefde niet ver te gaan. In eene kleine houten schuur,
die vroeger door eene negerfamilie bewoond was, zag hij een Yankee bezig met het
repareeren van matten stoelen en ander huisraad. Deze man bekeek het stuk speelgoed
onverschillig; trachtte het raadsel daarvan op te lossen; bevond, dat dit niet zoo
gemakkelijk ging, als hij had verwacht; begon er al meer en meer belang in te stellen;
wist het ding eindelijk in elkaar te krijgen, en vroeg:
‘Is er octrooi op?’
‘Dit wordt aangevraagd.’
‘Wat moet ge er voor hebben?’
‘Voor hoeveel wilt ge het koopen?’
‘Wel, voor vijf en twintig centen, zou ik denken.’
‘Wat wilt ge geven voor het uitsluitend recht van verkoop?’
‘Ik zou er geen twintig dollars voor kunnen geven, als ik het kontant moest betalen;
maar ik zal u zeggen, wat ik doen zal. Ik zal het namaken en verkoopen en u vijf cent
provisie voor ieder stuk geven.’
Washington slaakte een zucht. Weder verdween er een droom: er was geen geld
met dat ding te verdienen. Daarom zeide hij:
‘Welnu, neem het op die voorwaarde. Geef er mij een bewijs van!’
Hij ging met het bewijs heen en verloor de geheele zaak uit zijne gedachten verloor die om plaats te maken voor verdere pogingen om de voordeeligste manier
te bedenken, waarop hij zijne helft van de belooning, ingeval deze hun ten deel viel,
zou beleggen.
Hij was nog niet lang thuis geweest, toen Sellers thuiskwam, overmeesterd door
smart en opgetogen van blijdschap - welke beide gemoedsaandoeningen nu eens
afzonderlijk, dan weder gezamenlijk aan het licht kwamen. Hij viel Hawkins al
snikkende om den hals en zeide:
‘O, draag rouw met mij, mijn vriend, draag rouw over mijn verlaten huis: de dood
heeft mijn laatsten bloedverwant weggerukt, en ik ben nu graaf van Rossmore.
Wensch mij geluk!’
Hij wendde zich tot zijne vrouw, die was binnengetreden, terwijl dit voorviel,
sloeg zijne armen om haar hals en zeide: ‘Je moet je goed-
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houden, om mijnentwil, Mylady! Het moest gebeuren, het was zoo besloten.’
Zij hield zich goed en zeide:
‘'t Is zoo'n groot verlies niet. Simon Lathers was een arme, welmeenende,
onbruikbare kerel, en zijn broer was geen knip voor zijn neus waard.’
De rechtmatige graaf vervolgde:
‘Ik ben te zeer geschokt door deze afwisseling van smarten vreugde, dan dat ik in
staat zou wezen, mij met zaken te bemoeien; ik zal daarom onzen goeden vriend hier
vragen, de tijding per telegram of per brief aan Lady Gwendolen mee te deelen en
haar te verzoeken om....’
‘We l k e Lady Gwendolen?’
‘Onze arme dochter, die helaas!...’
‘Sally Sellers? Mulberry Sellers, ben je niet bij je verstand?’
‘Och, verlies niet uit het oog, wie jij bent, en wie ik ben; denk aan je eigene
waardigheid om ook aan de mijne te denken. Het zou 't beste wezen, er nu mee op
te houden, mij bij mijn geslachtsnaam te noemen, Lady Rossmore.’
‘Goede hemel! dat kan ik nooit doen! Hoe m o e t ik je dan eigenlijk noemen!’
‘Als wij onder elkaar zijn, kunnen de gebruikelijke namen nog wel gebezigd
worden; maar in het publiek is het wenschelijk, dat gij, Mylady, t e g e n mij spreekt
als Mylord en v a n mij als Rossmore of den graaf, en.....’
‘Och hemel, dat kan ik nooit doen, Berry.’
‘Maar het moet inderdaad, liefste! Wij moeten nu overeenkomstig onze veranderde
positie leven.’
‘Nu, ik wil je je zin wel geven; ik heb mijne wenschen altijd naar die van jou
geschikt, Mul.... Mylord en het is laat genoeg om daar nu nog mee te beginnen,
ofschoon het naar mijn inzien de grootste dwaasheid is, die men bedenken kan.’
‘Dat is gesproken, zooals het mijne lieve vrouw betaamt. Komaan, geef mij een
zoen en laat ens weer goede vrienden zijn.’

‘Maar - Gwendolen! Ik weet niet, hoe ik ooit dien naam zal onthouden. Wel, iemand
zou daarin niet licht Sally Sellers herkennen. Hij is veel te groot voor haar, en
bovendien is het, meen ik, een soort van buitenlandschen naam.’
‘Je zult wel merken, dat zij zelf er geen bezwaar in vindt, Mylady!’
‘Dat wil ik graag gelooven. Zij houdt van al zulke romantische grillen, gelijk zij
er voor geboren is. Zij heeft dat niet van mij, dat is zeker. En dat zenden naar eene
kostschool heeft daar geen verandering in gebracht - juist het tegendeel.’
‘Hoor dat nu eens! De Rowena-Ivanhoe kostschool is de uitstekendste en meest
aristocratische inrichting van onderwijs voor jonge dames in ons land. Onder geenerlei
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hebben tot hetgeen men den Amerikaanschen adel zou kunnen noemen. Het
schoolgebouw heeft veel van een kasteel weg met zijne torens en torentjes en is
omgeven door eene gracht - en alles rondom het gebouw is genoemd naar de boeken
van Walter Scott en ziet er voortreffelijk uit; en al de rijkste meisjes houden rijtuigen
en koetsiers in livrei, en rijpaarden, met Engelsche grooms in deftige kleeding...
‘En zij leeren er niets hoegenaamd, Washington Hawkins, niets anders dan
dwaasheden en blufferij. Maar zendt bericht aan Lady Gwendolen; want ik denk, dat
de statuten zullen vereischen, dat zij naar huis moest gaan, zich van de wereld
afzonderen en rouwdragen over die pummels; die zij verloren heeft.’
‘Maar liefste! Pummels? Denk er aan - n o b l e s s e o b l i g e .’
‘Och kom, spreek tegen mij in je eigen taal, Ross - je kent geen andere, en je
radbraakt het maar, als je dat wilt doen... O, kijk mij maar niet zoo boos aan - het
was een vergissing en geen opzet; levenslange gewoonten kunnen niet in een seconde
afgelegd worden. R o s s m o r e - ziezoo, wees nu maar tevreden, en denk nu maar
aan Gwendolen. Zal je schrijven, Washington? - of telegrapheeren?’
‘Hij zal telegrapheeren, liefste.’
‘Dat dacht ik wel,’ mompelde Mylady, terwijl zij het vertrek verliet. ‘Hij wil het
zoo, dat het adres op het couvert geplaatst wordt. 't Zal het hoofd van het kind
heelemaal op hol brengen. Zij zal het natuurlijk in handen krijgen, want als er andere
meisjes op school zijn, die Sellers heeten, dan zullen zij toch op dien naam geen
aanspraak kunnen maken. En laat het maar aan haar over om het aan de groote klok
te hangen. Och, 't is haar te vergeven. Zij is zoo arm en de andere meisjes zijn zoo
rijk: natuurlijk heeft zij al veel over hare armoede moeten hooren, en ik vind het
natuurlijk, dat zij ze nu eens met gelijke munt wil betalen.’
Daniël werd met de bezorging van het telegram belast; want ofschoon een kastje
in een hoek van het vertrek een telephoon scheen te zijn, bevond Washington al zijne
pogingen om zich met het centraalkantoor in verbinding te stellen, vruchteloos. De
kolonel bromde iets, dat zulke dingen ‘ook altijd niet in orde zijn, als men er gebruik
van wil maken,’ maar hij vertelde niet, dat een van de redenen hiervan was, dat het
ding slechts een figurant was, daar er geen draad aan bevestigd was. En toch maakte
de kolonel er dikwijls gebruik van - als er bezoekers bij waren - en scheen met behulp
daarvan mededeelingen te doen. Rouwpapier en cachet werden besteld, toen begaven
de vrienden zich ter ruste.
Den volgenden namiddag, terwijl Hawkins op verzoek het portret van Andrew
Johnson met floers omwond, schreef de rechtmatige graaf over het verlies, dat de
familie geleden had, aan den man in Engeland, die zich dien titel onrechtmatig had
toegeëigend - een brief, dien wij reeds gelezen hebben. Hij gaf insgelijks per brief
aan de autoriteiten van het dorp Duffy's Corners in Arkansas bevel, dat de stoffelijke
overblijfselen der overleden tweelingbroeders moesten gebalsemd worden door een
deskundige te St. Louis en terstond per scheepsgelegenheid aan den on-
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rechtmatigen graaf moesten worden gezonden - met de rekening. Toen teekende hij
het wapen en het devies der Rossmores op een groot stuk bordpapier af, en hij en
Hawkins brachten dit naar den meubelhersteller, met wien deze kennis gemaakt had,
en na verloop van een uur kwamen zij terug met een paar prachtige wapenschilden,
die zij voor aan het huis vastspijkerden - ten einde de algemeene aandacht te trekken,
hetgeen ook het geval was; want het was slechts een stille en armzalige negerbuurt
met eene menigte schamel gekleede kinderen, wier aandacht dit tot zich trok en deze
dagen achtereen gaande hield.
De nieuwe graaf vond - zonder verwondering - de volgende mededeeling in het
avondblad en sneed haar uit en plakte haar in zijn dagboek:
Door een onlangs plaats gehad hebbend overlijden verkrijgt onze geachte medeburger,
kolonel Mulberry Sellers, onaftreedbaar lid van het Corps Diplomatique, als
rechtmatige Lord, het groote graafschap Rossmore, het derde in rangorde van de
graafschappen van Groot - Brittannië, en zal de noodige maatregelen nemen, door
middel van een proces in het Huis der Lords, om den titel en de bezittingen aan den
tegenwoordigen onrechtmatigen bezitter daarvan te ontnemen. Zoolang de rouwtijd
duurt zullen de gewone Donderdagavondrecepties op het kasteel Rossmore niet
gehouden worden.
De gedachten van Lady Rossmore hierover namen den volgenden loop.
‘Recepties! Menschen, die hem niet goed kennen, zullen denken, dat hij een
alledaagsche man is, maar naar mijne meening is hij een van de merkwaardigste
menschen, die ik ooit gezien heb. Wat vlugheid en vaardigheid betreft om dingen
uit te denken, bestaat zijn weerga niet, dunkt mij. Zoo zou het bij niemand anders
zijn opgekomen, dit oude kavalje het kasteel Rossmore te noemen, maar dit is bij
hem niets vreemds. 't Is toch maar een gelukkig iets, eene verbeelding te hebben, die
altijd iets weet uit te vinden. Oom David Hopkins placht altijd te zeggen: ‘Verander
mij in Mullberry Sellers, en ik heb niets meer te vragen.’
De gedachten van den rechtmatigen graaf kwamen hierop neer:
‘'t Is een mooie naam. Jammer, dat ik er niet aan gedacht heb, voordat ik aan den
onrechtmatigen graaf schreef. Maar ik zal het, hem meedeelen als hij antwoordt.’

V.
Er kwam geen antwoord op het telegram, er kwam geen dochter. Toch liet niemand
eenige ongerustheid of verwondering hierover blijken; dat is te zeggen, niemand dan
Washington. Na drie dagen wachtens vroeg hij aan Lady Rossmore, wat zij dacht,
dat er aan haperde. Zij antwoordde doodbedaard:
‘Och, 't is zoo'n begrip van haar, waarvan men zich nooit rekenschap kan geven.
Zij is door en door een Sellers, althans in sommige opzichten; en een Sellers weet
vooruit niet te zeggen, wat hij doen zal, omdat hij het zelf niet weet, voordat hij het
gedaan hoeft. Zij is gezond en wel, er is geen reden om over haar on-
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gerust te zijn. Als het haar gelegen komt, zal zij komen of zal zij schrijven, en het is
niet te zeggen wat, voordat het gebeurd, is.’
Het bleek een brief te zijn. Deze werd juist op dat oogenblik overhandigd en
aangenomen door de moeder zonder bevende handen of koortsachtige gejaagdheid,
of eenige andere van die verschijnselen, gewoon in geval van een lang uitgebleven
antwoord op een gewichtig telegram. Zij veegde haar bril met de meest mogelijke
bedaardheid af, terwijl zij aldoor voortpraatte, brak den brief toen open en begon
overluid te lezen:
Rowena - Ivanhoe school, Donderdag.
Beste Mama Rossmore,
Och, wat was dat een blijdschap, - dat kan u begrijpen. Ze hadden altijd hare neuzen
over onze aanspraken opgetrokken, weet u; en ik had er mij altijd zoo goed mogelijk
uit weten te redden. Ze zeiden altijd, dat het al wat groots en deftigs was, rechtmatige
aanspraak op een graventitel te kunnen maken; maar als dat zóó ver te zoeken was,
dan gaf het ook niet al te veel. Welnu, het telegram maakte heel wat sensatie! De
bode kwam de groote zaal binnen en riep overluid uit: ‘Een telegram voor Lady
Gwendolen Sellers!’ en nu had u eens moeten zien, welk eene uitwerking dit op al
die trotsche aristocraten had. Ik zat juist in een hoek allen, - dat is daar waar
Asschepoester behoort. Ik nam het telegram aan en las het en trachtte flauw te vallen,
- en ik had dit ook wel kunnen doen, als ik er op voorbereid was geweest, maar het
kwam zoo onverwachts, begrijpt u - maar ik deed, wat mij het eerst in de gedachten
kwam: ik bracht mijn zakdoek naar mijne oogen en vloog al snikkende naar mijne
kamer, waarbij ik het telegram, schijnbaar bij ongeluk, liet vallen. Ik liet een klein
hoekje voor mijn oog vrij - juist groot genoeg om den troep naar het telegram te zien
grijpen - en zette daarop mijne vlucht voort, schijnbaar met een gebroken hart, maar
werkelijk zoo blij als een engel.
Toen kwamen de condoleantievisites, en ik moest het aanbod, de kamer van Miss
Augusta Templeton Ashmore Hamilton daarvoor zoolang te gebruiken, aannemen,
omdat de toevloed zoo groot was en er in mijn kamertje geen plaats voor drie
menschen is. En nu moet ge weten, dat het eerste meisje, dat bij mij kwam om mij
te troosten, dat dwaze schepseltje van Skimperton was, dat mij altijd zoo schandelijk
had behandeld en zich steeds op den voorgrond gesteld had, omdat een voorvader
van haar een Mc Allister was.
Maar de grootste zegepraal van alles was - raad eens! Maar u kan het nooit raden.
Het was dit. Die kleine gekkin en twee anderen hebben er altijd over gekibbeld, wie
het recht had om voor te gaan - volgens den maatschappelijken rang. Ieder van haar
maakte namelijk aanspraak op het recht om het eerst van tafel op te staan, en dus
bleef geen van haar ooit tot aan het einde, maar ging al in het midden van het diner
weg om aan het hoofd van de anderen te komen. Welnu, na mij een dag lang
afgezonderd te hebben gehouden - ik moest nog in den rouw gaan, - verscheen ik
weer aan de tafel, en toen... wat denkt ge? Deze drie bleven nu
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Ik vloog al snikkende naar mijne kamer. (Bladz. 28.)

aan tafel zitten wachten totdat Lady Gwendolen opgestaan was.
Och, wat heb ik daar een pleizier in gehad. En u moet weten, dat geen van de
meisjes de wreedheid heeft gehad, mij te vragen hoe ik aan mijn nieuwen naam
kwam. Bij sommigen kwam dit uit medelijden voort, bij anderen weer uit andere
beweegredenen. Zij weerhielden zich daarvan niet
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uit aangeborenen welwillendheid, maar uit aangeleerden bescheidenheid. Ik heb ze
die geleerd.
Zoodra ik kan, kom ik thuis. Zeg aan pa, dat ik even veel van hem houd als van
mijn nieuwen naam. Ik weet mij niet sterker uit te drukken. Welk eene gelukkige
gedachte mij een telegram te zenden! Maar dergelijke invallen zijn bij hem geen
zeldzaamheid.
Ontvang de groeten van
Uwe liefhebbende dochter
GWENDOLEN.
Hawkins greep naar den brief en keek dien in.
‘Een mooie hand,’ zeide hij, ‘en vol bezieling. Zij heeft een helder hoofd.’
‘Och, dat hebben ze allemaal - de Sellersen. Dat is te zeggen, dat zouden ze hebben,
als er waren. Zelfs die arme Latherssen zouden een hoofd hebben gehad, als, als zij
Sellersen geweest waren, ik bedoel volbloed Sellersen. Natuurlijk hebben zij wel
wat van het bloed der Sellersen in zich, maar onvermengd is het niet.’
Op den zevenden dag, nadat het telegram afgezonden was, kwam Washington
peinzende beneden om te ontbijten en kon zijne oogen ternauwernood gelooven.
Daar stond het mooiste meisje vóór hem, dat hij ooit van zijn leven gezien had. 't
Was Sally Sellers, Lady Gwendolen; zij was gedurende den nacht gekomen. En het
kwam hem voor, dat hare kleederen de mooiste waren die hij ooit had gezien. Het
was slechts een ochtendjapon maar hij verklaarde dat hij te Cherokee Strip nog nooit
zoo iets elegants had gezien. En nu begreep hij, hoe het gekomen was, dat zulk een
roos te midden der armoede van de familie Sellers ontloken was: hier was de toovenaar
te werk geweest.
‘Mijne dochter, majoor Hawkins, naar huis gekomen op de tijding van de ramp,
die ons getroffen heeft, om de oorsprongen van haar bestaan den last der smart te
helpen dragen. Zij hield dol veel van den overleden graaf - aanbad hem, Mijnheer,
aanbad hem...’
‘Maar, vader, ik heb hem nooit gezien.’
Juist, - zij heeft gelijk, ik dacht aan een ander - aan hare moeder...’
‘Zou ik dien kerel hebben aangebeden? - dien lummel, dien ezel...’
‘Ik dacht aan mij zelf! Die edele man, wij waren onafscheidelijke metge...’
‘Hoor dat nu eens aan! Mulberry Sel... Mul... Rossmore! - ik kan dien lastigen
naam nooit onthouden - ik heb je eens hooren zeggen, ik heb je wel duizendmaal
hooren zeggen, dat, als die arme sul...’
‘Ik dacht toen aan... aan... ik weet niet, aan wien ik dacht, en dat doet eigenlijk
niets tot de zaak af; iemand aanbad hem toch, dat herinner ik mij, alsof het gisteren
was, en....’
‘Vader,’ viel Lady Gwendolen hem in de rede, ‘u heeft majoor Hawkins nog niet
eens aan mij voorgesteld; maar dat behoeft nu niet meer. Ik kan mij u nog zeer goed
herinneren, majoor Hawkins, ofschoon ik nog maar een klein kind was, toen ik u de
laatste maal zag; en het doet mij inderdaad veel, heel veel genoegen, u weer te zien
en u in ons huis als een der onzen aan te treffen.’ Zij eindigde hare hartelijke woorden
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Het mooiste meisje dat hij ooit gezien had (Bladz. 30).

met de hoop uit te spreken, dat hij haar ook niet vergeten had.
Hij was bijzonder ingenomen met de hartelijkheid, waarmede zij hem ontving, en
verzekerde, haar van zijn kant, dat hij zich haar nog heel goed herinnerde, en niet
alleen dit, maar nog beter dan hij zich zijne eigene kinderen herinnerde, doch dit was
toch wel wat te veel gezegd; toch wist hij zich door dezen verwarden volzin heen te
worstelen, daar deze toch aan het doel beantwoordde, hetgeen hierin bestond, dat
hare
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buitengewone schoonheid hem zóó overbluft had, dat hij niet wist, wat hij zeide, en
daarom kon hij niet met zekerheid zeggen, of hij zich haar al dan niet herinnerde.
Deze woorden maakte hem tot haar vriend.
Inderdaad mocht de schoonheid van dit lieve schepseltje een zeldzaam verschijnsel
heeten. Deze bestond niet in het feit, dat zij oogen, neus, mond, kin, haar en ooren
had: het bestond in de onberispelijke schikking. In de echte schoonheid hangt meer
af van eene juiste plaatsing der verschillende lichaamsdeelen dan van de
lichaamsdeelen zelf. In dit opzicht mocht Gwendolen Sellers een model van
schoonheid heeten.

Nu de familiekring door de komst van Gwendolen voltallig was geworden, werd er
besloten, dat de officieele rouw nu zou beginnen.
‘'t Is een beroemd oud geslacht, en daarover dient rouw gedragen te worden, bijna
koninklijk, bijna keizerlijk, mag ik wel zeggen. En - Lady Gwendolen - maar zij
heeft de kamer verlaten; doch dat doet er niet toe; ik wou, dat ik mijn stamboek hier
had; ik zal het zelf gaan halen en je een paar dingen laten zien, die je eenig denkbeeld
zullen geven van hetgeen ons geslacht is. Ik heb Burke bestudeerd en daarin gevonden,
dat het vierenzestigste natuurlijke kind van Willem den Veroveraar... Och, liefste,
wil jij dat boek eens voor mij halen? Het ligt op de schrijftafel in ons boudoir. Ja,
alleen St.-Albans, Buccleugh en Grafton staan boven ons op de lijst - al de overigen
van den Engelschen adel komen na ons... O, wel bedankt, Mylady. Welnu dan, wij
wenden ons tot William en vinden... Een brief voor X Y Z! O prachtig! Wanneer is
die gekomen?’
‘Gisteravond; maar ik was al in slaap, voordat je kwaamt, je bent zoo lang
uitgebleven; en toen ik aan het ontbijt kwam, was Miss Gwendolen... Wel, zij heeft
mij heelemaal in de war gebracht, weet je...’
‘Een verwonderlijk meisje: haar hooge afkomst is te ontdekken in haar stap, hare
houding, hare trekken... Maar wat zegt hij?’
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‘Ik heb den brief niet gelezen - hm - Rossm - Mr. Rossm - hm...’
‘Mylord! Maak het maar zoo kortaf. Dat is de Engelsche manier. Ik zal hem
openbreken. Komaan, laat ons eens zien!’
Aan een bekende. Ik geloof, dat ik u ook ken. Wacht tien dagen. Ik kom te
Washington.
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De opgewektheid verdween van de gezichten der beide mannen. Er heerschte
gedurende een poos een diep stilzwijgen, toen zei de jongste met een zucht:
‘Maar wij kunnen geen tien dagen op het geld wachten.’
‘Neen - de man is onredelijk; wij kunnen het hoofd niet langer boven water houden,
financieel gesproken.’
‘Als we hem maar op de een of andere wijze konden doen weten, dat het zóó met
ons gesteld is, dat tijd van het uiterste gewicht voor ons is...’
‘Ja, ja, daar zit 't 'em - en dat het ons dus, als het hem schikte om terstond te komen,
een groot genoegen zou doen, dat wij...’
‘Dat wij - dat wij...
‘Wel, dat wij op zeer hoogen prijs zouden stellen...’
‘Dat is het - en gaarne met een wederdienst beantwoorden...’
‘Zeker - dat zal hem wel hier brengen. En als hij een man is, die eenig gevoel
heeft, zal hij hier wel binnen de vier en twintig uren zijn. Pen en papier! Komaan,
wij zullen het opschrijven.’
Zij stelden met elkaar wel twee en twintig verschillende advertentiën op, maar
geen daarvan beviel hun in alle opzichten. Een hoofdgebrek in alle was dat aandringen
op spoed. Dat was een lastige zaak: als dit zoo op den voorgrond werd gesteld, was
het geschikt om den argwaan van Pete te wekken; als het niet op den voorgond werd
gesteld, miste men het doel.
Eindelijk kwamen beiden tot het besluit, dat het maar het beste zou wezen, de tien
dagen te wachten, te meer daar er een lichtstraal in de duisternis voor hen opging:
daar zij nu iets bepaalds op het oog hadden, zouden zij waarschijnlijk wel geld op
de belooning kunnen leenen - in elk geval genoeg om er zoolang van te leven, totdat
zij deze ontvangen hadden; en inmiddels zou het belichamingsrecept klaar zijn en
dan vaarwel aan alle bezwaren voor immer en altoos!
Den volgenden dag, den tienden Mei, gebeurden er een paar dingen. De stoffelijke
overblijfselen van de adellijke tweelingbroeders uit Arkansas vertrokken uit Amerika
naar Engeland, bestemd voor Lord Rossmore, en de zoon van Lord Rossmore,
Kirkeudbright Llanover Majoribanks Sellers Burggraaf Berkeley, zeilde van Liverpool
naar Amerika om het graafschap aan den rechtmatigen erfgenaam, Mullberry Sellers,
van het kasteel Rossmore in het district Columbia in de Vereenigde Staten van
Amerika, over te geven.
Deze twee gewichtige ladingen zouden elkander vijf dagen daarna midden in den
Atlantischen Oceaan voorbijstevenen zonder zich daarvan bewust te zijn.

VI.
Na verloop van tijd kwamen de tweelingen aan en werden aan hun doorluchtigen
bloedverwant overgeleverd. We zullen geene poging doen om de woede van den
ouden man te beschrijven, daar toch elke beschrijving beneden de werkelijkheid zou
blijven. Toen zijne woede eenigszins tot bedaren gekomen was, overdacht hij de
zaak nog eens en kwam tot het besluit, dat de tweelingen eenige zedelijke rechten
hadden, al
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hadden zij dan ook geene wettige: zij waren van zijn bloede, en het ging niet best,
ze als gewone dooden te behandelen. Zoo liet hij ze dan op plechtige wijze bij hunne
voorvaderen op het kerkhof van Cholmondeley begraven en sloot zich zelfs als naaste
bloedverwant bij den lijkstoet aan.
De tijd ging onzen vrienden te Washington langzaam voorbij, terwijl zij op Pete
wachtten, en diens naam

met verwenschingen overlaadden vanwege zijn noodlottig uitstel. Inmiddels was
Sally Sellers, die even practisch en democratisch was, als Lady Gwendolen romantisch
en aristocratisch, druk in de weer en maakte zich hare dubbele persoonlijkheid zooveel
mogelijk ten nutte. Den geheelen dag verdiende Sally Sellers in de afzondering van
hare werkkamer brood voor de familie Sellers; en den geheelen avond hield Lady
Gwendolen de waardigheid der Rossmores op. Den geheelen dag was zij eene
Amerikaansche, practisch en trotsch op het werk van haar hoofd en hare handen en
de vruchten daarvan; den geheelen avond hield zij rust en vertoefde in een rijk
schaduwland, met de fictie van titels en tronen. Overdag was het huis voor haar een
eenvoudig, vervallen, oud gebouw; des avonds was 't het kasteel Rossmore. Op
school hadden de meisje gemerkt, dat zij hare eigene japonnen maakte. Zij had daarna
geene ledige oogenblikken en verlangde dit ook niet; want het gebruik maken van
eene buitengewone gave is het grootste genoegen in het leven, en het was algemeen
bekend, dat Sally Sellers in het maken van costumes zeer bedreven was. Binnen drie
dagen nadat zij tehuis gekomen was, had zij al eenig werk weten te krijgen; voordat
Pete nog te Washington was, en voordat de tweelingen in Engelschen grond rustten,
was zij reeds met werk overstelpt en behoefden de familieportretten niet meer voor
schuld opgeofferd te worden.
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Rossmore tegen den majoor, ‘precies haar vader: altijd bereid om met hoofd en
handen te werken, zonder zich daarover te schamen; handig, altijd handig, wat zij
ook moge ondernemen; alles gelukt haar, wat zij doet; zoo is zij geheel eene practische
Amerikaansche door aangeboren nationaliteit, en tegelijkertijd eene aristocratische
Europeesche door overgeërfden adel des bloeds. Zij is precies mij: Mulberry Sellers,
in geldzaken en in vindingrijkheid.’
De beide vrienden hadden dagelijks een bezoek aan het postkantoor gebracht.
Eindelijk was hunne wandeling niet vruchteloos geweest. Tegen den avond van den
20sten Mei werd hun een brief voor X Y Z ter hand gesteld. Daarop stond de
poststempel van Washington; het briefje zelf was niet gedateerd. Het luidde:
‘Aschvat, achter den lantaarnpaal in Black-Horse-Alley. Als ge eerlijk spel speelt,
zet er u dan morgenochtend den 21sten op neer, en wel om 10 uur en 20 minuten, niet
vroeger of later. Wacht, totdat ik kom.’
De vrienden dachten ernstig over dit briefje na. Eindelijk zeide de graaf:
‘Zou je niet denken, dat hij bang is, dat wij van de politie zijn?’
‘Waarom Mylord?’
‘Omdat dat geene plaats voor eene samenkomst is. Er is daarin niets vriendelijks,
niets gezelligs gelegen. En tevens zou iemand, die nieuwsgierig was om te weten,
wie er op dat aschvat zat, zonder zich aan ontdekking bloot te stellen, op den hoek
der straat kunnen gaan staan en die langs kijken en op die wijze zijne nieuwsgierigheid
bevredigen.’
‘Ja, zijn plan is nu duidelijk. Hij schijnt iemand te zijn, die niet oprecht kan zijn.
Ik wou, dat hij ons gezegd had, in welk logement hij...’
‘Nu heb je het gevat; Washington: hij heeft het ons verteld.’
‘Heeft hij?’
‘Wel zeker. Black House Alley loopt langs één kant van New-Gadsby. Dat is zijn
logement.
Hoe denk je dat zoo?
Ik weet het met zekerheid. Hij heeft een kamer vlak tegenover dien lantaarnpaal.
Hij zal daar morgen om 10 uur 20 minuten dood op zijn gemak achter zijne gordijnen
plaats nemen, en als hij ons op het aschvat ziet zitten, zal hij bij zich zelf zeggen:
“Ik heb een van die kerels in den trein gezien” - en dan zal hij zich terstond uit de
voeten maken.’
Hawkins keek teleurgesteld en zeide:
‘Och, hemel, dan is alle kans verkeken, kolonel, - dat zal hij stellig doen.’
‘Dat zal hij niet.’
‘Niet? En waarom niet?’
‘Omdat jij niet op het aschvat moet gaan zitten, maar ik. Jij moet er komen met
een agent van politie
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in burgerkleeren, zoodra je hem ziet aankomen, en een gesprek met mij aanknoopen.’
‘Wat heb je toch een scherp doorzicht, kolonel Sellers! Daaraan zou ik nooit van
mijn leven gedacht hebben.’
‘Dat zou zeker geen graaf van Rossmore tusschen Willem den Veroveraar en
Mullberry gedaan hebben - als graaf namelijk: maar het is nu nog werktijd, en de
graaf in mij
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sluimert nog. Komaan Ik zal je zijne kamer aanwijzen.’
Zij bereikten de buurt, waarin het logement New-Gadsby stond, omstreeks negen
uur in den avond en liepen de straat door, totdat zij bij den lantaarnpaal kwamen.
‘Daar zijn weer,’ zeide de kolonel zegevierend, terwijl hij met de hand naar het
logement wees. ‘Daar is het! Wat heb ik je gezegd?’
‘Dat is goed en wel, maar, kolonel, het is zes verdiepingen hoog. Ik begrijp niet,
welk raam je...’
‘Al de ramen. Laat hem maar kiezen, - 't is mij onverschillig, nu ik hem binnen
mijn bereik heb. Ga jij nu op den hoek van de straat staan; ik zal het logement eens
wat nader opnemen.’
De graaf liep tusschen de menigte door en koos eindelijk eene plaats in de nabijheid
van de lift. Gedurende een uur gingen er verscheidenen naar boven en kwamen er
verscheidenen naar beneden; en allen zonder eenig lichaamsdeel te missen; maar
eindelijk zag de graaf vluchtig een persoon, die de gezochte wed wezen zou, - zag
slechts zijn rug, want door de haast had hij het gezicht niet kunnen zien. Hij zag
alleen een vreemdsoortigen hoed, en daaronder een opgerolden plaid met nogal
schelle kleuren en eene ledige mouw, aan den schouder vastgespeld. Toen onttrok
de lift deze verschijning eensklaps aan zijn blik, en de graaf snelde in eene verheugde
stemming weg en keerde naar zijn medestander terug.
‘We hebben hem, majoor - we hebben hem zeker! Ik heb hem gezien; en
onverschillig waar of wanneer ik dien man van achteren zie, ik zal hem ten allen
tijde herkennen. 't Is alles in orde. Nu eene machtiging van de politie.’
Zij kregen deze na het gebruikelijke wachten in zulke gevallen. Omstreeks half
twaalf waren zij te huis en gelukkig, en gingen naar bed, vol van de groote dingen,
die er den volgenden dag zouden geschieden.
Onder de personen, die met de lift naar boven gingen, bevond zich ook een jeugdige
bloedverwant van Mulberry Sellers, maar Mulberry wist dit niet en zag hem ook
niet. 't Was de burggraaf Berkeley.
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VII.
Toen Lord Berkeley in zijne kamer gekomen was, maakte hij toebereidselen voor
die eerste en laatste en altijddurende taak van den Engelschman, die op reis is - het
weergeven van zijne ‘indrukken’ in zijn dagboek. Zijne toebereidselen bestonden in
het doorzoeken van zijn koffertje om een pen. Er lagen eene menigte stalen pennen
op zijne tafel bij den inktkoker, maar hij was een Engelschman. De Engelschen
fabriceeren stalen pennen voor negentien twintigste van den aardbol, maar gebruiken
ze zelf nooit. Zij bedienen zich uitsluitend van de voorhistorische ganzepen. Mylord
vond niet alleen een ganzepen, maar de beste, die hij in verscheidene jaren had gehad
- en na een geruimen tijd vol ijver geschreven te hebben, besloot hij met de volgende
opmerking:
Maar in één opzicht heb ik eene ontzaglijke vergissing begaan. Ik had mijn titel
moeten laten varen en mijn naam veranderen, voordat ik Engeland verliet.
Hij zat zijne pen een poosje te bewonderen en ging toen voort:
Alle pogingen om mij onder de gewone menschen te mengen en een der hunnen te
worden, zullen mislukken, als ik mij niet van dien naam weet te ontdoen, daarmee
te verdwijnen en terug te komen onder de bescherming van een nieuwen naam. Het
verwondert en spijt mij, te zien, hoe gretig de meesten van die Amerikanen zijn om
kennis te maken met een Lord, en hoe ijverig zij zijn om hem attenties te bewijzen.
Het ontbreekt hun wel is waar aan die Engelsche kruiperigheid, - maar ze zouden
die mettertijd ook wel aanleeren. Mijn hooge rang reist op de meest geheimzinnige
wijze niet mij mede. Ik schrijf mijn familienaam zonder eenig toevoegsel in het
nachtboek van dit logement en verbeeld mij, dat ik voor een onbekenden reiziger zal
doorgaan, maar de klerk roept eensklaps uit: ‘Wijs Mylord de kamer no. 82!’ en
voordat ik bij de lift kan komen, is er een reporter, die mij tracht te interviewen,
zooals men dat noemt. Daar moet terstond een einde aan komen. Het eerste, wat ik
morgenochtend zal doen, is, den Amerikaanschen pretendent op te sporen, mijne
taak te volbrengen, dan een ander logement te kiezen en mij onder een aangenomen
naam aan alle nasporingen te onttrekken.
Hij liet zijn dagboek op de tafel liggen om het bij de hand te hebben, ingeval eenige
nieuwe ‘indrukken’ hem gedurende den nacht mochten wakker houden; toen ging
hij naar bed en viel al spoedig in slaap. Er gingen een paar uren voorbij, en toen
kwam hij langzaam tot het bewustzijn van eene verwarring van geheimzinnige en
toenemende geluiden, die aan de poorten van zijn brein om toegang klopten; een
oogenblik daarna was hij klaar wakker, en nu drongen deze geluiden met een
oorverdoovend geweld tot hem door. Het dichtsmijten van deuren, het opschuiven
van ramen en het rinkelend geluid van brekende ruiten, het getrappel van vluchtende
voetstappen door de gangen; geschreeuw, smeekbeden, doffe kreten van wanhoop
van binnen, luide, bevelende uitroepen van buiten; ge-
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kraak en geknetter, en uitslaande vlammen!
Bom, bom, bom! op de deur, en een geroep:
‘Kom er uit! Het huis staat in brand!’
Voor het aangrenzend vertrek werd dat geklop en dat geschreeuw herhaald. Lord
Berkeley sprong uit zijn bed en begaf zich te midden der duisternis met allen
mogelijken spoed naar den kleerenstander, maar viel over een stoel en raakte de kluts
kwijt. Hij tastte wanhopig met zijne handen in de rondte en stiet nu met zijn hoofd
tegen eene tafel aan en was daarvoor zeer dankbaar, want dit hergaf hem zijne
tegenwoordigheid van geest, daar de tafel dicht bij de deur stond. Hij greep het
kostbaarste, wat hij bezat, zijn dagboek met indrukken over Amerika, en snelde de
kamer uit.
Hij liep de verlatene bovengang door tot aan de roode lamp, die, zooals hij wist,
de plaats aanwees, waar de brandladder was. De deur van de kamer daarnaast stond
open. In die kamer brandde het gas nog helder; op een stoel lag een stapel kleeren.
Hij liep naar het raam, kon dit niet open krijgen, maar sloeg het met een stoel in en
kwam zoo bij de brandladder; beneden hem bevond zich eene menigte mannen en
vrouwen en kinderen er tusschen, gehuld in een rosachtigen gloed. Zou hij in zijn
spookachtig nachtgewaad naar beneden gaan? Neen - dit gedeelte van het gebouw
stond nog niet in brand; hij zou deze kleeren eerst aantrekken. Dit deed hij dan ook.
Zij pasten hem vrij goed, al waren ze hem ook een beetje te wijd en nogal vrij
opzichtig. Dit was ook het geval met den hoed - die van een hem nog onbekend
model was. De ééne mouw ging goed aan, maar in de andere kon hij niet komen;
deze was op de hoogte van den schouder dichtgenaaid. Hij ging verder, zonder een
poging te doen om die los te tornen, en was al spoedig buiten het brandend gebouw.
De vreemdsoortige hoed en de jas, die hij maar half aan had, maakten hem tot het
middelpunt der algemeene aandacht, ofschoon de houding van het publiek niet anders
dan eerbiedig kon genoemd worden. In dezen toestand maakte hij eene opmerking,
die hij zoo spoedig mogelijk in zijn dagboek zou opteekenen: ‘'t Geeft geen lor; ze
herkennen een Lord onder ieder vermomming en bewijzen hem eerbied - zelfs iets,
dat veel van vrees weg heeft.’
Thans waagde een uit den halven
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kring van gapende jongens eene schroomvallige opmerking:
‘Een Engelschman met zulk een wonderlijken hoed! 't Is vreemd!’
Dat was weer eene opmerking, die voor het dagboek bewaard moest blijven. Maar
de graaf bemerkte, dat er nog wel meer vragen onbeantwoord gebleven waren: daarom
drong hij door de menigte heen, maakte de mouw los, trok de jas aan en begaf zich
op weg om een logement van minder allooi op te zoeken. Hij vond dit, ging te bed
en viel al spoedig in slaap.
Den volgenden morgen bekeek hij zijne kleeren eens. Zij waren nogal zonderling,
vond hij, maar zij waren in allen gevalle nog nieuw en zindelijk. Er zat heel wat in
de zakken. Onder anderen: vijf bankbiljetten van honderd dollars. Verder, omstreeks
vijftig dollars in zilver. Een menigte tabak. Een gebedenboek, dat weigerde open te
gaan, en waarvan hem bij nader onderzoek bleek, dat het whisky bevatte. Een
aanteekeningboek, maar zonder naam. Daarin stonden allerlei aanteekeningen met
eene verdraaide hand geschreven, afspraken, weddenschappen en zoo voorts, met
menschen met zonderlinge namen - Zesvingerige Jack, Jonkman bang voor zijne
schaduw en zoo al meer - maar er waren geen brieven of andere bescheiden in.
De jonkman denkt na over hetgeen hem nu te doen staat. Zijn kredietbrief is
verbrand; hij zal de bankbiljetten en het zilver leenen, een gedeelte daarvan gebruiken
om eene advertentie te plaatsen, ten einde den eigenaar uit te vinden, en zich van het
overige bedienen om in zijn onderhoud te voorzien,

zoolang hij werk zoekt. Hierop laat hij de ochtend-editie halen en begint het verhaal
van den brand te lezen. De eerste regel verkondigt reeds zijn eigen dood. Verder
worden daaromtrent allerlei bijzonderheden meegedeeld: er wordt verteld, hoe hij,
met de erfelijke heldhaftigheid van zijn stand, voortging met het redden van vrouwen
en kinderen, totdat ontvluchten hem onmogelijk was; toen stond hij, terwijl de oogen
der weenende menigte op hem gevestigd waren, met gevouwen armen en wachtte
met kalmte de nadering van den verslindenden vijand af: ‘en zoo staande, te midden
van eene zee van vlammen en hemelhooge rookzuilen werd de jeugdige ersge-
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naam van het aloude geslacht der Rossmores uit dit leven weggenomen en verdween
voor immer uit het gezicht der menschen.’
Het stuk was zoo mooi gesteld, dat zijne oogen er vochtig van werden. Thans zeide
hij bij zichzelf: ‘Wat ik nu doen moet, is zoo klaar als de dag. Mylord Berkeley is
nu dood - laat hem dit blijven. En dat nog

wel op eene eervolle wijze gestorven: dat zal de ramp voor mijn vader lichter te
dragen maken. En ik behoef mij nu niet meer tot den Amerikaanschen pretendent te
wenden. Ja, niets kan beter zijn dan de manier waarop de zaak nu geloopen is. Ik
heb nu maar een nieuwe naam aan te nemen en een nieuw leven te beginnen, zonder
op adel of titels te steunen. Thans doe ik mijn eersten ademtocht van werkelijke
vrijheid; en hoe flink en verkwikkend en bezielend is deze. Eindelijk ben ik een man,
een man, die volkomen gelijk met zijn buur man staat; en door mijne eigene energie,
en door deze alleen, zal ik mij tegenover de wereld tot een verheven standpunt
verheffen, of zal ik zinken en uit het gezicht verdwijnen. Dit is werkelijk de schoonste
dag mijns levens, die steeds zijn licht over mijn hoofd zal uitgieten!’

VIII.
‘Groote God! Is het mogelijk, Hawkins?’
De ochtendeditie ontviel aan de trillende handen van den kolonel.
‘Wat is er?’
‘Hij is verdwenen! - de jeugdige, de begaafde, de edelste van zijn doorluchtig
geslacht! verdwenen in de vlammen!’
‘Wie?’
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‘Mijn kostelijke, jeugdige bloedverwant - Kirkcudbright Llanover Majoribanks
Sellers Burggraaf Berkeley, de zoon en erfgenaam van den onrechtmatigen Rossmore.’
‘Loop heen!’
‘'t Is waar - 't is maar al te waar.’
‘Wanneer?’
‘Vannacht.’
‘Waar?’
‘Hier te Washington zelf, waar hij gisteravond uit Engeland is aangekomen, zooals
de courant zegt.’
‘Och kom!’
‘Het logement is afgebrand.’
‘Welk logement?’
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‘Het New Gadsby logement!’
‘Hemelsche goedheid! Dan zijn we ze b e i d e n kwijt!’
‘Wie b e i d e n ?’
‘De Eenarmige Pete.’
‘Och lieve hemel! ik dacht heelemaal niet aan hem. Och, nu is al onze hoop
vervlogen.’
‘Och, wij KUNNEN hem niet missen. We kunnen beter een millioen graven verliezen
dan onzen eenigen steun en staf.’
Zij keken de courant aandachtig door en verschrikten niet weinig, toen zij lazen
dat men een man met één arm langs een der bovengangen van het logement had zien
vluchten in zijne onderkleederen en blijkbaar verlamd van schrik, en daar hij naar
niemand wilde luisteren en hardnekkig een trap wilde afloopen, die hem een zekeren
dood in de armen zou voeren, werd zijn dood zoo goed als zeker beschouwd.’
‘Die arme kerel!’ zeide Hawkins met een zucht, ‘en hij had zoo dicht in zijn
nabijheid vrienden. Ik wou wel dat we daar niet vandaan gegaan waren - misschien
hadden wij hem nog kunnen redden.’
De graaf keek op en zeide ernstig:
‘Dat hij dood is, doet er minder toe. We wisten eigenlijk niet, hoe wij hem vinden
zouden. Nu hebben we hem voorgoed in onze macht.’
‘In onze macht? Hoezoo!’
‘Ik zal hem belichamen.’
‘Rossmore, drijf den spot niet met mij! Meen je dat werkelijk; kan je dat doen?’
‘Ik kan dat even zeker als je daar zit. En ik zal het doen ook.’
‘Geef mij je hand en laat mij het genoegen hebben, die te drukken. Ik was op
sterven na dood, en jij hebt mij met nieuw leven vervuld. Doe het, o, doe het gauw!’
‘Er zal wel wat tijd mee verloopen, Hawkins, maar er is geen haast bij, niet in 't
minst - in de gegeven omstandigheden. En natuurlijk rusten er nu op mij eenige
verplichtingen, die noodwendig het eerst mijne aandacht vereischten. Deze
ongelukkige jeugdige edelman...’
‘Ja, ja, 't spijt mij, dat ik zoo onhartelijk geweest ben en je mijn leedwezen nog
niet heb betuigd met dit nieuw verlies in de familie. Natuurlijk moet je hem eerst
belichamen - dat begrijp ik best.’
‘Ik - ik - nu, dat bedoelde ik eigenlijk niet, maar... wat wilde ik ook weer zeggen?
Natuurlijk moet ik hem belichamen. Och, Hawkins, eigenbelang is een hoofdtrek in
het menschelijk karakter; ik dacht alleen dat, nu de erfgenaam van den onrechtmatigen
graaf uit den weg geruimd is... Maar je zult mij die oogenblikkelijke zwakheid wel
vergeven en deze vergeten. Herinner je je, dat Mulberry Sellers ooit laaghartig genoeg
was, dat de gedachte bij hem zou opkomen, die nu bij mij opkwam? Ik zal hem
belichamen - ik zal dit op mijn woord van eer doen - en ik zou het doen, al waren er
ook duizend erfgenamen, die aanspraak maakten op de gestolene bezittingen der
Rossmores en den weg voor den rechtmatigen graaf voor immer versperden!’
‘Daar sprak de eigenlijke Sellers weer.’
‘Hawkins, beste vriend, daar schiet me juist wat te binnen - iets, dat ik je nog heb
vergeten te zeggen, - een zaak waarmee we heel voorzichtig moeten zijn.’
‘En dat is?’
‘We moeten de zaak van die
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belichamingen stilhouden. Geen sikkepitje moeten we ons daarvan laten ontvallen.
Om niet te spreken van de wijze, waarop mijne vrouw en dochter daarover zouden
denken, zouden de negers geen minuut langer hier willen blijven.’
‘Dat is waar ook. 't Is goed, dat je mij dat gezegd hebt, want ik ben van nature niet
stilzwijgend, als ik niet gewaarschuwd ben.’
Sellers strekte den arm uit en drukte op een electrischen schelleknop

in den muur, wendde zijn oog naar de deur en wachtte; drukte er nog eens op en
wachtte; en juist toen Hawkins, in bewondering opgetogen, de opmerking maakte
dat de kolonel de meest vooruitstrevende man was, dien hij ooit gezien had, door
zich iedere moderne uitvinding onmiddellijk ten nutte te maken, liet de kolonel den
knop los (waaraan geen draad bevestigd was), schelde met een groote schel, die op
de tafel stond, en maakte de opmerking, dat hij nu die nieuwerwetsche uitvinding al
voldoende beproefd en er genoeg van had, er bijvoegend:
‘Graham Bell hield niet op, of ik moest het eens probeeren; hij zeide, dat alleen
het feit, dat ik het zou probeeren, bij het publiek het vertrouwen op de deugdelijkheid
zou doen ontstaan. Ik zeide tegen hem, dat zulk een zoogenoemde droge batterij in
de theorie wel aardig was, maar als de theorie in practijk gebracht werd, nu dan wist
ik het nog niet - en hier heb je nu het resultaat. Had ik gelijk? Wat dunkt jou daarvan,
Washington Hawkins? Je hebt mij tweemaal op dien knop zien drukken. Had ik
gelijk? Had ik een goed doorzicht in de zaak of niet?’
‘Wel, je weet, hoe ik over je denk, kolonel Sellers, en hoe ik altijd over je gedacht
heb. Het komt mij voor, dat je altijd alles van alle dingen weet. Als die man
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je had gekend, zooals ik je ken, da zou hij je meening dadelijk ingewonnen hebben
en zijn droge batterij gelaten hebben voor hetgeen zij was.’
‘Heeft u gescheld, mijnheer Sellers?’

‘Neen, mijnheer Sellers heeft het niet gedaan.’
‘Was u het dan, mijnheer Washington? Was hij het mijnheer?’
‘Neen, 't was mijnheer Washington ook niet.’
‘Hemelsche goedheid! Wie heeft er dan gescheld?’
‘Lord Rossmore heeft gescheld!’
De oude neger sloeg zijne handen in elkaar en riep uit:
‘Drommel! Daar heb ik nu dien naam waarlijk al weer vergeten! Kom eens hier,
Jenny! kom eens hier!’
Jenny trad binnen.
Neem jij de orders aan, die Mylord je te geven heeft. Intusschen ga ik naar beneden
en zal dien naam zoo dikwijls zeggen, totdat ik hem weet.’
‘Ik de orders aannemen? 't Is wat moois! Jij werd gescheld.’
Dat komt op hetzelfde neer. Als iemand gescheld wordt, en de oude heer zegt mij,
dat...’
‘Maak je weg en praat daarover verder in de keuken!’
Het getwist werd nu in de gang voorgezet, en de graaf zeide tegen zijn vriend:
‘Dat is me een last met oude huisbedienden, die eenmaal je slaven waren en altijd
je persoonlijke vrienden geweest zijn!’
‘Ja en leden van het gezin.’
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‘Ja, leden van het gezin worden zij - d e leden van het gezin eigenlijk. En somtijds
heer en vrouw des huizes. Die twee zijn heel best en trouw en eerlijk, maar ze doen
net wat ze willen, ze krijgen het met elkaar aan den stok, als je ze noodig hebt,
eigenlijk waren ze waard, dat zij gedood werden.’
Dat was eene toevallige opmerking, maar deze bracht hem op een idee, - want er
zou met die twee lui geen ree te schieten zijn zonder dat er eerst zoo iets gebeurde.
‘Mijn doel was, Hawkins, mijn vrouw en dochter te laten roepen om haar met het
gebeurde in kennis te stellen.’
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Toen hij weg was, werkte de graaf zijn idee verder uit.
‘Ja,’ zeide hij bij zich zelf, ‘als ik de mogelijkheid van belichaming tot zekerheid
gebracht heb, zal ik Hawkins trachten te bewegen ze te dooden, en dan zullen zij
beteronder bedwang te houden zijn. Zonder twijfel zou een belichaamde neger
gemakkelijk in een toestand van stilzwijgen gebracht kunnen worden. En deze zou
blijvend gemaakt kunnen worden, - ja, en ook naar willekeur kunnen worden
gewijzigd, - nu eens zwijgend, dan weder sprekend, naar gelang van omstandigheden.
Dat is een prachtig idee.’
De beide dames traden nu met Hawkins binnen en werden gevolgd door de beide
negers, die nu in het vertrek begonnen te vegen en stof af te nemen, want zij bemerkten
wel, dat er iets belangrijksgaande was en wilde graag weten, waarin dit bestond.
Sellers deelde het nieuws op een plechtigen toon mede, nadat hij de dames eerst
had gewaarschuwd, dat hij eene wonde zou moeten toebrengen aan hare harten, harten die nog bloedden van een dergelijken schok, die nog weeklaagden over een
dergelijk verlies - toen nam hij de krant in handen en las haar met bevende lippen
en tranen in zijne stem de schildering van dezen heldhaftigen dood voor.
Het gevolg was eene oprechte uitbarsting van smart en medelijden van al de
toehoorders. De oudere dame schreide bij de gedachte, hoe trotsch de moeder van
dien jeugdigen held zou geweest zijn, als zij nog leefde, en hoe verpletterend hare
smart zou geweest zijn; en de beide oude bedienden schreiden met haar mee en gaven
uitdrukking aan hunne oprechte bewondering en hunne diepe smart met de
welsprekende oprechtheid en eenvoudigheid, aan hun ras eigen. Gwendolen was
getroffen en de romantische zijde van hare natuur kwam in hare volle kracht aan het
licht. Zij zeide, dat zulk een karakter als dat van den jonkman zeldzaam en edel en
schier volkomen was; en dat het, nu adel van geboorte daarbij kwam, geheel volkomen
mocht heeten. Voor zulk een man zou zij alles kunnen verduren, alles willen
opofferen, zelfs het offer van haar leven willen brengen. Zij wenschte wel, dat zij
hem had kunnen zien, de minste, de vluchtigste aanraking met zulk een geest zou
haar eigen karakter hebben geadeld en onedele gedachten en onedele handelingen
voortaan voor immer onmogelijk voor haar hebben gemaakt.
‘Hebben ze het lijk gevonden, Rossmore?’ vroeg de oude vrouw.
‘Ja, dat is te zeggen, ze hebben er verscheidene gevonden. Het moet een daarvan
zijn maar geen daarvan is te herkennen.’
‘Wat zal je nu doen?’
‘Ik ga er heen en zal een daarvan identificeeren en dit naar den beproefden vader
zenden.’
‘Maar, papa, heeft u den jonkman ooit gezien?’
‘Neen, Gwendolen - hoezoo?’
‘Hoe wil u het lijk dan identificeeren?’
‘Ik... Wel, het heet, dat geen daarvan herkenbaar is. Ik zal aan zijn vader een
daarvan zenden - er is waarschijnlijk geen keuze.’
Gwendolen wist wel, dat het niets zou baten, de zaak verder te bespreken, daar
haar vader al een vast plan gevormd had en er kans bestond,
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En las haar de schildering van dezen heldhaftigen dood voor. (Bladz. 44.)

dat hij bij dat droevig tooneel ginds op eene authentieke en officieele wijze zou
optreden. Dus zeide zij niets meer - totdat hij om eene mand vroeg.
‘Eene mand, papa? Waarom?’
‘Het zou wel eens asch kunnen zijn.’
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IX.
De graaf en Washington gingen de deur uit om den treurigen plicht te vervullen en
voerden onderweg het volgende gesprek:
‘'t Is als gewoonlijk gegaan.’
‘Wat, kolonel?’
‘Er waren er zeven in dat logement. Actrices. En allen natuurlijk door den brand
verjaagd.’
‘Allen verbrand?’
‘Och, zij zullen wel gevlucht zijn; dat doen ze altijd; maar er is er nooit een onder,
die slim genoeg was om haar juweelen mee te nemen.’
‘Dat is vreemd.’
‘Vreemd? 't Is het vreemdste, wat ik ooit gezien heb. De ondervinding maakt ze
niet wijzer; ze schijnen niets te kunnen leeren dan uit een boek. In sommige gevallen
is het noodlot er blijkbaar bij in 't spel. Neem bijvoorbeeld eens Hoe-heet-ze-ook-weer,
die zulke overgevoelige rollen speelt. Ze heeft eene ontzaglijke reputatie gekregen
- en dat is alleen daaraan toe te schrijven, dat zij uit brandende logementen ontkomen
is.’
‘Maar hoe kan dat haar eene reputatie als actrice geven?’
‘Dat deed het ook niet; het maakte haar naam alleen algemeen bekend. De
menschen wilden haar zien spelen, omdat haar naam algemeen bekend is, maar zij
wisten niet, wat dien algemeen bekend heeft gemaakt. Eerst stond zij aan den voet
van de ladder en was volstrekt niet in tel - met een loon van dertien dollars in de
week en wat zij er zelf bij wist te verdienen.’
‘Wat dan?’
‘Wel, allerlei dingen om zich zelf aantrekkelijk te maken. Zij is eens uit een hotel
gevlucht en verloor daarbij 30,000 dollars aan diamanten.’
‘Zij? En waar had zij die dan vandaan?’
‘Dat mag Joost weten - zeker wel aan haar gegeven door verliefde jonge
melkmuilen en scheutige oude knarren uit de stalles. Al de kranten waren er vol van.
Zij vroeg verhooging van traktement en kreeg het. Welnu, zij vluchtte weer uit een
brandend logement en verloor al hare diamanten, en dat bracht haar zóó vooruit, dat
zij nu onder de eerste starren aan den tooneelhemel behoort.’
‘Welnu, als branden in logementen het eenige zijn, waardoor zij naam kan maken,
dan is het nogal een vrij onzeker soort van reputatie, zou ik denken.’
‘Voor haar niet. Omdat zij zoo gelukkig is, onder een gelukkig gestarnte geboren
te zijn. Telkens als er brand in een logement is, is zij er in. Zij is er altijd in - en als
ze er zelf niet in kan zijn, dan zijn hare diamanten er in. Nu kan je wel zien, dat zij
voor geluk in de wieg gelegd is.’
‘Ik heb nooit van zoo iets gehoord. Zij moet dan wel schepels diamanten verloren
hebben.’
‘Schepels? Ze heeft wel mudden verloren. 't Is zoo ver gekomen, dat de logementen
bijgeloovig omtrent haar geworden zijn. Ze willen er haar niet meer in toelaten. Ze
denken, dat er dan brand zal komen; en bovendien, als zij er in is, dan betaalt de
assurantiemaatschappij niet uit. Zij is in den laatsten tijd wat achteruit geraakt, maar
deze brand zal er haar wel weer bovenop helpen. Zij heeft vannacht 60,000 dollars
verloren.’
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‘Ik vind, dat zij een gekkin is. Als ik 60,000 dollars aan diamanten had, zou ik ze
niet in een logement vertrouwen.’
‘Dat zou ik ook niet; maar men kan dat eene actrice niet aan 't

verstand brengen. Deze ééne is al vijf en dertig malen bij brand een logement
ontvlucht. En toch ben ik er zeker van, dat als er vannacht te San-Francisco weer
brand in een logement ontstaat, zij hare diamanten weer zal verliezen. Zij zegt, dat
zij in ieder hotel in de omstreken diamanten heeft.’
Toen zij op het tooneel van den brand aankwamen, sloeg de oude graaf een blik
op de reeks van dooden en wendde zijn gelaat af, diep getroffen als hij was over dit
schouwspel. Hij zeide:
‘'t Is maar al te waar, Hawkins - herkenning is onmogelijk, niet één van de vijf
kan door zijn naasten bloedverwant geïdentificeerd worden.
Doe jij maar een keuze: 't is mij niet mogelijk.’
‘Wie zou ik bij voorkeur...’
‘Och, neem er maar een. Kies den besten!’
Toch gaven de beambten den graaf de verzekering - want zij kenden hem, iedereen
te Washington kende hem - dat de plaats, waar deze lijken gevonden waren, het
onmogelijk maakte, dat een daarvan dat van zijn jeugdigen bloedverwant zou kunnen
zijn. Zij wezen de plaats aan, waar hij, als het bericht in de krant juist was, den dood
moest gevonden hebben; en op een verren afstand van deze plaats wezen zij hem,
waar de jonkman moest omgekomen zijn, ingeval hij in zijne kamer gestikt was; en
zij wezen hem nog eene derde plaats, nog verder, waar hij mogelijk den dood kon
gevonden hebben, indien hij wellicht eene poging gedaan had om door de zijdeur te
ontvluchten. De oude kolonel wischte een traan weg en zeide tegen Hawkins:
‘Zooals nu blijkt, was er iets profetisch in mijne vrees. Ja, t is een zaak van asch.
Wil je zoo goed zijn, naar een winkel te gaan en mij een paar manden te halen?’
Eerbiedig vulden zij eene mand met asch op iedere van de hun aangewezene
plaatsen en brachten deze manden naar huis om te beraadslagen over de beste manier
om ze naar Engeland over te zenden en aan die stoffelijke overblijfselen tevens
gelegenheid te geven om ‘op
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een praalbed te liggen,’ - een bewijs van eerbied, waartoe de kolonel zich verplicht
achtte, uithoofde van den hoogen rang van den overledene.
Zij zetten de manden neer op de tafel in het vertrek, dat vroeger de bibliotheek,
de huiskamer en de werkplaats was, maar nu de audiëntiezaal heette, en gingen naar
boven, naar de rommelkamer, om te zien of zij ook eene Engelsche vlag konden
vinden om deze te gebruiken voor het praalbed. Een oogenblik daarna kwam Lady
Rossmore thuis en zag de manden staan, juist op het oogenblik, waarop de oude
Jenny ze in oogenschouw nam. Zij verloor al haar geduld en zeide tegen de negerin:
‘Wat heb je nu weer uitgevoerd? - Wat ter wereld heeft je op de gedachte gebracht
om de tafel in de huiskamer te gebruiken voor deze manden met asch?’
‘Asch?’ En zij ging er naar toe om ze te bekijken. Zij sloeg hare handen in
pathetische verwondering in elkaar en riep uit: ‘Zoo iets heb ik nog nooit gezien!’
‘Heb jij dat dan niet gedaan?’
‘Ik? Wel, 't is voor 't eerst van mijn leven, dat ik ze zie. Dat is zeker weer het werk
van Daniël.’
Daniël werd binnengeroepen en verzekerde, dat hij het niet gedaan had.
‘Dan weet ik niet, hoe ik het moet verklaren. Misschien heeft...’
‘O!’ en eene huivering ging Lady Rossmore door de leden. ‘Nu begrijp ik het al.
Blijf er van af! 't Is van h e m .’
‘Van h e m , Mylady?’
‘Ja, van den jongen Mijnheer Sellers uit Engeland, die verbrand is.’
Zij bleef alleen met de asch - alleen totdat zij op haar adem kon komen. Toen ging
zij naar Mulberry Sellers toe met het voorstel, zijn programma, wat dit ook wezen
mocht, terstond vast te stellen, ‘want,’ dacht zij, ‘als hij zich door zijn gevoel laat
overheerschen, is er geen zeggen van, welke dwaasheden hij zal uithalen, als men
hem maar laat begaan.’ Zij trof hem al spoedig aan. Hij had de vlag gevonden en
bracht deze mee. Toen zij hoorde, dat zijn plan was, de stoffelijke overblijfselen ‘op
een praalbed te doen liggen en de regeering en het publiek uit te noodigen,’ verzette
zij zich hier tegen. Zij zeide:
‘Je bedoelingen zijn heel goed - dat zijn ze altijd - je wilt aan de stoffelijke
overblijfselen eer bewijzen, en zeker kan niemand daarin iets verkeerds vinden, want
hij was je bloedverwant; maar je slaat daarbij den verkeerden weg in, en dat zal je
zelf inzien, als je over de zaak nadenkt. Het is niet mogelijk, langs een mand met
asch heen te gaan met eene poging om daarover droefheid te betoonen, en er iets
plechtigs aan bij te zetten. Dit zou met ééne mand al zoo wezen, het zou met drie
manden driewerf het geval zijn. Welnu, het ligt voor de hand, dat, als er niets plechtigs
in zou wezen met één rouwdragende, het er evenmin in zou liggen, als er een heele
stoet voorbijtrok, - en er zouden hier zeker wel vijf duizend menschen komen. Ik
weet het niet, maar het zou eigenlijk belachelijk zijn. Neen, Mulberry, zij kunnen
niet op een praalbed liggen - dat zou een dwaasheid zijn. Laat dat plan varen en
bedenk iets anders!’
Hij liet het dan ook varen, en niet

Mark Twain, De erfgenaam in Amerika

49
eens met weerzin, toen hij er over had nagedacht en tot de erkentenis kwam, dat zij
juist gezien had. Hij besloot eenvoudig bij de stoffelijke overblijfsels te blijven zitten,
hij zelf en Hawkins. Zelfs dit scheen niet in den smaak zijner vrouw te vallen, doch
zij maakte geen tegenwerpingen, want het was duidelijk, dat hij de verschuldigde
eer wilde bewijzen aan deze stoffelijke overblijfsels. Hij spreidde de vlag over de
manden uit, omwond de kruk der deur met floers en zeide met zelfvoldoening:
‘Ziezoo! We bewijzen hem nu al de eer, die wij hem in de gegeven omstandigheden
kunnen aandoen. Behalve - men moet aan een ander doen, wat men zelf zou wenschen,
dat aan ons gedaan werd... Dat moet er nog bij.’
‘Wat?’
‘Een wapenschild.’
De vrouw begreep, dat er geen wapenschilden meer aan den voorgevel konden
aangebracht worden; het vooruitzicht van eene andere versiering van dien aard stond
haar tegen, en zij wenschte wel dat die gedachte niet bij hem was opgekomen. Zij
zeide aarzelend:
‘Maar mij dacht, dat men zulk een eerbetoon slechts aan de naaste familie
verschuldigd was, die...’
‘Je hebt gelijk, Mylady, volkomengelijk;

maar we hebben geen nadere familie dan deze onrechtmatige. Wij kunnen dat niet
ontkennen; wij zijn slaven van aristocratische gewoonten en moeten ons daaraan
onderwerpen.’
Lady Rossmore en hare dochter bleven tot middernacht bij de stoffelijke
overblijfselen zitten en hielpen de beide heeren in hunne beraadslagingen, wat er
verder mee zou gedaan worden. Rossmore meende, dat zij terstond naar Engeland
dienden gezonden te worden. Maar zijne vrouw verkeerde omtrent het gepaste daarvan
in twijfel. Zij zeide:
‘Wou je dan al die manden zenden?’
‘Wel zeker.’
‘Alle te gelijk?’
‘Aan zijn vader? Neen zeker niet. Dat zou een al te hevige schok voor hem wezen!
Neen - één te gelijk; er hem langzamerhand mee bekend maken.’
‘Zou d a t de gewenschte uitwerking hebben, vader?’
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‘Ja, Gwendolen. Vergeet niet, dat jij nog jong bent, en dat hij oud is. Hem alles te
gelijk te zenden zou misschien meer zijn dan hij kon verduren. Maar als het wat
verzacht wordt één mand tegelijk, met behoorlijke tusschenruimten, dan
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zou hij aan de gedachte gewoon raken tegen den tijd, dat hij ze alle in het bezit had.
En ze hem met drie schepen toe te zenden is in allen gevalle veiliger - met het oog
op stormen en schipbreuken.’
‘Mij lacht dat plan niet toe. Als ik zijn vader was, zou ik het verschrikkelijk vinden,
hem terug te krijgen indien - indien...’
‘Mij komt dat ook zoo voor,’ bracht Hawkins in het midden.
‘Ja,’ vervolgde Gwendolen, ‘verschrikkelijk, hem zoo bij stukken en brokken terug
te krijgen. Juist dat wachten met de begrafenis zou voor hem zoo pijnlijk zijn.’

‘Och neen, mijn kind,’ zei de graaf geruststellend, ‘daar bestaat geen vrees voor;
zoon oud man zou zulk een uitstel niet kunnen verdragen. Er zullen drie begrafenissen
zijn.’
Lady Rossmore keek verwonderd op en zeide:
‘Hoe zou d a t kunnen bijdragen om zijn smart te verzachten? 't Is naar mijne
meening eene verkeerde opvatting. Hij moest ineens begraven worden.’
‘Dat zou ik ook denken,’ bracht Hawkins in 't midden.
‘En i k ook,’ zei de dochter.
‘Je beschouwt de zaak allemaal verkeerd,’ zei de graaf. ‘Dat zal je zelf inzien, als
je er over nadenkt. Slechts één van de manden bevat zijn stoffelijk overschot.’
‘Welnu,’ zeide Lady Rossmore, ‘dan is de zaak vrij eenvoudig: laat die eene mand
dan begraven.’
‘Zeker,’ voegde Lady Gwendolen er bij.
‘Maar dat is n i e t zoo eenvoudig,’ hernam de graaf, ‘omdat we niet weten, welke
mand zijn stoffelijk overschot bevat. Wij weten wel, dat het in één daarvan is, maar
dat is ook alles, w a t wij weten. Je begrijpt dus, dunkt mij, dat ik gelijk had; er moeten
drie begrafenissen plaats hebben: er is geen ander middel op.’
‘En drie graven en drie graftombes en drie opschiften?’ vroeg de dochter.
‘Wel zeker. Dat zou ik willen.’
‘Dat k a n toch zoo niet, vader. Elk van de opschriften zou denzelfden naam
vermelden en dezelfde feiten, en zeggen, dat hij onder ieder van al die graftombes
lag, en dat zou toch niet best gaan.’
De graaf zat gejaagd op zijn stoel heen en weer te schuiven.
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een gewichtig bezwaar. Ik zie daar geen licht in.’
Er heerschte gedurende eenige oogenblikken een diep stilzwijgen. Toen zeide
Hawkins:
‘Het komt mij voor, dat als wij den inhoud der drie manden bij elkaar voegden...’
De graaf greep zijne hand en drukte die vol dankbaarheid.
‘Dat lost het geheele probleem op,’ zeide hij. ‘Eén schip, ééne begrafenis, één
graf, ééne graftombe - dat is verwonderlijk goed bedacht. Dat doet je eer aan, majoor
Hawkins. Dat heeft voor mij een gewichtig bezwaar uit den weg geruimd en zal dien
ouden vader veel smart besparen. Ja, hij moot in één mand overgezonden worden.’
‘En wanneer moet dat gebeuren?’ vroeg zijne vrouw.
‘Morgen - onmiddellijk, natuurlijk.’
‘Ik zou er toch nog maar wat mee wachten, Mulberry.’
‘Wachten? Waarom?’
‘Je zult toch niet graag het hart van dien kinderloozen ouden man willen breken.’
‘God weet, dat ik dat niet zou willen.’
‘Wacht dan, totdat hij de stoffelijke overblijfselen van zijn zoon opvraagt. Als je
dat doet, dan zal je hem nimmer de pijnlijke smart kunnen berokkenen, die een vader
kan treffen - ik bedoel de z e k e r h e i d , dat zijn zoon dood is. Want hij zal het lijk
niet opvragen.’
‘En waarom niet?’
‘Omdat zulk eene aanvrage - waardoor de waarheid aan het licht zou komen - hem
zou berooven van het eenige, wat hem nog overgebleven is, de o n z e k e r h e i d , de
flauwe hoop, dat het later zal blijken, dat zijn zoon nog ontkomen is, en dat hij hem
te eeniger tijd zal weerzien.’
‘Maar Polly, hij zal immers uit de k r a n t e n te weten komen, dat hij verbrand is.’
‘Hij zal zich diets maken, dat de kranten het verkeerd hebben; hij zal redeneeren
tegen alles, wat de dood van zijn zoon bewijst; en hij zal dat blijven doen, totdat hij
sterft. Maar als de stoffelijke overblijfselen werkelijk komen en daar voor den armen,
ouden man worden neergezet...’
‘O, mijn God, dat zullen ze nimmer! Polly, je hebt mij van eene misdaad
teruggehouden, en ik zal je daarvoor altijd dankbaar zijn. N u weet ik, wat wij doen
moeten. Wij zullen ze met alle plechtigheid ter aarde laten bestellen, en hij zal er
nimmer iets van te weten komen.’

X.
De jonge Lord Berkeley gevoelde zich, nu de frissche adem der vrijheid hem omgaf,
onverwinlijk sterk om zijne nieuwe loopbaan in te treden; en toch - en toch - als de
strijd hem in het eerst eens zwaar mocht vallen, dan zou hij misschien in een zwak
oogenblik nog willen terugtreden Waarschijnlijk was dit natuurlijk wel niet, maar
toch zou het mogelijk zijn. En daarom zou het eene gewettigde voorzorg wezen,
zijne schepen achter zich te verbranden. Dat zou hij doen. Hij zou niet alleen eene
advertentie plaatsen om den eigenaar van het geld op te sporen, maar dit tevens op
zulk een wijze deponeeren, dat hij er zelf onder den druk der om-
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standigheden geen gebruik van zou kunnen maken. Zoo ging hij de stad in en gaf
zijn advertentie ter plaatsing over; toen ging hij naar eene bankinstelling en
deponeerde daar de 500 dollars.
‘Op welken naam?’
Hij aarzelde en bloosde even; hij had vergeten, een naam te kiezen. Hij noemde
nu maar den eersten

den besten die hem in de gedachten kwam, en antwoordde:
‘Howard Tracy.’
Toen hij vertrokken was, zeiden de klerken verwonderd:
‘De kerel bloosde.’
De eerste stap was gedaan. Het geld was nog te zijner beschikking, maar de
volgende stap zou dit bezwaar uit den weg ruimen. Hij ging naar eene andere
bankinstelling, en trok op de eerste bank voor 500 dollars per kassiersbriefje. Het
geld werd nu ten tweeden male geïncasseerd en gedeponeerd ten name van Howard
Tracy. Men verzocht hem, een paar malen zijne handteekening te willen zetten,
hetgeen hij deed. Toen ging hij vol moed heen, zeggende:
‘Er is nu geen helpen aan, want
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van nu af kan ik dat geld niet incasseeren zonder mij te identificeeren, en dat is
wettelijk onmogelijk geworden. Er blijven mij nu geene hulpmiddelen over om op
te steunen. 't Is nu werken of gebrek lijden van het begin tot het einde. Ik ben hiertoe
bereid, ik zie er niet tegen op!’
Toen zond hij het volgende kabeltelegram aan zijn vader:
Ongedeerd uit brandend logement ontkomen. Heb anderen naam aangenomen.
Vaarwel.
Gedurende den avond, terwijl hij in een van de buitenwijken der stad rondzwierf,
kwam hij langs eene kleine kerk, aan welker deur een biljet geplakt was, waarop
deze woorden te lezen stonden: ‘Debat van de werkliedenclub. Allen worden
genoodigd.’ Hij zag verscheidene menschen, blijkbaar hoofdzakelijk tot den
handwerksstand behoorende, het gebouw binnengaan, volgde ze en nam plaats. 't
Was een eenvoudig klein kerkje, naakt en kaal wat het ameublement betreft. Er
stonden daarin geverfde banken zonder kussens, en er was geen eigenlijk gezegde
preekstoel, maar een eenvoudig spreekgestoelte. Op dit spreekgestoelte zat de
president en naast dezen een man, die een manuscript in de hand hield en den
wachtenden blik vertoonde van iemand, die de hoofdrol zal vervullen. De kerk was
spoedig gevuld met eene kalme en ordelijke menigte van eenvoudig gekleede
menschen. Hierop nam de voorzitter het woord:
‘De spreker voor dezen avond is een oud lid van onze club, dien ge allen kent,
Mr. Parker, mederedacteurvan “De dagelijksche democraat.” Het onderwerp van
zijne lezing is de Amerikaansche Pers, en hij zal tot tekst kiezen een paar volzinnen
uit het nieuwe boek van Mr. Matthew Arnold. Hij heeft mij verzocht, deze volzinnen
aan u voor te lezen. De eerste luidt als volgt:
Goethe zegt ergens, dat “de aandoening van ontzag,” dat is te zeggen “eerbied,”
het beste is wat de menschheid bezit.’
‘De andere volzin van Mr. Arnold luidt als volgt:
Ik zou zoggen, dat als men naar de beste middelen zocht om het gevoel van ontzag
bij eene geheele natie uit te dooven en te dooden, men niet beter zou kunnen doen
dan de Amerikaansche couranten in handen te nemen.’
Mr. Parker stond op en maakte eene buiging en werd met warme bijvalsbetuigingen
begroet. Hij begon toen met eene duidelijke stem zijn voordracht te houden. Zijne
lezing deed herhaaldelijk een gejuich onder de toehoorders opgaan. De spreker stelde
voorop, dat de gewichtigste taak van een publiek blad in alle landen bestond in het
aankweeken van nationaal gevoel en trotsch op den nationalen naam - ‘het bevorderen
bij het volk van liefde voor hun eigen land en zijne instellingen en het tegengaan van
de zucht naar vreemde en vijandige stelsels.’ Hij schetste de wijze waarop de
eerbiedige Turksche of Russische dagbladschrijver zijne taak vervulde, - de een
bijgestaan door de vrees voor stokslagenstraf, de ander voor Siberië.
Verder gaande, zeide hij:
‘De voornaamste taak van een Engelsch dagblad is dezelfde, als die van alle andere
dagbladen in de
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geheele wereld: het moet de oogen van het publiek met bewondering op zekere dingen
gevestigd en zorgvuldig van zekere andere afgewend houden. Bijvoorbeeld, het moet
de oogen van het publiek niet bewondering gevestigd houden op de glorie van
Engeland, een glans, die zich in den nacht der eeuwen verliest; maar het moet de
oogen zorgvuldig afgewend houden van het feit, dat al deze glorie strekte tot verrijking
van die weinige bevoorrechten, ten koste van het bloed en het zweet en de armoede
van de massa des volks, die haar hebben helpen tot stand brengen, maar daaraan geen
deel mochten hebben. Het moet de oogen van het publiek met eerbied gevestigd
houden op den troon als eene heilige zaak, en het zorgvuldig afgewend houden van
het feit dat geen troon ooit werd gevestigd door de vrije stemming van de meerderheid
der natie; en dat er vandaar geen troon bestaat, die recht van bestaan heeft, en dat
geen symbool daarvan, van elken vlaggestok wapperende, eigenlijk recht heeft om
eenig ander devies te dragen dan de bekkeneelen en de beenderen van den
werkmansstand. Het moet de oogen van het publiek met eerbied gevestigd, houden
op die verwonderlijke uitvinding, van staatkunde, de Gevestigde Kerk, en het
zorgvuldig afgewend houden van het feit, dat de een den ander verdoemt, als hij
zijne leer niet aanhangt.’
De spreker meende, dat Mr. Arnold met zijn scherp oog en ontwikkeld verstand had
moeten inzien, dat die eigenschap welke hij tot zijn leedwezen in de Amerikaansche
pers miste - eerbied, achting, - juist datgene was, wat die pers nutteloos voor
Amerikanen zou maken, - haar juist zou berooven van datgene, wat haar verschillend
maakte van de journalistiek der oude wereld, en wel hare openhartige oneerbiedigheid,
die juist een van hare uitstekendste eigenschappen mag genoemd worden. ‘Want
hare roeping - door Mr. Arnold voorbijgezien - bestaat in het waken over de vrijheden
des volks.’ Hij dacht, dat, als de instellingen van de oude wereld gedurende een
vijftigtal jaren aan het vuur van eene zuiverende pers als die van Amerika konden
worden blootgesteld, ‘het koningschap en zijne misdaden uit het Christendom zouden
verdwijnen.’ Aanhangers van het koningschap zouden daaraan misschien twijfelen;
welnu ‘waarom den Czaar dan niet overgehaald om er in Rusland de proef eens van
te nemen?’
Ten slotte zeide hij:
Welnu, de beschuldiging is, dat onze pers slechts weinig van de eigenschap bezit,
welke die der oude wereld kenmerkt, eerbied. Laat ons waarlijk dankbaar zijn, dat
het zoo is. Met haar beperkten eerbied vereert zij althans in den regel de dingen, die
deze natie vereert, en dat is voldoende: wat andere volken eerbiedigen, is eenvoudig
een zaak van geringe beteekenis voor ons. Onze pers vereert geen koningen, zij
vereert geene zoogenaamde adellijken, zij vereert geene vastgestelde kerkelijke
slavernij, zij vereert geene wetten die een jongeren zoon berooven om een ouderen
vet te mesten, zij vereert geen bedrog of schande, hoe oud of heilig ook, die den
eenen medeburger door het toeval van geboorte boven den anderen verheft;
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zij vereert geen wet of gebruik, hoe oud of geheiligd ook, dat de beste plaatsen in
het land voor de beste mannen van het land afsluit. In den zin van den dichter Goethe
- dien aanbidder van koningschap en adel - ontbreekt het onze pers inderdaad aan
die ‘aandoening van ontzag’ - anders gezegd eerbied, eerbied voor ijdele titels en
waardigheden. Laat ons oprecht hopen, dat dit feit een eeuwig feit zal blijven; want
naar mijne meening is juist dat gebrek aan eerbied de schepper en beschermer der
menschelijke vrijheid - evenals het andere de schepper en beschermer is van alle
vormen van menschelijke slavernij, zoowel naar het lichaam als naar den geest.
Tracy zeide bij zich zelf, juichte schier bij zich zelf: ‘Ik ben blijde dat ik in dit land
gekomen ben. Ik heb er goed aan gedaan, een land te kiezen, waar zulke gezonde
beginsels en theorieën in de hoofden en harten van alle menschen levendig zijn. Hoe
goed heeft hij dat in 't licht gesteld, en hoe waar is het. Er ligt blijkbaar eene
verwonderlijke kracht in den eerbied. Indien ge er iemand maar toe kunt brengen,
uwe idealen te vereeren, dan is hij uw slaaf. O ja, in alle eeuwen is het aan de volken
van Europa ingeprent, alle redeneering omtrent de gruwelen van monarchie en adel
te vermijden, alle onderzoek daarnaar te ontwijken, allen eerbied te betoonen; en zoo
is het hun, als een noodwendig gevolg, tot eene tweede natuur geworden, ze te
vereeren. Om daarin eene verandering te brengen, is het voldoende, hun eene gedachte
van een tegenovergestelden aard voor te houden. Eeuwen achtereen is iedere
uitdrukking van zoogenaamde oneerbiedigheid van hunne lippen als zonde en misdaad
beschouwd. De dwaasheid van dit alles is blijkbaar zoodra iemand er over nadenkt,
dat hij zelf de eenige wettige beoordeelaar is van wat aanspraak op eerbied heeft en
wat niet. Och, ik had daarover vroeger nooit zoo nagedacht, maar het is waar,
volkomen waar. Welk recht heeft Goethe, welk recht heeft Arnold, welk recht heeft
eenig woordenboek om het woord Oneerbiedigheid voor mij te te verklaren? Wat
hunne idealen zijn, heeft voor mij geene beteekenis. Zoolang ik mijne eigene idealen
vereer, heb ik mijn plicht betracht, en ik bega geene heiligschennis, als ik met de
hunne den spot drijf. Ik mag op de idealen van anderen afgeven zooveel als ik wil.
Dat is mijn recht en mijn voorrecht. Niemand heeft eenig recht om dit te ontkennen.’
Tracy verwachtte dat nu het debat over de lezing zou geopend worden, maar dit
geschiedde niet. De president zeide bij wijze van verklaring:
‘Ik moet mededeelen, ter inlichting van de hier aanwezige vreemdelingen, dat,
overeenkomstig onze gewoonte over de gehouden lezing zal gedebatteerd worden
in de volgende vergadering van de club. Dit geschiedt, om onze leden in staat te
stellen, wat zij over dit onderwerp wenschen te zeggen ten papiere te brengen, want
wij zijn hoofdzakelijk werklieden en niet gewoon om in 't openbaar te spreken. Wij
zijn genoodzaakt op te schrijven wat wij wenschen te zeggen.’
Verscheidene korte stukken werden nu voorgelezen en verschillende bezwaren
ingebracht tegen de lezing in de laatste vergadering der club
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gehouden, die een lofrede was geweest door een professor op de inrichtingen van
onderwijs en de groote resultaten, die daaruit voor de natie voortvloeien. Een van
deze stukken werd voorgelezen door iemand, die den middelbaren leeftijd naderde,
die zeide, dat hij geen geleerde opleiding had genoten, dat hij zijne opvoeding in
eene drukkerij had ontvangen en dat hij van daar was opgeklommen tot een bureel
van octrooien, waarop hij nu reeds sedert een aantal jaren klerk was. Toen ging hij
op deze wijze voort:
‘De spreker vergeleek het hedendaagsche Amerika met het Amerika van vroegere
tijden, en zeker wijst zulk eene vergelijking op een machtigen vooruitgang. Maar ik
meen, dat hij de inrichtingen van onderwijs in het bereiken van dit resultaat wel wat
te hoog aangeslagen heeft. Er kan zonder twijfel gemakkelijk aangetoond worden,
dat dergelijke inrichtingen tot het intellectueele gedeelte van dien vooruitgang hebben
bijgedragen, maar dat de materieele vooruitgang ontzaglijk veel grooter is geweest,
zult ge mij zeker wel willen toestemmen. Nu heb ik eens een lijst ingezien van
mannen, die uitvindingen gedaan hebben - de scheppers van die verwonderlijke
materieele ontwikkeling - en heb bevonden, dat dit mannen waren, die geene geleerde
opleiding hadden genoten. Natuurlijk zijn er uitzonderingen - zooals Professor Henry
of Princeton de uitvinder van Mr. Morses stelsel van telegraphie - maar deze
uitzonderingen zijn slechts weinige in getal. Het is geene overdrijving, te zeggen,
dat de materieele ontwikkeling van deze eeuw de schepping is van mannen, die, geen
geleerde opvoeding hebben genoten. Wij meenen te zien, wat deze mannen tot stand
gebracht hebben; maar wij zien slechts de zichtbare resultaten van hunne
werkzaamheid; daarachter ligt hunne veel uitgestrektere werkzaamheid, en deze is
onzichtbaar voor den ongeoefenden blik. Zij hebben deze natie gereconstrueerd - dat
is, anders gemaakt - en hebben, overdrachtelijk gesproken, haar aantal zoozeer
vermenigvuldigd, dat het niet in cijfers is uit te drukken. Ik zal verklaren wat ik
bedoel. Wat vormt, de bevolking van een land? Alleen die ontelbare verzamelingen
van vleesch en been, die daarin gevonden worden en die wij uit hoffelijkheid mannen
en vrouwen noemen? Zal een millioen onsen koper en een millioen onsen goud op
dezelfde waarde geschat worden? Kiest een betere maatstaf: de maatstaf van hetgeen
iemands bekwaamheid aan zijn tijd en zijn volk heeft aangebracht - en tel dan de
hedendaagsche bevolking van dit land, als vermeerderd met hetgeen iemand nu kan
doen, meer dan zijn grootvader doen kon. Met dezen maatstaf gemeten, bestond dit
volk, twee of drie geslachten geleden, uitsluitend uit kreupelen, lammen en dooden,
vergeleken bij de menschen van onzen tijd. In 1840 bedroeg onze bevolking
17.000.000 zielen. Laat ons eens aannemen, dat vijf van deze millioenen uit bejaarde
lieden, kleine kinderen en andere personen, niet in staat om te werken, bestond, en
dat de overige 12.000.000 werden verdeeld en gebruikt als volgt:
2.000.000

als katoenpluizers,

6.000.000

als kousenbreisters,

2.000.000

als garenspinners,

500.000

als schroefmakers,
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400.000

als maaiers, schovenbinders, enz.

1.000.000

als korendorschers,

40.000

als wevers,

60 000

als schoenmakers.

Nu zullen de gevolgtrekkingen, die ik uit deze cijfers zal afleiden, misschien
buitensporig klinken, maar toch zijn ze het niet. Ik ontleen ze aan de Gemengde
Handelingen No. 50 van de tweede zitting van het 45e Congres, en deze zijn officieel
en geloofwaardig. Tegenwoordig wordt het werk van de 2.000.000 katoenpluizers
door 2000 mannen gedaan; dat van de 6.000.000 kousenbreisters door 3000 jongens;
dat van de 2.000.000 garenspinners door 1000 meisjes; dat van de 500.000
schroefmakers door 500 meisjes; dat van de 400.000 maaiers, schovenbinders, enz.
door 4000 jongens; dat van de 1.000.000 korendorschers door 7500 mannen; dat van
de 40.000 wevers door 1200 mannen; en dat van 60.000 schoenmakers door 800
mannen. Tellen wij deze getallen op, dan doen 20.000 personen thans het
bovenstaande werk, waarvoor vijftig jaren geleden twaalf millioen personen vereischt
werden. Welnu, hoeveel van dat onkundige geslacht - onze vaders en grootvaders met hunne gebrekkige methoden, zouden er wel noodig zijn om thans ons werk te
doen? Er zouden wel veertig millioenen toe noodig zijn - honderdmaal de bevolking
van China - twintigmaal de tegenwoordige bevolking van den aardbol. Ge slaat een
blik om u heen en ge ziet eene natie van zestig millioenen - schijnbaar maar verborgen
in hunne handen en hoofden, en onzichtbaar voor onze oogen, is de werkelijke
bevolking van deze Republiek, en deze telt veertig billioenen! Dit is de verwonderlijke
schepping van die nederige, ongeletterde, ongeleerde uitvinders. Eere zij hunne
namen!’
‘Hoe grootsch is dat!’ zeide Tracy bij zich zelf, terwijl hij naar huis ging. ‘Welk
eene beschaving is dat, en welke, verwonderlijke resultaten zijn daardoor verkregen!
En dat alles schier geheel door gewone menschen tot stand gebracht; niet door
aristocraten die te Oxford gevormd zijn, maar door mannen, die in de nederige standen
naast elkaar staan en het brood verdienen, dat zij eten. Nogmaals, ik ben blij, dat ik
hierheen gegaan ben. Ik heb eindelijk een land gevonden waar men het leven eigenlijk
eerst kan beginnen, waar men door eigen kracht hooger kan klimmen en iets in de
wereld zijn en trotsch op dat iets wezen; niet iets zijn, dat drie-honderd jaren geleden
door een voorvader in het leven geroepen is.’

XI.
Gedurende de eerstvolgende dagen bracht hij zich gedurig het feit te binnen, dat hij
zich nu in een land bevond, ‘waar brood en werk voor allen was.’ Inderdaad paste
hij op die woorden gemakshalve een wijsje en neuriede dit bij zich zelf; maar toen
de tijd voortging, begon dit feit een twijfelachtig karakter aan te nemen, en toen werd
hij het wijsje moede en neuriede het niet meer. Zijne eerste poging was als eerste
klerk geplaatst te worden aan een van de ministeriën, waar zijne opleiding te Oxford
hem te pas kon komen en diensten bewijzen. Maar hij had geen kans hoegenaamd
op plaatsing. Daar
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was bekwaamheid geene aan beveling; politieke gevatheid, zonder bekwaamheid,
was er het één en het al. Hij was op en top een Engelschman, en dat was noodwendig
in zijn nadeel in het politieke centrum van eene natie, waar beide partijen op het dak
voor de Iersche zaak baden, maar haar in den kelder verwenschten. Naar zijne kleeding
te oordeelen, was hij een echte Amerikaan; dat dwong achting af - zoolang hij zijne
hielen niet gelicht had - maar dat kon hem niet aan de betrekking van klerk helpen.
Maar hij had in een ondoordacht oogenblik gezegd, dat hij deze kleederen zou blijven
dragen, totdat de eigenaar of de vrienden van den eigenaar ze in het oog kregen en
om dat geld vroegen, en zijn geweten liet hem niet toe, nu op dit besluit terug te
komen.
Na verloop van eene week begonnen de zaken een bedenkelijk karakter aan te
nemen. Hij had overal aanvragen om werk gedaan, langzamerhand de ladder van
bekwaamheid afdalende, totdat hij zich beschikbaar gesteld had voor allerlei soort
van arbeid, waartoe iemand zonder een bepaald beroep mocht hopen in staat te zijn,
behalve graven en andere ruwe soorten van handenarbeid - en had noch werk, noch
de belofte daarvan gekregen.
Hij bladerde werktuiglijk zijn dagboek door, en nu viel zijn oog op de eerste
aanteekening, nadat hij uit het brandende logement ontkomen was:
Ik heb zelf vroeger nooit aan mijne gaven om mij in alles te schikken getwijfeld,
niemand zou daaraan nu kunnen twijfelen, als hij kon zien, hoe ik gehuisvest ben,
en opmerken, dat ik volstrekt geen tegenzin in deze woning heb, maar er even tevreden
mee ben, als een hond in een dergelijk hok zou wezen. De voorwaarden zijn
vijf-en-twintig dollars in de week. Ik zeide, dat ik zou beginnen met het minste. Ik
heb woord gehouden.
Eene huivering ging hem over de leden, en hij riep uit:
‘Waar heb ik aan gedacht? D i t het minste! Ik heb al een heele week om werk
geloopen, en die verschrikkelijke uitgaven stijgen en stijgen gedurig! Ik moet dadelijk
een einde aan die dwaasheid maken.’
Hij stond onmiddelijk op en ging heen om een minder kostbaar onderkomen te
vinden. Hij moest lang omzwerven en ijverig zoeken, maar eindelijk gelukte het hem
toch. Men liet hem vier en een halven dollar vooruit betalen; dit zou hem zoowel
een bed als voedsel gedurende eene week verschaffen. De goedhartige, bedrijvige
hospita bracht hem driesmalle trappen hoog en wees hem zijne kamer. Er stonden
daarin twee tweepersoons-ledikanten en één eenpersoons. Hij wenschte, dat het hem
vergund zou worden, in een van de tweepersoons-ledikanten te slapen, totdat er een
nieuwe kostganger kwam. Dit kon wel, maar dan moest hij er extra voor betalen.
Zoo zou hij dan nu gedoemd zijn om bij den een of anderen vreemde te slapen!
De gedachte daaraan stuitte hem tegen de borst. Mrs. Marsh, de hospita, was zeer
vriendelijk en gaf de hoop te kennen dat het hem in haar huis zou bevallen, - het
beviel er allen goed, zeide zij.
‘Er is een heel aardig stel jongelui. Zij dragen hier wel eens wat
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uit, maar dat doen ze voor de grap. Zooals ge ziet, komt deze kamer in die achterkamer
uit, en nu eens zijn ze allen in de eene en dan weer in de andere; en met warme
nachten slapen zij allen op het dak, als het niet regent. Zij gaan daarheen zoodra het
maar warm genoeg wordt. Het weer is tegenwoordig zoo zacht, dat zij daar al een
paar nachten doorgebracht hebben. Als ge naar boven wilt gaan en een plaats voor
u afteekenen, dan kunt ge dit doen. Ge zult krijt vinden aan den kant van den
schoorsteen, waar een steen weggevallen is. Ge neemt het krijt maar en... Maar
natuurlijk hebt gij dat al eens meer bij de hand gehad.’
‘O neen, dat heb ik niet.’
‘Och, natuurlijk hebt ge dat ook niet. Waar denk ik aan? Welnu, ge hebt maar een
plaats van den omvang van een deken ergens op het zink af te teekenen, dat nog het
afgeteekend is, begrijpt ge, en die plaats komt u toe. Gij en uw slaapkameraad brengen
beurtelings de dekens en de kussens naar boven en halen ze weer naar beneden; of
de een draagt ze naar boven en de ander haalt ze naar beneden; dat bepaalt ge maar,
zooals ge wilt. De jongelui zullen u wel bevallen, 't zijn allen gezellige jongens behalve de boekdrukker. Hij is het, die in dat een persoons-ledikant slaapt - een
zonderling schepsel. Ik geloof niet, dat ik hem zou kunnen bewegen, bij een ander
te slapen, al stond het huis ook in brand. De jongelui hebben hem eens op de proef
gesteld. Zij haalden er zijn bed op zekeren nacht uit, en dus was er, toen hij omstreeks
drie uur in den nacht thuis kwam - hij was toen aan een ochtendblad, maar hij is nu
aan een avondblad - geen andere plaats voor hem dan bij den ijzervormer; en of ge
mij wilt gelooven of niet, hij bleef het overige gedeelte van den nacht maar op zoowaar als ik leef. Ze zeggen, dat hij niet goed bij 't hoofd is, maar dat is niet zoo,
hij is een Engelschman - en die hebben zoo iets vreemds over zich. Neem mij niet
kwalijk dat ik dat zoo zeg. Gij zijt zeker ook een Engelschman?’
‘Ja.’
‘Dat dacht ik al. Ik merkte dit al aan de manier, waarop ge de woorden uitspreekt,
waarin een a voorkomt, begrijpt ge, zoodat ge l o f f zegt, als ge l a f f bedoelt, - maar
dat zult ge wel afleeren. Hij is anders een goede kerel, en een beetje bevriend met
den photograafknecht en den breeuwer en den smid, die aan het scheepsdok werken,
maar niet met de anderen. Ge moet weten - maar dat vertel ik u in vertrouwen, want
de anderen weten het niet - dat hij een soort van aristocraat is, daar zijn vader dokter
is, en g i j weet, welk een deftigheid d a t is - in Engeland, bedoel ik, want in dit land
beteekent een dokter niet zoo heel veel. Maar in Engeland is het natuurlijk heel
anders. Nu heeft deze jongen onaangenaamheden met zijn vader gehad, en wilde
niet toegeven, en was juist voor dit land geknipt, en het eerste, wat hij te weten kwam,
was, dat hij moest werken of omkomen. Wel, hij was op een hoogeschool geweest,
en dus dacht hij, dat hij wel werk zou kunnen krijgen... Zeidet gij iets?’
‘Neen - ik zuchtte maar even.’
‘En daarin had hij zich misrekend. Wel, het scheelde niet veel, of hij was van
gebrek omgekomen. En ik
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denk wel, dat dit zou gebeurd zijn, als niet een boekdrukker medelijden met hem had
gehad en hem eene plaats als leerling had gegeven. Zoo leerde hij het vak en toen
was hij geholpen - maar hij had het niet breed. Eens dacht hij er aan, zijn trots te
laten varen en zich voor zijn vader te vernederen en.... Maar waarom zucht ge al
weer? Scheelt er iets aan? Vindt gij mijne praatjes...’
‘Volstrekt niet. Ga voort! Ik mag zoo iets wel eens hooren!’
‘Welnu dan, hij is hier al over de tien jaren geweest; hij is nu acht en twintig jaren
oud, maar hij gevoelt zich toch niet gelukkig, omdat hij zich niet kan verzoenen met
de gedachte, dat hij een werkman is en met werklieden omgaat, daar hij, zooals hij
tegen mij zegt, een g e n t l e m a n is, maar natuurlijk ben ik verstandig genoeg om
daarvan tegenover de anderen niets te laten blijken.’
‘Nu, zou daarin dan zooveel kwaad gelegen zijn?’
‘Of er kwaad in gelegen is? Ze zouden hem een pak slaag geven. Zoudt gij dat
ook niet doen? Natuurlijk zoudt ge dat.’
Op dit oogenblik trad een aardig meisje van omstreeks achttien jaren de kamer
binnen, zonder de minste verlegenheid te laten blijken. Zij was eenvoudig, maar
netjes gekleed,
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en de vluchtige blik, dien de moeder op het gelaat van den vreemdeling sloeg, toen
deze opstond, scheen te vragen welken indruk zij gemaakt had, en daarop een
aanwijzing van verwondering en bewondering te zoeken.
‘Dit is mijne dochter Hattie - wij noemen haar Poes... Dat is de nieuwe kostganger,
Poes.’
De jonge Engelschman maakte de

linksche buiging, gewoon aan zijne nationaliteit en zijn ouderdom in lastige
omstandigheden, en deze waren lastig; want door verwondering aangegrepen kwam
zijn aangeboren i k weer boven, en dat i k wist natuurlijk niet precies, hoe hij te
handelen had, nu hij voorgesteld werd aan eene dienstmeid of aan de erfgename van
een kosthuis voor werklui. Zijn ander i k - het i k , dat de gelijkheid van alle menschen
erkende - zou zeker beter geslaagd zijn, als het niet zoo onverhoeds voor die
moeilijkheid geplaatst was geweest. Het meisje lette niet op die buiging, maar stak
hare hand aan den vreemdeling toe en zeide:
‘Hoe vaart u?’
Toen ging zij naar de eenige waschtafel in de kamer, draaide haar hoofd heen en
weer vóór een gebroken, goedkoopen spiegel die daarboven hing, bevochtigde hare
vingers met hare tong, bracht op die wijze het haar, dat over haar voorhoofd hing,
wat in orde en ging toen de bedden opmaken.
‘Komaan, nu moet ik heen! Ik moet toebereidselen voor het avondmaal maken.
Ik hoop, dat go u hier goed thuis zult voelen, Mr. Tracy! Als ge de bel hoort gaan,
is het klaar.’
Dit zeggende verliet de hospita het vertrek zonder een der beide jongelieden te
bevelen, haar voorbeeld te volgen. De jonkman verwonderde er zich eenigszins over,
dat eene moeder die zulk eene fatsoenlijke vrouw scheen te zijn, zoo gedachteloos
kon wezen, en greep al naar zijn hoed, daar hij het meisje van zijne tegen woordigheid
wilde bevrijden; maar zij zeide:
‘Waar gaat ge naar toe?’
‘Och - nergens naar toe eigenlijk, maar daar ik hier maar in den weg ben...’
‘Wie heeft u gezegd, dat ge in den weg zijt? Ga zitten - ik zal u wel opjagen als
ge in den weg zijt.’
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Zij maakte de bedden nu op. Hij ging zitten en sloeg haar daarbij onafgebroken
gade.
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‘Waarom dacht ge dat zoo?’ vervolgde zij. ‘Denkt ge, dat ik een heele kamer noodig
heb om een paar bedden op te maken?’
‘Nu, dat juist niet. We zijn hier boven alleen niet elkaar, en daar uw moeder
heengegaan is...’
Het meisje viel hem lachende in de rede en zeide:
‘Niemand om mij te beschermen? Och hemel! daar heb ik geen behoefte aan. Ik
ben niet bang. Ik zou juist bang zijn, als ik alleen was, omdat ik het niet op spoken
voorzien heb: dat wil ik niet ontkennen. Niet, dat ik er aan geloof. Ik ben er maar
bang voor.’
‘Hoe kunt ge er bang voor zijn, als ge er niet aan gelooft?’
‘Och, ik weet niet hoe dat komt - dat is mij te hoog; ik weet alleen, dat het zoo is.
't Is hetzelfde geval met Maggie Lee.’
‘Wie is dat?’
‘Een van de kostgangsters; eene jonge dame, die op een fabriek werkt.’
‘Werkt zij op eene fabriek?’
‘Ja. Op eene schoenenfabriek.’
‘Op eene schoenenfabriek? En noemt ge haar dan eene jonge dame?’
‘Wel, zij is maar twee en twintig jaren oud, hoe zoudt gij haar dan noemen?’
‘Ik dacht niet aan haar leeftijd, ik dacht aan den titel. Ge moet weten, dat ik
Engeland verlaten heb om met alle gekunstelde vormen te breken - want gekunstelde
vormen passen bij gekunstelde menschen - en toch bedient ge er u hier nog van. Dat
spijt mij. Ik hoopte, dat ge hier alleen mannen en vrouwen hadt; allen aan elkaar
gelijk: geen onderscheid in rang en stand.’
Het meisje bleef staan met een kussen onder hare kin, om er een sloop omheen te
doen, en keek hem eenigszins verwonderd aan. Zij legde het kussen neer en zeide

‘Wel, ze z i j n ook allen aan elkaar gelijk. Waar bestaat eenig verschil in rang?’
‘Als ge een fabrieksmeisje eene jonge dame noemt, hoe noemt ge de vrouw van
den President dan?’
‘Die noem ik een o u d e .’

Mark Twain, De erfgenaam in Amerika

‘Maakt dan de leeftijd het eenige verschil?’

Mark Twain, De erfgenaam in Amerika

63
‘Er is geen ander verschil te maken, zoover als ik kan zien.’
‘Zijn dan a l l e vrouwen dames?’
‘Zeker zijn ze dat. Alle fatsoenlijke ten minste.’
‘Nu, dan kan het wel. Er steekt geen kwaad in een titel, als deze aan iedereen
gegeven wordt. 't Is alleen eene verkeerdheid en onbillijkheid, als hij tot eenige
bevoorrechten beperkt wordt. Maar, Miss....’
‘Hattie.’
‘Miss Hattie, wees openhartig, beken, dat deze titel n i e t door iedereen aan
iedereen gegeven wordt. De rijke Amerikaansche noemt hare keukenmeid toch geen
dame - is 't niet zoo?’
‘Ja, zoo is het wel. Wat zou dat?’
Hij was verwonderd en een weinig teleurgesteld, toen hij zag, dat zijne opmerking
in het water gevallen was.
‘Wat zou dat?’ zeide hij. ‘Wel, dit: gelijkheid bestaat hier dan toch eigenlijk n i e t ,
en de Amerikanen zijn er niet beter aan toe dan de Engelschen. Eigenlijk bestaat er
geen onderscheid.’
‘Wat een idee! Er is niets in een titel behalve hetgeen er in g e l e g d wordt, - dat
hebt ge zelf gezegd. Maar spreken de deftige lui in Engeland dan niet van den
werkenden stand als van heeren en dames?’
‘Wel neen.’
‘En noemen de werklieden z i c h z e l f niet beeren en dames?’
‘Zeker niet.’
‘Wij doen hier anders. Ieder noemt zich zelf een heer of dame, en denkt, dat hij
het is, en bekommert er zich niet om, wat een ander van hem deukt. Gij meent, dat
er geen verschil bestaat. Gij m a a k t verschil en wij niet.’
‘Dat moet ik toestemmen. Maar als iemand zich zelf eene dame noemt, dan...’
‘Ik zou er maar mee ophouden, als ik in uwe plaats was.’
Howard Tracy wendde het hoofd om, ten einde te zien, wie deze opmerking
gemaakt had. 't Was een man, klein van persoon, omstreeks
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veertig jaren oud, met rossig haar, zonder baard, met een innemend gezicht vol
sproeten, maar levendig en schrander, en hij had nette, maar afgedragene kleeren
aan. Hij was uit de voorkamer aan gene zijde van de gang gekomen en hield eene
gehavende witte waschkom in de hand. Het meisje ging naar hem toe en nam de kom
van hem aan.
‘Ik zal haar wel voor u neerzetten. Ik zal haar aan hem geven, Mr. Barrow. Hij is
de nieuwe kostganger - Mr. Tracy - met wien ik druk in gesprek ben geweest.’
‘Asjeblieft, Hattie,’ zeide Mr.
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Barrow, terwijl hij haar de waschkom overreikte. Hij ging nu op zijn gemak op een
ouden koffer zitten en zeide: ‘Ik heb er met belangstelling naar geluisterd, en, zooals
ik zeide, ik zou er maar mee ophouden als ik in uwe plaats was. Ge ziet, waartoe ge
komt, niet waar? Zich zelf eene dame te noemen maakt nog niet, dat men zoo door
anderen genoemd wordt; dat is het, wat ge wildet zeggen. Maar hieruit vloeit eene
vraag voort, waaraan ge niet gedacht hebt: Wien komt het r e c h t toe, om te bepalen,
wie heeren en dames zijn? Aan gene zijde van den Oceaan verklaren twintig duizend
menschen op een millioen zich voor heeren en dames, en de negenhonderd-tachtig
duizend overigen berusten in deze verklaring en verdragen de beleediging, die hun
daardoor wordt aangedaan. Welnu, indien zij deze verklaring niet aannamen, zou
deze eene doode letter zijn en geen kracht hoegenaamd hebben. Maar als hier te lande
twintig duizend zich voor heeren en dames verklaarden, zouden de
negenhonderdtachtigduizend hetzelfde doen, zoodat er geen sprake van eenige
voorkeur zou wezen. Dat maakt, dat allen hier volkomen aan elkander gelijk zijn;
terwijl aan gene zijde van den Oceaan de ongelijkheid even groot is als onze
gelijkheid.’
Tracy had zich, toen Mr. Barrow begon te spreken, haastig in zijne Engelsche
schelp teruggetrokken, hoewel hij nu reeds eenige weken met den minderen stand
in aanraking geweest was; maar hij liet geen tijd voorbijgaan om er weer uit te kruipen,
en zoo was hij dan tegen den tijd, dat de man zweeg, in staat om zich geheel op diens
standpunt te verplaatsen. Dit viel hem trouwens niet moeilijk, want de glimlach en
de stem en de manieren van den man waren overtuigend en innemend. Tracy zou
hem zelfs op dat oogenblik terstond zijne vriendschap aangeboden hebben, als het
niet was, dat de gelijkheid van alle menschen nog geen werkelijkheid, maar slechts
eene theorie voor hem was. Uit een theoretisch oogpunt beschouwd, was Barrow
zijns gelijke, maar het stuitte hem nog tegen de borst, dezen zulks te hooren verklaren.
Hij zeide thans:
‘Ik hoop van ganscher harte, dat wat ge gezegd hebt, wat de Amerikanen aangaat,
de waarheid is, want daaromtrent zijn wel eens twijfelingen bij mij opgekomen. Het
kwam mij voor, dat de gelijkheid van allen nog niet consequent doorgevoerd is, maar
de titels nog in gebruik zijn; maar deze titels hebben zeker het aanstootelijke verloren
en zijn geheel geneutraliseerd, indien zij het onbetwistbaar eigendom van ieder
individu zijn. Ik meen te begrijpen, dat er geene bijzondere kaste bestaat en bestaan
kan, anders dan bij algemeene toestemming van de massa's die daarbuiten staan. Ik
dacht, dat eene kaste zich zelf schiep en zich zelf staande hield; maar het schijnt
volkomen waar te zijn, dat zij zich zelve alleen schept en staande gehouden wordt
door het volk, dat daaraan alle waarde kan benemen, door zelf die titels aan te nemen.’
‘Zoo denk ik er ook over. Er is geene macht ter wereld, die Engelands dertig
millioenen kan verhinderen, zich morgen voor hertogen en hertoginnen te verklaren
en zich zelf zoo te noemen.’
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‘Gebeurde dit,’ vervolgde Mr. Barrow, ‘dan zouden al de vroegere hertogen en
hertoginnen binnen zes maanden geen recht van bestaan meer hebben. Ik wenschte
wel, dat men dit eens probeerde. Het koningschap zelf zou tegen zoo iets niet bestand
zijn. Een handvol knorrigen tegenover dertig duizend, uitbarstend van lachen! Wel,
dat is Herculanum tegen den Vesuvius. Wat is een kolonel in het zuiden van ons
land? Hij is niets; omdat ze daar allen kolonels zijn. Neen, Tracy,’ (eene huivering
van Tracy) ‘niemand in Engeland zou u er gentleman noemen en ge zoudt u zelf ook
zoo niet noemen; en ik zeg u, dat dit een staat van zaken is, die maakt, dat iemand
somtijds in eene lastige positie komt. Ge kunt toch niet denken, dat de Matterhorn
er zich door gestreeld zou gevoelen, als hij de aandacht van een paar nietige Engelsche
heuvels trok, niet waar?’
‘O neen.’
‘Welnu dan, laat iemand met gezonde hersenen zich Darwin eens voorstellen als
gestreeld door de aandacht, die eene vorstin aan hem wijdt. Dit is zoo potsierlijk, dat
het - wel, dat het alle verbeelding te boven gaat. Toch gevoelde die Memnon zich
werkelijk door zoo iets gestreeld; hij zegt dit - hij zegt dit zelf. Het stelsel, dat kan
veroorzaken, dat een god zijn rang ontheiligt - och, dat is verkeerd en moest afgeschaft
worden, zou ik zeggen.
De vermelding van Darwin gaf aanleiding tot een letterkundig gesprek, en dit
onderwerp deed Barrow zoozeer in geestdrift ontvonken, dat hij zijn jas uittrok en
het zich op die wijze gemakkelijker maakte, en dit deed hem zoolang boven blijven,
dat hij er nog was, toen de luidruchtige eigenaars der kamer al schreeuwende en
zingende binnenkwamen en begonnen te stoeien en te bakkeleien, en zich op andere
wijzen bezig te houden. Hij bleef toch nog een oogenblik langer om de gastvrijheid
van zijne kamer en zijn boekenhanger aan Tracy aan te bieden en hem een paar
personeele vragen te doen:

‘Wat is uw ambacht?’
‘Ik heb geen ambacht.’
‘Wat doet ge dan voor den kost?’

Mark Twain, De erfgenaam in Amerika

‘Och, alles - ik bedoel, dat ik dit z o u doen, als ik maar wat te doen kon krijgen,
maar tot dusverre is het mij nog niet gelukt werk te vinden.’
‘Misschien kan ik u wel helpen; ik zal er mijn best voor doen.’
‘Dat zal mij zeer aangenaam zijn. Ik heb er zelf mijn best al voor gedaan.’
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‘Als iemand geen bepaald ambacht heeft, dan is hij er in deze wereld natuurlijk slecht
aan toe. Wat ge noodig hebt, is, dunkt mij, wat minder boekengeleerdheid en wat
meer practische bekwaamheid. Ik weet niet, wat uw vader met u heeft voorgehad.
Ge hadt een bepaald vak moeten kiezen. Maar dat doet er

niet toe; we zullen toch wel i e t s voor u te doen vinden, denk ik. En maak, dat ge
het heimwee niet krijgt; dat is een leelijke kwaal. We zullen de zaak nog wel eens
bepraten en intusschen eens rondkijken. Het zal alles wel losloopen. Wacht op mij
- ik ga straks naar beneden om het avondmaal met u te nuttigen.’
Thans had Tracy een gevoel van vriendschap voor Barrow opgevat en zou hem
misschien een vriend g e n o e m d hebben, als hij niet zoo plotseling genoodzaakt
was geweest, zijne theorieën in practijk te brengen. Hij was in allen gevalle met zijn
gezelschap ingenomen en gevoelde zich meer verruimd dan vroeger. Ook was hij
nieuwsgierig om te weten, welke betrekking het was, die Barrow in de gelegenheid
gesteld had, zich zoo goed op de hoogte van boeken te stellen, en hem zooveel tijd
had overgelaten om te lezen.

XII.
Thans begon de etensbel in het benedengedeelte van het huis te luiden, en dit geluid
verspreidde zich door het geheele gebouw tot de bovenste verdieping. Hoe hooger
men kwam, des te heviger was het rumoer, totdat het geluid der schel eindelijk geheel
overstemd werd door het lawaai van een stroom van kostgangers langs de trappen.
De adel begeeft zich niet op deze wijze tot den maaltijd; de opvoeding van Tracy
had hem niet geschikt gemaakt om dit vroolijke tooneel te genieten. Hij moest bij
zichzelf bekennen, dat er in deze buitengewone beweging iets was, dat hem
tegenstond. Hij zou wel wenschen, dat die stroom wat langzamer en gematigder, niet
zoo hevig en over-

Mark Twain, De erfgenaam in Amerika

67
weldigend vloeide. Barrow en Tracy volgden dien naar beneden, te midden van eene
steeds toenemende lucht van kool en andere luchtjes; luchtjes, die men nergens anders
kan ruiken dan in een goedkoop kosthuis; luchtjes, die men, als men ze eens geroken
heeft, nimmer kan vergeten. Voor Tracy waren deze geuren verstikkend, afschuwelijk,
schier onuitstaanbaar; maar hij hield zich stil en zeide niets. In het benedenhuis
aangekomen, traden zij eene groote eetzaal binnen, waar vijf en dertig à veertig
personen aan eene lange tafel zaten. Zij namen plaats. De maaltijd was reeds
begonnen, en er werden op de levendigste wijze van den eenen kant der tafel tot den
anderen gesprekken gevoerd. Het tafellaken was van eene zeer grove stof en kwistig
met koffievlekken en vet bemorst. De messen en vorken waren van ijzer met beenen
heften, de lepels schenen van tin of iets van dien aard te zijn. De thee- en koffiekopjes
waren van het gemeenste, zwaarste en duurzaamste aardewerk. Er lag een dikke
snede brood bij het bord van iederen kostganger, en het was blijkbaar, dat deze er
zuinig mee was, alsof hij wel wist, dat deze portie niet verdubbeld zou worden.
Borden met boter werden op de tafel geplaatst binnen het bereik van de armen der
menschen, als zij er ten minste lange op nahielden. De boter was misschien vrij goed
en zag er niet kwaad uit; maar zij had wellicht wat meer geur dan verkieslijk was,
ofschoon niemand der aanwezigen dit scheen te bemerken of er eenigen last van te
hebben. De hoofdschotel was een gloeiend heete stoofpot, waarvan de aardappels
en het vleesch van verscheidene vroegere maaltijden overgehouden, de voornaamste
bestanddeelen waren. Iedereen werd rijkelijk van dit gerecht voorzien. Op de tafel
stonden een paar groote borden met gesneden ham, en er waren nog eenige andere
eetwaren van minder gewicht - ingelegde vruchten en zulke dingen. Er was ook
overvloed van thee en koffie van de minste soort, met bruine suiker en afgeroomde
melk, doch de hoeveelheid melk en suiker was niet aan de bescheidenheid der
kostgangers overgelaten, maar werd aan het hoofdkwartier bepaald: één lepeltje
suiker

en één lepeltje melk voor ieder kopje en niet meer. De tafel werd bediend door twee
forsche negerinnen, die met veel rumoer van het buffet naar de tafel heen en weer
liepen. Zij werden hierbij geholpen door de dochter des huizes Poes. Deze bediende
de kostgangers van thee en koffie, maar deed dit op haar gemak
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af. Zij maakte allerlei grapjes met verschillende personen. Zij was tegenover de
jongere mannen aardig - en geestig, zooals zij zelf meende, en zooals de overigen
ook meenden, te oordeelen naar het gelach, waarmee zij hare pogingen bekroond
zag. Blijkbaar was zij eene gunstelinge van de meeste jongelieden en een liefje van
de overigen. Als zij iemand bijzonder aardig behandelde, dan stond het geluk op het
gelaat van

den gelukkige te lezen; en tegelijkertijd verspreidde zich dan een schaduw over de
gezichten der andere jongelieden. Zij sprak deze vrienden van haar nooit met
‘Mijnheer’ aan, maar noemde ze eenvoudig ‘Billy,’ ‘Tom,’ ‘John,’ en zij noemden
haar ‘Poes’ of ‘Hattie.’
Mr. Marsh zat aan het ééne einde der tafel, zijne vrouw aan het andere. Marsh was
een man van zestig jaren en een Amerikaan: maar als hij een maand vroeger geboren
was zou hij een Spanjaard geweest zijn. Hij had trouwens in zijn uiterlijk veel van
een Spanjaard weg; zijne gelaatskleur was zeer donker, zijn haar pikzwart, en zijne
oogen waren niet alleen gitzwart, maar ook zeer levendig, en er lag daarin iets, dat
verried, dat zij bij voorkomende gelegenheden vlammen van toorn konden schieten.
Hij had een mager gezicht, en zijn geheele voorkomen had iets onaangenaams; hij
was blijkbaar geen heel innemend persoon. Als iemand ergens om vroeg, was hij
juist het tegenovergestelde van zijne vrouw, die dienstvaardig en voorkomend was.
Al de jonge mannen en de vrouwen noemden haar tante Rachel, een bewijs van
vertrouwelijkheid.
De blik van Tracy, die naar alle kanten rondkeek en in alles belang stelde, viel
thans op een der kostgangers, die bij de verdeeling van het gestoofde eten over het
hoofd was gezien. Hij zag doodsbleek, en scheen nog pas van het ziekbed verrezen
te zijn en daarheen zoo spoedig mogelijk terug te moeten keeren. Zijn gelaat was
zeer zwaarmoedig. De golven van gelach en gesprek braken daarop zonder dat zij
er invloed op hadden, alsof hij eene klip in de zee en de woorden en het gelach
wezenlijk water waren geweest. Hij hield het hoofd voorovergebogen en keek
beschaamd. Sommigen van de vrouwen sloegen van tijd tot tijd steelsche blikken op
hem, en enkelen van de jongsten
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der mannen hadden blijkbaar medelijden met den jonkman, - een medelijden, dat
zich alleen op hun gelaat, maar niet op eenige meer werkdadige manier verried. De
groote meerderheid der aanwezigen echter betoonde eene volslagene onverschilligheid
omtrent den jonkman en zijne verdrietelijkheden. Marsh zat met zijn hoofd
voorovergebogen, maar men kon den boosaardigen blik van zijne oogen onder zijne
zware wenkbrauwen zien. Hij sloeg den jonkman met blijkbaar welgevallen gade.
Hij had hem niet tengevolge van eene vergissing over 't hoofd gezien, en blijkbaar
begrepen de aanwezigen dit wel. Dit tooneel maakte een onaangenamen indruk op
Mrs. Marsh. Zij zag er uit als iemand, die hoopt tegen hope, dat het onmogelijke nog
zal gebeuren.
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Maar daar het onmogelijke niet gebeurde, waagde zij het eindelijk te spreken en er
haar echtgenoot aan te herinneren, dat Nat Brady nog niet van het gestoofde eten
bediend was.
Marsh richtte het hoofd op en vroeg met spottende hoffelijkheid: ‘O, heeft hij nog
niet gehad? Dat spijt mij. Ik weet niet, hoe ik zoo dom geweest ben om hem over 't
hoofd te zien. Hij moet het mij maar niet kwalijk nemen. Dat moet ge maar niet, Mr.
- Baxter - Barker, ge moet het mij maar vergeven. Ik - mijne aandacht was juist op
iets anders gevestigd, ik weet niet meer wat. Wat mij het meest spijt, is dat dit telkens
gebeurt. Maar ge moet die kleinigheden maar niet tellen, Mr. Bunker, die kleine
onattenties van mijn kant. Dat schijnt mij telkens te gebeuren, en het schijnt juist te
gebeuren met iemand, die - welnu, met iemand, die al drie weken met de betaling
van zijn geld ten achteren is. Maar hier is uw gestoofd eten - het doet mij veel pleizier,
dat er nog over is, en ik hoop, dat gij u in het aannemen der liefdegave evenzeer zult
verheugen als ik mij verheug in het schenken daarvan.’
Een blos vertoonde zich op de bleeke wangen van Brady en verspreidde zich naar
zijne ooren en zijn voorhoofd, maar hij zeide niets en begon zijne portie op te eten
te midden van het onaangename van een algemeen stilzwijgen en het gevoel, dat
aller oogen op hem gevestigd waren. Barrow fluisterde Tracy toe:
‘De oude man heeft het met opzet gedaan. Hij zou zich dat kansje niet graag hebben
laten ontloopen.’
‘Ik vind het eene schandalige behandeling,’ zeide Tracy. Toen zeide hij bij zichzelf,
met het plan deze gedachten later in zijn dagboek op te schrijven:
‘Kijk, hier in dit zelfde huis is eene republiek, waar allen vrij en gelijk zijn, indien
de menschen ergens op den aardbodem vrij en gelijk zijn; daarom ben ik gekomen
op de plaats, die ik trachtte te vinden, en ik ben nu een mensch onder menschen, op
den strengsten voet van gelijkheid met andere menschen. Toch vind ik hier op den
drempel eene zekere ongelijkheid. Er zijn menschen aan deze tafel, die men om de
een of andere reden naar de oogen ziet, en hier zit een arme drommel, op wien met
minachting wordt neergezien, die met onverschilligheid wordt behandeld en wien
vernederingen worden aangedaan, terwijl hij geene andere misdaad heeft begaan dan
de gewone dat hij arm is. Gelijkheid moest de menschen edelmoedig maken. Inderdaad
had ik gedacht, dat dit het geval was.’
Na het avondmaal stelde Barrow aan Tracy eene wandeling voor. Barrow had
daarmee een bepaalde bedoeling. Hij wenschte dat Tracy zich van dien zonderlingen
hoed zou ontdoen. Hij zag er geen kans op, werk voor iemand te krijgen, die zulk
een hoed droeg. Barrow vroeg:
‘Hoe zijt ge er toe gekomen, zulk een hoed op te zetten? Waar hebt ge dien
vandaan?’
Tracy wist eigenlijk niet, welk antwoord hij op die vraag zou geven, maar zeide
eenvoudig:
‘Welnu, zonder in bijzonderheden te treden, ik wisselde van kleeren met een
vreemdeling, en ik zou hem
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graag terugvinden en mijne eigene kleeren weer terugkrijgen.’
‘Wel, waarom gaat ge dan niet naar hem toe? Waar is hij?’
‘Dat weet ik niet. Ik dacht, dat de beste manier om hem te vinden, zou wezen,
zijne kleeren te blijven dragen, die opzichtig genoeg zijn om zijne aandacht te trekken,
als ik hem op straat mocht tegenkomen.’
‘Welnu,’ zeide Barrow, ‘uw kleeren zijn goed genoeg, en daar zij niet al te opzichtig
zijn, verschillen zij niet zooveel van die, welke ieder ander draagt. Maar dien hoed
moet ge niet meer dragen. Als ge den bewusten man ontmoet, zal hij u wel aan uw
kleeren herkennen. 't Is een allerdwaaste hoed, ziet ge, in een middelpunt van
beschaving zooals hier. Ik geloof niet, dat een engel te Washington, als hij zulk een
hoed op had, eene betrekking zou krijgen.’
Tracy stemde er in toe, den hoed door een anderen te vervangen, die een meer
gewonen vorm had, en zij stapten in een tram, die reeds vol was, en bleven met
anderen op het achterbalkon staan. Juist toen de tram voortreed, kregen twee mannen,
die de straat overstaken, Barrow en Tracy van achteren in het oog, en beiden riepen
terstond uit: ‘Daar is hij!’ 't Waren Sellers en Hawkins. Beiden waren zoozeer door
vreugde verbijsterd, dat, voordat zij tot zichzelf konden komen en eene poging doen
om de tram te doen stilstaan, deze reeds te ver was zoodat zij besloten, de
eerstvolgende af te wachten. Zij wachtten eene poos; toen maakte Washington de
opmerking, dat het niet veel zou baten, de eene tram met de andere te volgen, en dat
zij liever een rijtuig moesten nemen. Maar de kolonel zeide:
‘Nu ik er over nadenk, is 't eigenlijk niet noodig, hem te achtervolgen. Nu ik hem
belichaamd heb, kan ik hem zijne bewegingen voorschrijven. Tegen den tijd dat wij
thuis komen, zal hij daar zijn.’
Toen begaven zij zich in een toestand van hevige opgewondenheid naar huis.
Zoodra de hoed voor een anderen verwisseld was, keerden de beide nieuwe
vrienden langzaam naar hun kosthuis terug. Barrow was van nieuwsgierigheid vervuld
omtrent dezen jonkman. Hij zeide:
‘Zijt ge nooit in het Rotsgebergte geweest?’
‘Neen.’
‘Zijt ge nooit in de prairieën geweest?’
‘Neen.’
‘Hoelang zijt ge in dit land geweest?’
‘Nog maar weinige dagen.’
‘Zijt ge vroeger nooit in Amerika geweest?’
‘Neen.’
Toen dacht Barrow bij zichzelf na. ‘Wat kunnen romantische menschen toch rare
dingen uithalen! Daar hebben we nu een jonkman, die in Engeland over avonturen
in de prairieën gelezen heeft. Hij komt hier en koopt een pak kleeren dat beter in de
prairieën thuis hoort dan hier. Hij denkt, dat hij daardoor de menschen om den tuin
kan leiden. Maar nu hij in zijn eigen net gevangen wordt, schaamt hij zich daarvoor
en is bereid, zich daarvan te ontdoen. Welnu, hij is jong, is nooit ergens geweest,
weet niets van de wereld af, is zonder twijfel sentimenteel. 't Was toch een zonderlinge
keus van hem.’
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De beide mannen hielden zich eenigen tijd met hunne gedachten bezig; toen slaakte
Tracy een zucht en zeide:
‘Mr. Barrow, de zaak van dien jonkman aan tafel gaat mij toch aan 't hart’
‘Bedoelt ge Nat Brady?’
‘Ja, Brady of Baxter, of hoe hij ook heeten moge. De oude hospes noemde hem
met verschillende namen.’
‘O ja, hij is zeer kwistig met namen voor Brady geweest, sedert Brady in het
betalen van zijn kostgeld ten achteren geraakt is. Wel, dat is een van zijne sarcasmen
- de oude man denkt, dat hij sterk op het punt van sarcasmen is.’
‘Welnu, hoe komt het, dat Brady in zulke moeilijkheden verkeert? Wat is Brady?
Wie is hij?’
‘Brady is een tinnegieter. Hij had altijd vast werk, totdat hij ziek werd en er een
ander in zijne plaats kwam. Hij was, voordat hij buiten werk raakte, zeer populair;
iedereen in huis mocht Brady graag lijden. De oude man was bijzonder met hem
ingenomen, maar, ziet ge, als iemand buiten werk raakt en niet meer in zijn onderhoud
kan voorzien en zijn kostgeld niet kan betalen, dan maakt dat een heel onderscheid
in de manier, waarop de menschen hem beschouwen.’
‘Is dat zoo? Is dat werkelijk zoo?’
Barrow keek Tracy verwonderd aan. ‘Natuurlijk is het zoo. Zoudt ge dat niet
weten? Weet ge niet, dat het gewonde hert altijd door zijne metgezellen wordt
aangevallen en gedood?’
Tracy zeide bij zichzelf: ‘In eene republiek van herten en menschen, waarin allen
vrij en gelijk zijn, is ongeluk eene misdaad en brengen de gelukkigen de ongelukkigen
om het leven.’ Toen zeide hij overluid: ‘Als iemand hier in het kosthuis vrienden wil
hebben en populair zijn, inplaats dat men hem den rug toedraait, moet hij voorspoedig
zijn.’
‘Ja,’ zeide Barrow, ‘dat is zoo. Zoo is de aard van den mensch. Zij wenden zich
van Brady af, nu hij ongelukkig is, en zij mogen hem niet meer zoo graag lijden als
vroeger; maar dat komt niet, omdat Brady minder aardig tegen hen is - hij is precies
dezelfde als vroeger, maar zij - welnu, Brady is een doorn in hun geweten. Zij weten
wel, dat zij hem moesten helpen, en zij zijn daarvoor te gierig, en zij schamen zich
daarover, en zij moesten zichzelf om die reden ook haten, maar inplaats daarvan
haten zij Brady, omdat hij hen beschaamd over henzelven maakt. Ik zeg, dat is zoo
den aard van den mensch; dat doet zich overal voor; dit kosthuis is slechts de wereld
in het klein. In voorspoed zijn wij populair; populariteit komt in dat geval gemakkelijk,
maar als tegenspoed ons deel wordt, keeren onze vrienden ons den rug toe.’
De edele theorieën en de verhevene plannen van Tracy begonnen langzamerhand
in rook te verdwijnen. Hij vroeg zich af, of hij er mogelijk verkeerd aan gedaan had,
zijn eigen voorspoed te laten varen en zich voor den tegenspoed van andere menschen
in de bres te stellen. Maar hij gaf aan deze gedachten niet toe; hij verbande ze uit
zijn hoofd en besloot, moedig den weg te bewandelen, die hij zich had afgebakend.
Uittreksels uit zijn dagboek:
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Ik heb nu verscheidene dagen in dezen zonderlingen bijenkorf doorgebracht. Ik weet
eigenlijk niet, wat ik van deze menschen moet zeggen. Zij hebben hunne goede
eigenschappen, maar zij hebben ook andere hoedanigheden, die allesbehalve in mijn
smaak vallen. Ik kan mij daarmee volstrekt niet vereenigen. Toen ik met een
nieuwerwetschen hoed verscheen, bemerkte ik eene verandering. De afgemetenheid,
die men vroeger ten opzichte van mij aan den dag had gelegd, verdween plotseling,
en de menschen werden vriendelijk - meer dan dat - zij werden gemeenzaam, en ik
ben niet aan gemeenzaamheid gewoon en weet niet, hoe ik mij tegenover hen moet
houden. De gemeenzaamheid van die menschen gaat somtijds in onbeschaamdheid
over. Zonder twijfel zal ik daar wel aan gewoon raken, maar vooralsnog is dit niet
het geval. Ik heb mijn liefsten wensch verkregen, ik sta op een gelijken voet met Jan
en alleman, en toch beantwoordt dit niet aan mijne verwachting. Ik mis hier een
tehuis. Ik ben genoodzaakt te zeggen, dat ik het heimwee heb. En nog iets - dit is
eene bekentenis, die ik met weerzin afleg, maar die ik hier toch wil neerschrijven:
De zaak, die ik het meest mis, is de achting, de eerbied, waarmee ik mijn leven lang
in Engeland behandeld ben en die iets onmisbaars voor mij schijnt te zijn. Ik kan het
heel goed stellen zonder de weelde en den rijkdom en de menschen, waarmee ik
gewoon was om te gaan, maar ik mis den eerbied en kan mij met dat gemis niet
verzoenen. Er bestaat hier wel achting, er bestaat hier wel eerbied, maar deze vallen
mij niet te beurt. Deze is slechts het deel van twee mannen. De eene van hen is een
man van middelbaren leeftijd, die vroeger loodgieter geweest is. Iedereen is er mee
ingenomen, als die man notitie van hem neemt. Hij is erg met zichzelf ingenomen,
aan tafel is hij het orakel, en als hij zijn mond opendoet, zwijgen allen. De andere
persoon is een agent van politie. Hij vertegenwoordigt de Regeering. De achting,
welke aan deze beide mannen ten deel valt, scheelt zoo heel veel niet van de achting,
die aan een graaf in Engeland betoond wordt, ofschoon de manier, waarop deze zich
openbaart, verschillend is. Zij gaat niet niet zooveel hoffelijkheid gepaard, maar de
achting bestaat toch.
Ja, en er bestaat dienstvaardigheid ook.
Het heeft er wel wat van, alsof in eene republiek, waarin allen vrij en gelijk zijn,
voorspoed en maatschappelijke positie iemands rang en stand bepalen.’

XIII.
De dagen gingen voorbij, en zij werden steeds treuriger. Want de pogingen van
Barrow om werk voor Tracy te vinden baatten niets. Altijd was de eerste vraag, die
er tot hem gericht werd: ‘Tot welke vakvereeniging behoordt ge?’
Tracy was genoodzaakt, hierop te antwoorden, dat hij tot geen vakvereeniging
behoorde.
‘Dan kan ik u onmogelijk gebruiken. Mijne werklieden zouden niet bij mij willen
blijven, als ik iemand aannam, die geen lid van eene vakvereeniging is.’
Eindelijk had Tracy eene gelukkige
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gedachte. Hij zeide: ‘Wel, wat mij te doen staat, is natuurlijk mij bij eene
vakvereeniging aan te sluiten.’
‘Ja,’ zeide Barrow, ‘dat is het, wat ge doen moet - als ge ten minste kunt.’
‘Als ik k a n ? Gaat het dan zoo moeilijk?’
‘O ja,’ hernam Barrow, ‘het gaat somtijds moeilijk, heel moeilijk. Maar ge kunt
het probeeren, en natuurlijk is het goed, dat ge dit doet.’
Tracy probeerde het dan ook; maar hij slaagde niet. Hem werd de toegang tot
iedere vakvereeniging geweigerd, en hem werd den raad gegeven, terug te keeren
naar de plaats, waar hij thuis hoorde, en niet hier te komen om aan eerlijke menschen
het brood uit den mond te nemen. Tracy begon in te zien, dat zijn toestand wanhopig
was, en deze gedachte deed hem een huivering door de leden gaan. Hij zeide bij
zichzelf: ‘Dus is er hier eene aristocratie van maatschappelijke positie, eene
aristocratie van voorspoed, en waarschijnlijk is er ook eene aristocratie van de
vriendjes in tegenoverstelling van hen die daartoe niet behooren. Blijkbaar zijn er
allerlei soorten van kasten, en ik behoor tot geene daarvan.’ Hij gevoelde zich thans
zoo ellendig, dat hij niet meer met een zeker philosophisch welgevallen naar de
grappen kon kijken, die de jongelieden 's avonds op de bovenkamer uithaalden. In
't eerst had hij 't wel aardig gevonden, hen gade te slaan, maar nu begon hem dit
tegen te staan. Hij verloor er zijn geduld bij. Zij schreeuwden, zij worstelden, zij
zongen, zij stoeiden, en zij eindigden gewoonlijk met een gevecht met kussens,
waarbij zij deze in allerlei richtingen wierpen, zoodat er nu en dan ook een op hem
te land kwam. Zij noemden hem ‘Johnny Bull’ en noodigden hem uit er deel aan te
nemen. Eerst had hij dat alles geduldig verdragen, maar in den laatsten tijd had hij
niet onduidelijk laten blijken, dat dit hem tegen de borst stuitte, en nu zag hij al
spoedig eene geheele verandering in de houding der jongelieden te zijnen opzichte.
Zij verbitterden hem nu letterlijk het leven. Hij was nooit geweest, wat men populair
mocht noemen. Maar nu werd hij bepaald impopulair. Zijn verhouding tot hen werd
er niet beter op door het feit, dat het hem tegen liep, dat hij geen werk kon krijgen,
dat hij geen lid van eene vakvereeniging was en tot geen daarvan toegelaten kon
worden. Hij moest verschillende schimpscheuten hooren, en het was duidelijk, dat
er maar één ding was, dat hem tegen openlijke beleediging vrijwaarde, en dat was
zijne gespierdheid. Deze jongelieden hadden hem 's morgens zien gymnastiseeren,
en zij hadden uit zijne oefeningen en uit den bouw van zijn lichaam opgemaakt, dat
hij een athleet was en eveneens bedreven in het boksen. Hij bemerkte wel, dat hij
van aller achting verstoken was, behalve van het ontzag voor zijne vuisten. Op zekeren
avond, toen hij zijne kamer binnentrad, trof hij aldaar omstreeks een dozijn
jongelieden aan, die een zeer levendig gesprek voerden, dat nu en dan door een
schaterend gelach werd afgebroken. Het praten hield onmiddellijk op en werd door
een diep stilzwijgen gevolgd.
‘Goedenavond, heeren,’ zeide hij en ging zitten.
Er volgde geen antwoord. Hij kreeg een kleur tot achter zijne
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ooren, maar deed zich geweld aan om zich bedaard te houden. Hij zat daar eenigen
tijd zwijgend neer, stond toen op en verliet het vertrek.
Op het oogenblik, waarop hij verdween, hoorde hij een schaterend gelach opgaan.
Hij zag wel in, dat hunne bedoeling hiermee geweest was, hem te beleedigen. Hij
klom naar het platte dak op, hopende dat hij daar zijne kalmte zou terugkrijgen. Hij
vond daar den jongen tinnegieter, alleen en peinzende, en knoopte een gesprek met
hem aan. Zij stonden nu vrij wel met elkaar gelijk in impopulariteit en ongeluk, en
zij konden elkaar dus troosten. Maar de bewegingen van Tracy waren gadegeslagen,
en binnen weinige minuten kwamen de plaaggeesten achter elkaar naar het platte
dak, waar zij schijnbaar zonder bedoeling begonnen op en neer te loopen. Maar al
spoedig begonnen zij opmerkingen te maken, die blijkbaar op Tracy gemunt waren,
en sommige daarvan op den tinnegieter. De aanvoerder van dezen troep was een
kortharige ruziezoeker, Allen genaamd, die zoo wat den baas over de anderen speelde
en meer dan eens neiging getoond had om standjes met Tracy te zoeken. Nu ontstond
er een hevig rumoer, dat eindelijk werd afgebroken door de volgende vraag, die men
tot Tracy richtte:
‘Hoeveel is er noodig om een paar te maken?’
‘Wel, twee maken gewoonlijk een paar, maar somtijds gelukt dit ook niet.’
Algemeen gelach.
‘Wat zeidet ge een poos geleden omtrent de Engelschen?’
‘O, niets, de Engelschen zijn heel goed, maar - ik -’
‘Wat z e i d e t ge dan omtrent hen?’
‘Och, ik zeide alleen, dat zij goed kunnen slikken.’
‘Kunnen zij dit beter dan andere menschen?’
‘O ja, de Engelschen kunnen heel wat beter slikken dan andere menschen.’
‘Wat slikken zij het best?’
‘Wel, beleedigingen.’ Weder een algemeen gelach.
‘'t Is moeilijk om ze aan het vechten te krijgen, niet waar?’
‘Neen, dat is niet moeilijk.’
‘Inderdaad niet?’
‘Neen, het is niet moeilijk.’ Weder een gelach.
Daarop werd het woord niet meer tot Tracy gericht, maar werd over hem het
volgende gesprek gevoerd.
‘Weet ge het geheim van zijne geboorte?’
‘Neen, is dat een geheim?’
‘Wel zeker.’
‘Wat is het dan?’
‘Zijn vader was een kaarsenmaker.’
Allen ging nu naar de plaats toe, waar het tweetal zat, bleef staan en zeide tegen
den tinnegieter:
‘Hebt ge nogal wat vrienden tegenwoordig?’
‘Ik heb er genoeg.’
‘Veel?’
‘Zooveel als ik noodig heb.’
‘Een vriend heeft somtijds veel waarde - als een beschermer, ziet ge? Wat zou er
gebeuren, als ik je pet eens afnam en je daarmee in je gezicht sloeg?’
‘Maak het mij niet lastig, Mr. Allen,’ luidde het antwoord. ‘Ik doe u immers niets.’
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‘Dat weet ik niet.’
Thans mengde Tracy zich in het gesprek en zeide:
‘Maak het hem niet lastig! Als ge dat doet, dan weet ik wel te zeggen, wat er
gebeuren zou.’
‘Kan je dat? Kan je dat? Jongens, Johnny Bull weet ons te zeggen, wat er zou
gebeuren, als ik de pet van dien kerel afnam en er hem mee in zijn gezicht sloeg. Nu
zal je eens zien!’
Hij nam de pet af en sloeg den jonkman daarmee in het gezicht, en voordat hij kon
onderzoeken wat er zou gebeuren, was het reeds gebeurd en lag hij achterover op
den grond. Onmiddellijk stormde men nu op hen los en riep: ‘Trek lijnen! Alles moet
eerlijk in zijn werk gaan! Johnny moet vechten! Laat hem zijn gang gaan!’
Er waren spoedig lijnen op het zink getrokken, en Tracy was even verlangend om
te beginnen, als hij kon geweest zijn, indien zijn tegenstander een prins inplaats van
een werkman geweest was. Eigenlijk was hij een weinig over zichzelf verwonderd,
omdat hij niet gedacht had, dat hij werkelijk begeerig zou wezen, zijne krachten te
meten met zulk een gewoon man als deze schurk. In een oogenblik waren al de ramen
in de buurt met menschen opgevuld en de daken ook. De beide mannen stelden zich
in postuur, het gevecht begon. Maar Allen had geen kans hoegenaamd tegenover den
jongen Engelschman. Noch in spierkracht, noch in handigheid was hij zijns gelijke.
Hij viel dan ook zoolang als hij was op het zink neer, en zoodra hij weer opstond,
werd hij weer neergeworpen. Eindelijk kon hij

zelf niet meer opstaan, maar moest opgeholpen worden. Toen zag Tracy er van af,
en zoo kwam er aan het gevecht een einde. Allen werd door eenigen van zijne vrienden
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en en tegen hem zeiden, dat hij aan het geheele huis een grooten dienst bewezen had,
en dat van nu af Mr. Allen wel mocht oppassen, dat hij de kostgangers niet meer
beleedigde of uitdaagde.
Tracy was nu een held en ontzettend populair. Misschen was niemand daar ter
plaatse ooit zoo populair geweest. Maar was het hem al hard gevallen, door deze
jongelieden bespot te worden, hunne vereering viel hem nog harder. Hij gevoelde
zich vernederd, maar hij gaf zich geene rekenschap van de redenen, waarom dit zoo
was. Hij gevoelde zich vernederd, daar hij op een zinken dak had gevochten ten
aanschouwe van de omstanders op de andere daken. Hij ging zelfs zoover, dat hij in
zijn dagboek schreef, dat zijn toestand erger was dan die van den verloren zoon. Hij
zeide, dat de verloren zoon alleen zwijnen voederde, maar dat hij ook met hen moest
eten. Maar hij schrapte dat uit en schreef: ‘Alle menschen zijn gelijk. Ik wil mijne
beginselen niet verzaken. Deze menschen zijn even goed als ik ben.’
Tracy was ook in de eetzaal populair geworden. Iedereen was dankbaar, dat Allen
eens op zijn nummer gezet was. De jonge meisjes, van welke er een half dozijn
waren, betoonden allerlei attenties aan Tracy, inzonderheid Hattie, de dochter van
de hospita. Deze zeide tot hem heel vriendelijk:
‘Ik heb u altijd zoo aardig gevonden.’ En toen hij zeide: ‘Het doet mij genoegen,
dat ge zoo over mij denkt, Miss Hattie,’ zeide zij nog vriendelijker:
‘Noem mij niet Miss Hatty - noem mij Poes.’
Nu, dat was een heele bevordering! Hij had nu het toppunt bereikt. Er was in dat
kosthuis geen hooger standpunt denkbaar. Zijne populariteit was volkomen.
In de tegenwoordigheid van anderen hield Tracy zich kalm, maar inwendig werd
hij door verdriet en wanhoop verteerd.
Binnenkort zou hij al zijn geld uitgegeven hebben, en wat zou hij dan beginnen?
Hij wenschte nu maar, dat hij wat meer van de gelden van dien vreemdeling had
geleend. Hij kon er niet van slapen. Eene enkele pijnigende verschrikkelijke gedachte
speelde hem steeds door het hoofd: Wat zou hij doen? Wat zou er van hem worden?
En te gelijk daarmee begon zich iets aan hem op te dringen, dat veel van een wensch
weg had, dat hij in het vaderland gebleven was en er zich mee tevreden gesteld had,
eenvoudig een graaf te zijn en niets anders te doen te hebben, dan een graaf te doen
vindt. Maar hij onderdrukte deze gedachte zoo goed als hij kon; hij deed pogingen
om deze geheel te verbannen, en met een gewenscht gevolg, maar hij kon toch niet
beletten, dat deze zich telkens weer aan hem opdrong. Dat was de pijnlijkste van al
zijne pijnlijke gedachten. Nacht aan nacht lag hij zich tot twee of drie uur op zijn
legerstede rond te wentelen te midden van de afschuwelijke muziek van het snorken
der eerlijke broodwinners, dan stond hij op en nam zijne toevlucht tot het dak, waar
hij somtijds nog een dutje deed en somtijds ook wakker bleef. Zijn eetlust verdween,
en de levenslust verdween insgelijks. Eindelijk, op zekeren dag, toen hij op den rand
van volslagen moedeloosheid was, zeide hij bij zichzelf en
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bloosde, terwijl hij dit deed: ‘Als mijn vader wist, welke mijn Amerikaansche naam
is, dan zou hij.... Wel, mijn plicht ten opzichte van mijn vader v e r e i s c h t zelfs,
dat ik hem mijn naam opgeef. Ik heb het recht niet, zijne dagen en nachten ongelukkig
te maken. Werkelijk dient hij te weten, welke mijn Amerikaansche naam is.’ Hij
dacht een poos over de zaak na en stelde in zijne gedachten een kabeltelegram op
van den volgenden inhoud:
‘Mijn Amerikaansche naam is Howard Tracy.’
Daarin lag niets vernederends. Zijn vader kon het opvatten zooals hij wilde, en
zonder twijfel zou hij het opvatten, zooals het bedoeld was, als een plichtmatig
verlangen van den kant van een zoon om zijn ouden vader voor een oogenblik
gelukkig te maken. Zijne gedachtenreeks voortzettende, zeide Tracy bij zichzelf:
‘Maar als hij mij eens telegrafeerde, dat ik naar het vaderland moest terugkeeren.
Dat zou ik niet kunnen, dat zou ik niet mogen doen. Ik ben vertrokken om eene
bepaalde taak te volbrengen, en ik moet deze niet lafhartig in den steek laten. Neen,
ik zou niet naar huis kunnen gaan, althans niet naar huis mogen gaan.’ Na eenige
oogenblikken van nadenken: ‘Maar misschien zou het in de gegeven omstandigheden
mijn p l i c h t wel eens kunnen zijn; hij is reeds zeer oud en heeft behoefte aan mij
om zijne voetstappen te ondersteunen op den heuvel, die westwaarts loopt naar den
zonsondergang zijns levens. Nu, ik zal er nog eens over nadenken. Ja, natuurlijk zou
het niet goed zijn, hier te blijven. Ik - als ik - welnu, misschien kon ik hem wel eens
een lettertje schrijven, de zaak wat op de lange baan schuiven en hem op die wijze
tevreden stellen - maar toch, het zou alles bederven, als hij mij eens vroeg,
onmiddellijk te komen.’ Weder eene poos van nadenken, en toen: ‘En toch, als hij
dat mocht doen, dan weet ik niet, of - Maar och, t e h u i s ! welk een liefelijke klank
heeft dat! en het is iemand toch niet kwalijk te nemen, als hij nu en dan zijn tehuis
eens wil weerzien.’
Hij ging naar een telegraafkantoor in de straat, waarin hij woonde, en vond
bevestigd, wat Barrow gezegd had omtrent de ‘gewone beleefdheid te Washington,’
waar ‘men u behandelt als een landlooper, totdat men merkt, dat ge een lid van het
Congres zijt, en dan zijn ze de vriendelijkheid in eigen persoon.’ Er was op dat
oogenblik op het telegraafkantoor een jonkman van omstreeks zeventien jaren, die
juist bezig was met zijn schoen vast te binden Hij stond met zijn voet op een stoel,
met zijn rug naar het loket toe. Hij keek over zijn schouder, nam Tracy eens op,
keerde zich weer om en ging voort met zijn schoen vast te binden. Tracy was gereed
met het schrijven van zijn telegram en wachtte nog, totdat de klerk klaar zou wezen;
maar er scheen geen einde aan te komen; zoo zeide hij eindelijk:
‘Kan u mijn telegram ook aannemen?’
De jonkman keek over zijn schouder en zeide, door zijn blik en zijne houding,
niet met woorden:
‘Zou je niet een minuut kunnen wachten?’
Eindelijk had hij zijn schoen
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vastgebonden en kwam en nam het telegram aan, keek het in en staarde Tracy toen
verwonderd aan. Er was iets in zijn blik, dat aan achting, bijna aan eerbied grensde,
zooals Tracy althans meende.
De jonkman las het adres overluid met eene uitdrukking van genoegen in den toon
zijner stem.
‘De graaf van Rossmore! Niet zoo min! Kent ge hem?’
‘Ja.’
‘Is dat zoo? En kent hij u ook?’
‘Zeker.’
‘Zou hij u antwoorden?’
‘Dat denk ik wel.’
‘Zoo? Waar moet het antwoord bezorgd worden?’
‘Och, nergens. Ik zal het hier wel komen afhalen. Wanneer kan ik komen?’
‘Och, dat weet ik niet - ik zal het u wel zenden. Geef mij uw adres maar op; dan
zal ik u het telegram zenden, zoodra het aankomt.’
Maar Tracy had geen plan dit te doen. Hij had de bewondering en de achting van
den jonkman verkregen, en hij was niet geneigd, deze kostbare zaken weg te werpen,
een resultaat, dat zeker niet zou uitblijven, als hij het adres van zijn kosthuis opgaf.
Dus zeide hij weder, dat hij het telegram wel zou komen afhalen en ging zijns weegs.
Hij bleef nog lang peinzend staan. Hij zeide bij zichzelf: ‘Er is toch iets aangenaams
in, door anderen geacht te worden. Ik heb mij de achting van Mr. Allen en van eenigen
der anderen verworven en bijna den eerbied van eenigen hunner om mijne verdienste,
dat ik Allen op den grond geworpen heb. Terwijl hunne achting en hun eerbied
aangenaam is, mag een eerbied, op een schaduw gebouwd, nog aangenamer heeten!
't Is geene werkelijke verdienste, met een graaf in correspondentie te zijn, en toch
geeft die jonkman mij een gevoel, alsof het dit was.’
Het kabeltelegram was nu werkelijk verzonden. De gedachte daaraan gaf hem
eene verlichting. Hij liep met een luchtiger stap. Zijn hart was van geluk vervuld.
Hij zette alle aarzeling ter zijde en bekende zichzelf, dat hij blijde was, deze proef
genomen te hebben en hij misschien weder naar het vaderland zou terugkeeren. Zijn
verlangen om het antwoord zijns vaders te krijgen begon nu toe te nemen, en groeide
met merkwaardige snelheid aan, sedert het ontstaan was. Hij wachtte een uur en
wandelde rond, maar stelde geen belang in iets, dat hem onder de oogen kwam, en
eindelijk vertoonde hij zich weder op het telegraafkantoor en vroeg, of er al antwoord
gekomen was. De jonkman zeide:
‘Neen, nog geen antwoord.’ Toen keek hij op de klok en voegde er bij: ‘Ik acht
het niet waarschijnlijk, dat er vandaag nog antwoord zal komen.’
‘Waarom niet?’
‘Wel, ge ziet, dat het al vrij laat wordt. 't Is niet altijd, te zeggen, waar iemand is,
als er een telegram voor hem komt, en men kan hem niet altijd vinden op het
oogenblik waarop men hem noodig heeft, en zooals ge ziet, is het hier nu al bij zessen,
en in Engeland is het al vrij laat op den avond.’
‘O ja,’ zeide Tracy, ‘daar had ik niet aan gedacht.’
‘Ja, vrij laat, al half elf of elf uur. Ge zult vanavond waarschijnlijk geen antwoord
meer krijgen.’
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XIV.
Zoo ging Tracy naar huis om het avondmaal te nuttigen. De etenslucht, die hem
tegenkwam, scheen sterker en verschrikkelijker dan ooit te zijn, en hij gevoelde zich
gelukkig in de gedachte, dat hij daarvan zoo spoedig weder bevrijd zou wezen. Toen
het avondeten afgeloopen was, wist hij ternauwernood, of hij iets had gegeten of
niet, en hij had zeker niets van de gesprekken gehoord. Zijn hart had den geheelen
dag gebonsd, zijne gedachten waren ver van deze dingen verwijderd geweest, en in
zijne visioenen waren de kostbaarheden van het kasteel zijns vaders voor hem
opgerezen. Zelfs de opgedrilde livreibediende, dat wandelende zinnebeeld van
ongelijkheid, had nu niets terugstootends voor hem gehad. Na den maaltijd zeide
Barrow:
‘Ga met mij mee! Ik zal u een prettigen avond bezorgen.’
‘Heel goed. Waar gaat ge naar toe?’
‘Naar mijne club.’
‘Welke club is dat?’
‘De club van handwerkslieden.’
Eene huivering ging Tracy over de leden. Hij zeide er niets van, dat hij zelf eens
een bezoek aan die plaats had gebracht. Eigenlijk wilde hij de herinnering aan dien
tijd niet meer verlevendigen. De gevoelens, die zijn vroeger bezoek aldaar zoo
aangenaam hadden gemaakt en hem met zulke geestdrift vervuld hadden, hadden
allengs eene verandering ondergaan, en zij waren in zulk eene mate gewijzigd, dat
hij een herhaald bezoek aan die club niet met blijdschap kon begroeten. Eigenlijk
schaamde hij zich wel wat om daarheen te gaan, daar hij er zeker van was, dat hij
alsdan nog meer tot de overtuiging zou komen, hoe groot de verandering was, die er
bij hem had plaats gegrepen. Hij zou er dus liever vandaan gebleven zijn. Hij
verwachtte, dat hij nu niets anders zou hooren dan woorden, die bij zijne veranderde
gevoelens een verwijt voor hem zouden zijn, en hij wenschte er dus liever niet heen
te gaan. En toch wilde hij dit niet zeggen, toch wilde hij niet laten blijken, wat er in
hem omging, toch wilde hij geen tegenzin aan den dag leggen om er heen te gaan,
en zoo deed hij zich geweld aan om Barrow te vergezellen, het heimelijke voornemen
opvattende om de zaal bij de eerste de beste gelegenheid te verlaten.
Nadat de spreker van dien avond zijne voorlezing had gehouden, deelde de
president mede, dat het debat nu zou geopend worden over het onderwerp van de
vorige samenkomst, ‘De Amerikaansche pers.’ Het verdroot den afvalligen leerling,
deze aankondiging te hooren. Dit wekte te vele herinneringen bij hem op. Hij wenschte
wel, dat er over een ander onderwerp gedebatteerd zou worden. Maar het debat begon,
en hij zat stil en luisterde.
In den loop der discussiën beschuldigde een der sprekers - een smid, Tompkins
genaamd - al de vorsten en al de edellieden op de aarde van hunne koude zelfzucht
in het behouden van hunne onrechtmatig verkregene waardigheden. Hij zeide, dat
geen vorst en geen zoon van een vorst, geen edelman en geen zoon van een edelman
zijne medemenschen zonder schaamte moest kunnen aanzien. Schaamte over het
behoud van zijne aangematigde titels, eigendommen en voor-
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rechten ten koste van andere menschen; schaamte over het onrechtmatig bezit van
deze dingen, die vroegere onbillijkheden, ten opzichte van de natie gepleegd,
vertegenwoordigden. Hij zeide: ‘Als er een edelman of de zoon van een edelman
hier was, dan zou ik wel eens met hem willen redeneeren en hem aantoonen, hoe
schandelijk en hoe zelfzuchtig zijne positie is. Ik zou hem trachten over te halen om
deze op te geven, zijne plaats onder de menschen in te nemen, op gelijken voet met
hen te staan, het brood te verdienen, dat hij eet, en allen eerbied, hem wegens zijne
kunstmatige positie betoond, alle achting, niet aan zijne persoonlijke verdiensten
verschuldigd, als van geringe waarde te beschouwen.’
Tracy scheen te luisteren naar uitspraken, die hij zelf wel eens in gesprekken met
zijne radicale vrienden in Engeland had gevoerd. Het was, alsof een phonograaf zijne
woorden opgevangen en ze over den Atlantischen Oceaan gebracht had, ten einde
hem daarmede te beschuldigen in de ure van afvalligheid. Ieder woord, door dezen
vreemdeling gesproken, scheen een beroep op zijn geweten te doen. Het diepe
medelijden van dezen man met de onderdrukte millioenen in Europa, die de
minachting van die weinig talrijke klasse boven zich te verduren hadden, was het
juist, dat hem vervuld had en waaraan hij vaak uitdrukking had gegeven. Het
medelijden in 's mans stem en woorden was de tweelingbroeder van het medelijden,
dat in zijn eigen hart placht te wonen en van zijne eigene lippen te komen, als hij
aan die onderdrukte bevolking dacht.
De schimpscheuten op de oude wereld werden door een diep stilzwijgen gevolgd.
't Was een stilzwijgen, zeer aangenaam voor Tracy's gevoel. Hij zou dit voor geen
geld van de wereld hebben willen verbreken; want hij schaamde zich onder het hooren
dezer woorden diep en zeide bij zichzelf:
‘Hoe onverantwoordelijk is dit alles! Het is werkelijk laaghartig, schandalig,
zelfzuchtig, deze onverdiende eer te behouden, en - en -’
‘Welk een dwaze rede heeft die Tompkins gehouden!’
Deze uitbarsting kwam van Barrow. Zij overstroomde de ziel van Tracy met
verfrisschende wateren. Dit waren de welluidendste woorden, die de arme,
wankelende, jeugdige afvallige ooit had gehoord, - want zij wischten zijne schaamte
uit, en dat is een goede dienst, als men niet bij machte is, zichzelf vrij te spreken.
‘Ga mee naar mijn kamer en rook een pijp, Tracy.’
Tracy had deze uitnoodiging reeds sedert een geruimen tijd verwacht en had zijne
afwijzing reeds gereed; maar nu nam hij deze met blijdschap aan. Was het mogelijk,
dat er een zedelijk bezwaar tegen de woorden van dezen man zou kunnen ingebracht
worden? Hij brandde van verlangen om Barrow dit te berde te hooren brengen.
‘Wat hebt ge op de woorden van Tompkins aan te merken, Barrow?’
‘Wel, het voorbijzien van een gewichtigen factor in de menschelijke natuur; te
eischen, dat anderen zullen doen, wat men zelf niet zou willen doen.’
‘Bedoelt ge....’
‘Wat ik bedoel, is zeer eenvoudig. Tompkins is een smid, heeft een
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gezin, werkt voor loon en hard ook. Onderstel nu eens, dat hij ten gevolge van den
dood van iemand in Engeland eensklaps een graaf geworden was met een inkomen
van een millioen in 't jaar. Wat zou hij dan doen?’
‘Wel, ik denk, dat hij zou moeten afwijzen om...’
‘Wel, hij zou het dadelijk aangrijpen.’
‘Denkt ge werkelijk, dat hij dit zou doen?’
‘Denken? - Ik denk het niet alleen, maar ik weet het.’
‘Waarom?’
‘Waarom? Wel, omdat hij geen gek is.’
‘Dus denkt ge, dat hij, als hij een gek was -’
‘Of hij een gek of geen gek was, hij zou het aangrijpen. En dat zou iedereen doen.
Ik zou het zelf ook doen.’
Dit was balsem, dit was een geneesmiddel, dit was rust en vrede en troost.
‘Maar ik dacht, dat ge het tegen adellijke titels had.’
‘Erfelijke, ja. Maar dat tot daaraan toe. Ik ben tegen millionnairs, maar het zou
gevaarlijk zijn, mij zulk eene positie aan te bieden.’
‘Zoudt ge die dan aannemen?’
‘Wis en zeker.’
Tracy dacht eenige oogenblikken na en zeide toen:
‘Ik moet erkennen, dat ik u niet al te best begrijp. Ge zegt, dat ge tegen erfelijken
adel zijt, en toch zoudt ge, als ge in de gelegenheid waart....’
‘Zulk een titel aannemen? Onmiddellijk zou ik dat. En er is geen werkman in die
geheele club, die het niet zou doen. Er is geen advocaat, dokter, uitgever, schrijver,
tinnegieter, landlooper, er is geen menschelijk wezen in de Vereenigde Staten, dat
zulk een kans zou laten voorbijgaan.’
‘Behalve ik,’ zeide Tracy zacht.
‘Behalve gij?’ Barrow kon deze woorden ternauwernood uitbrengen, zoo dwaas
kwamen ze hem voor. Hij stond op, staarde Tracy verwonderd aan en herhaalde:
‘Behalve gij?’ Hij liep toen een paar malen in het vertrek rond, staarde hem nog eens
aan en riep ten derden male uit: ‘Behalve gij?’ Eindelijk ging hij zitten met het
voorkomen van iemand die het opgeeft, en zeide:
‘Hij doet zijn uiterste best om aan werk te komen, en toch beweert hij dat hij, als
hij gelegenheid had om den titel van graaf te krijgen, deze gelegenheid niet zou
waarnemen. Houd mij niet voor den gek!’
‘Ik houd u volstrekt niet voor den gek, Barrow. Ik wilde u maar zeggen, dat, als
mij ooit een grafelijke titel te beurt viel...’
‘Och, ik zou mij daarover maar niet bekommeren, als ik in uw plaats was. En
bovendien, ik weet wel, wat ge in zulk een geval zoudt doen. Zijt ge dan zoo geheel
anders dan ik?’
‘O neen.’
‘Zijt ge beter dan ik?’
‘Wel, zeker niet.’
‘Zijt ge even goed! Spreek op!’
‘Inderdaad, ik - Maar ge overvalt mij zoo -’
‘Overvallen? 't Is geen moeilijke quaestie, niet waar? Ge zult mij moeten
toestemmen, dat een stoelenmaker, die twintig dollars in de week verdient, wel wat
meer beteekent dan een jonkman zooals gij, die niet weet wat hem te doen staat,
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die zijn brood niet kan verdienen, die geen ondervinding van het leven heeft, die
geene andere kennis bezit dan boekengeleerdheid. Welnu, als i k een grafelijken titel
niet zou verwerpen, wat drommel zou u dan het recht geven om dit te doen?’
Tracy dacht eenige oogenblikken na en zeide toen:
‘Ik kan mij waarlijk geen begrip maken van uwe beginselen - als het ten minste
beginselen zijn. Ge zijt inconsequent. Ge kant u tegen de aristocratie, en toch zoudt
ge een grafelijken titel aannemen, als ge kondt. Moet ik het zóó opvatten, dat ge het
een graaf niet ten kwade duidt dat hij een graaf is en blijft?’
‘Zeker niet.’
‘En zoudt ge het niet afkeuren, als Tompkins, of gij zelf, of ik, of iemand anders,
een grafelijken titel aannam, als deze hem werd aangeboden?’
‘Zeker zou ik dat niet.’
‘Welnu, wien zoudt ge het dan ten kwade duiden?’
‘De geheele natie - iedere bevolking, onverschillig waar, die de beleediging van
eene erfelijke aristocratie verdraagt, waartoe zij niet kan behooren.’
‘Nu spreekt ge toch wel wat in raadsels.’
‘Dat doe ik niet. Ik ben het met mijzelf volkomen eens over deze zaak. Als ik een
aristocratisch stelsel kon uitroeien door de eer, daaraan verbonden, af te wijzen, d a n
zou ik wel een schurk zijn, als ik die eer aannam. En als er zich een voldoend getal
met mij wilde vereenigen om die uitroeiing mogelijk te maken, d a n zou ik wel een
schurk zijn, als ik anders deed dan die poging te steunen.’
‘Ik geloof, dat ik uw meening nu begrijp. Ge keurt het niet af, dat de adel zijne
rechten wil behouden, maar ge keurt het wel af, dat de massa des volks dien adel laat
bestaan.’
‘Juist zoo, juist zoo!’
‘Dank u.’
‘Nu zal ik u nog een goeden raad geven: als ge naar uw vaderland terugkeert en
ge vindt uw volk bezig om den adel af te schaffen, verleen dan uwe hulp; maar als
het niet zoo met de zaken gesteld is en ge zijt in de gelegenheid om een grafelijken
titel te verkrijgen, wees dan niet dwaas en neem dien aan!’
Tracy antwoordde vol geestdrift:
‘Dat zal ik doen.’
Barrow lachte.
‘Ik heb nooit zoo iemand gezien. Ik begin te denken, dat de verbeelding sterk bij
u ontwikkeld is. De minste gril wordt door u dadelijk als werkelijkheid aangenomen.
Ge houdt u, alsof het u niet zou verwonderen, als u een grafelijke titel aangeboden
werd.’ Tracy bloosde. Barrow voegde er bij: ‘Een grafelijke titel! Wel ja, neem dien
aan, als hij u aangeboden wordt; maar inmiddels zullen we nog eens goed uit onze
oogen kijken, en als ge kans hebt om een baantje te krijgen, dat u zes of acht dollars
in de week oplevert, dan zou ik dat al vast maar aannemen in afwachting van den
grafelijken titel, die u zal worden aangeboden.’

XV.
Tracy ging naar bed, nogmaals gelukkig te bed. Hij had zijne meening ronduit gezegd
- dat strekte hem tot eer; hij was verslagen - daarin lag niets vernederends voor
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hem. Nu hij verslagen was, had hij het recht om zich terug te trekken en zonder
vooroordeel terug te keeren tot de positie in de maatschappij, waartoe hij geboren
was. Waarom niet? Zelfs de republikeinsche stoelenmaker zou dat doen. Ja, zijn
geweten was nu weer gerustgesteld.

Hij ontwaakte verfrischt, gelukkig en verlangend naar zijn kabeltelegram. Hij was
een aristocraat geboren, hij was een tijdlang een democraat geweest, hij was nu weder
een aristocraat. Hij verwonderde er zich over, toen hij bemerkte, dat deze laatste
verandering niet alleen eene zaak van verstand, maar ook van gevoel was; en hij
verwonderde er zich insgelijks over dat dit gevoel veel minder kunstmatig was, dan
eenig gevoel, waaraan hij een geruimen tijd voedsel had gegeven. Hij zou ook
opgemerkt hebben, dat zijne houding fierder geworden was. Toen hij beneden
gekomen was, wilde hij juist de ontbijtzaal binnentreden, toen hij zag, dat de oude
Marsh hem een wenk gaf om nader te komen. Het bloed steeg Tracy naar de wangen,
en hij zeide met een soort van beleedigde waardigheid:
‘Moet ge mij hebben?’
‘Ja.’
‘Wat wilt ge van mij?’
‘Ik moet u eens spreken - onder vier oogen.’
‘Zeg maar hier, wat ge mij te zeggen hebt.’
Marsh was verwonderd. Hij ging naar hem toe en zeide:
‘Welnu, dan maar in het publiek, als ge daaraan de voorkeur geeft, ofschoon ik
dit niet gewenscht heb.’
De overige kostgangers schaarden zich om hen heen.
‘Spreek op!’ zeide Tracy. ‘Wat moet je van mij?’
‘Wel, hebtge niet iets - vergeten?’
‘Ik? Voor zoover ik weet niet.’
‘Niet? Blijf eens een oogenblik hier en denk er over na.’
‘Ik wil hier niet blijven en er over nadenken. Het boezemt mij geen belang in. Als
het u belang inboezemt, spreek dan!’
‘Welnu dan,’ zeide Marsh, terwijl hij zijne stem toornig verhief, ‘ge hebt gisteren
vergeten, uw kostgeld te betalen - als ge het dan met geweld publiek wilt hebben.’
O ja, deze erfgenaam van een millioen per jaar had vergeten, die armzalige drie
of vier dollars te betalen. Voor zijn straf had hij hem dit in tegenwoordigheid van
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deze lieden in zijn gezicht moeten zeggen, - van lieden, op wier gelaat zich reeds
een zeker genoegen in zijn toestand begon te vertoonen.
‘Is d a t alles? Maak daarover maar zooveel beweging niet! Ik zal u het geld wel
geven.’
Tracy tastte onmiddellijk in zijn zak, - maar zijne hand kwam er niet meer uit. De
kleur begon van

Mark Twain, De erfgenaam in Amerika

85
zijn gezicht te verdwijnen. Op het gelaat der toeschouwers stond toenemende
belangstelling te lezen, op dat van sommigen zelfs een zekere voldoening. Er heerschte
gedurende eenige oogenblikken een pijnlijk stilzwijgen; toen bracht hij met moeite
deze woorden uit:
‘Ik - ik ben bestolen!’
De oogen van den ouden Marsh schoten vlammen, en hij riep uit:
‘Bestolen? Is d a t uw liedje? 't Is al oud, - 't is al zoo dikwijls in dit huis gezongen;
iedereen zingt het, die geen werk kan krijgen. Laat iemand Mr. Allen gaan halen,
dan kan hij dat liedje ook leeren. De beurt is nu aan h e m , hij heeft het gisteravond
ook vergeten.’
Een van de negerinnen kwam de trap vol ontsteltenis af en zeide:
‘Mr. Marsh! Mr. Allen is op den loop gegaan.’
‘Wat?’
‘Ja, en hij heeft zelfs de zeep van zijn kamer meegepakt.’
‘Je liegt.’
‘'t Is heusch waar - en de kousen van Mr. Sumner zijn verdwenen en het overhemd
van Mr. Naylor ook.’
De woede van Mr. Marsh was nu ten top gestegen. Hij wendde zich tot Tracy,
zeggende:
‘Antwoord mij! Wanneer zul je mij betalen?’
‘Vandaag - daar je er zooveel haast mee schijnt te hebben.’
‘Vandaag? Zondag - en je bent zonder werk? Waar zal je het geld vandaan halen!’
De moed herleefde bij Tracy. Hij wilde indruk op deze menschen maken en zeide:
‘Ik verwacht een kabeltelegram van huis.’
De oude Marsh kon zijne ooren niet gelooven. Dat was toch wat al te dwaas. Toen
hij van zijne verwondering bekomen was, zeide hij:
‘Een kabeltelegram! Begrijp eens heeren en dames, hij verwacht een kabeltelegram!
H i j verwacht een kabeltelegram - die bedrieger! Van zijn vader zeker? Ja - zonder
twijfel. Een dollar of twee per woord - och, dat is niets voor zulke lui - zij
bekommeren zich niet om zulk een kleinigheid - zulk soort van vaders doen dat niet.
Zijn vader is zeker - wel, ik denk, dat hij -’
‘Mijn vader is een Engelsche graaf!’
De aanwezigen stonden als verstijfd - verstijfd over de brutaliteit van die leugen.
Daarop barstten zij in een uitbundig gelach uit. Tracy was te boos, dan dat hij zou
inzien, te hebben eene dwaasheid begaan. Hij zeide:
‘Gaat uit den weg! Ik...’
‘Wacht een oogenblikje, Mylord,’ zeide Marsh met eene diepe buiging. ‘Waar
gaat Mylord naar toe?’
‘Het kabeltelegram afhalen. Laat mij door!’
‘Neem mij niet kwalijk, Mylord, maar ge zult hier niet vandaan!’
‘Wat bedoel je daarmee?’
‘Ik bedoel daarmee, dat ik niet eerst gisteren een kosthuis ben gaan houden. Ik
bedoel daarmee, dat ik er de man niet naar ben, die mij laat oplichten door lui, die
hier komen, omdat zij in hun vaderland niet aan den kost kunnen komen. Ik bedoel
daarmee, dat ik je niet van hier laat gaan om...’
Tracy deed een schrede voorwaarts naar den ouden man, maar Mrs. Marsh trad
tusschen hen beiden en zeide:
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en zeide: ‘Houd je tong toch wat in toom! Wat heeft
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hij gedaan om zóó behandeld te worden? Zie je dan niet, dat hij niet goed bij zijn
verstand is?’
‘Ik dank u voor uw welwillendheid, Mrs. Marsh, maar ik heb mijn verstand niet
verloren; en als het mij maar wordt toegestaan, even naar het telegraafkantoor te
gaan -’
‘Dat gaat niet,’ riep Marsh uit.
‘- of er iemand, naar toe te zenden -’
‘Naar toe te zenden! Welnu, als er iemand dwaas genoeg is om zulk eene boodschap
te gaan doen -’
‘Daar komt Mr. Barrow aan - hij zal er wel eens voor mij naar toe willen gaan.
Barrow -’
Een kruisvuur van uitroepingen deed zich hooren.
‘Zeg eens, Barrow! Hij verwacht een kabeltelegram!’
‘Een kabeltelegram van zijn vader!’
‘Ja een kabeltelegram van den kaarsenmaker!’
‘En zeg eens, Barrow, deze mijnheer is een graaf - neem uw hoed voor hem af!’
‘Ja, hij is hier gekomen en heeft zijn kroon vergeten, die hij des Zondags draagt.
Hij heeft aan zijn papa getelegrafeerd om die over te zenden.’
‘Ga gij dat kabeltelegram maar eens halen, Barrow; Mylord is vandaag een beetje
lam.’
‘Houdt op!’ riep Barrow uit. ‘Laat hem zijn geluk beproeven.’ Hierop wendde hij
zich tot Tracy en zeide op een gestrengen toon: ‘Tracy, wat scheelt er toch aan?
Welke dwaasheden hebt ge daar verkocht? Ge moest meer gezond verstand hebben.’
‘Ik heb geen dwaasheden verkocht; en als ge naar het telegraafkantoor wilt gaan
-’
‘Och spreek toch niet zoo! Ik ben uw vriend in geluk en ongeluk, in uw gezicht
en achter uw rug, voor alles wat r e d e l i j k is; maar ge hebt uw verstand verloren,
ziet ge, en die dwaasheid van een kabeltelegram -’
‘Dan zal ik het wel gaan halen!’ riep Brady uit.
‘Ik dank u uit den grond mijns harten, Brady. Hier, ik zal u een bewijs daarvoor
geven. Loop hard en haal het! Dan zullen wij eens zien!’
Brady ging heen. Onmiddellijk ontstond er eene stilte onder de aanwezigen, die
een opkomenden twijfel verried en in deze woorden zou kunnen weergegeven worden:
‘Misschien v e r w a c h t hij toch wel een kabeltelegram - misschien h e e f t hij ergens
toch wel een vader - misschien zijn wij wel een beetje te voorbarig geweest!’ Het
luide spreken hield op; toen stierf ook het zacht gefluister weg.
De menigte begon zich te verspreiden. Bij groepjes begaven zij zich naar de
ontbijttafel. Barrow wilde, dat Tracy de zaal ook zou binnengaan, maar hij zeide:
‘Nog niet, Barrow!’
Mrs. Marsh en Hattie trachtten hem daartoe over te halen; maar hij zeide:
‘Ik zou liever willen wachten - totdat hij terugkomt.’
Zelfs de oude Marsh begon eenige twijfelingen te koesteren, of hij misschien ook
wat te bar was geweest, en hij ging naar Tracy toe met eene uitnoodiging in zijne
oogen; maar Tracy wees hem af met een gebaar dat even beslissend als welsprekend
was. Toen volgde het stilste kwartier, dat er ooit op dien tijd van den dag in het
kosthuis geweest was. Het was er zóó stil en zóó plechtig, dat, als iemands kopje uit
de vingers gleed en op zijn bord te land kwam, dit geluid de menschen
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deed schrikken. En toen eindelijk de voetstappen van den terugkeerenden Brady
gehoord werden, scheen de spanning nog grooter te worden. Allen stonden op en
keken naar de deur, waar Tracy stond; toen deden zij, als ware het volgens eene
gemaakte afspraak, een paar slappen in die richting en bleven staan. Inmiddels
vertoonde de jonge Brady zich en stelde aan Tracy eene enveloppe ter hand. Tracy
sloeg een zegevierenden blik op de nieuwsgierigen, zoodat zij een voor een de oogen
neersloegen. Toen scheurde hij de enveloppe open en las het telegram. Het papier
ontgleed aan zijne vingers en fladderde op den vloer, terwijl zijn gelaat doodsbleek
werd. Het telegram hield slechts dit ééne woord in:
‘Bedankt.’
De grappenmaker van het kosthuis, de lange, forsch gebouwde Billy Nash, een
breeuwer aan het scheepsdok, stond in het achtergedeelte van den troep. Te midden
van het doodelijke stilzwijgen, dat er nu heerschte en dat sommige harten tot
medelijden bewoog, begon hij te weenen, bracht zijn zakdoek naar zijne oogen en
verborg zijn gelaat in den nek van den kleinsten uit het gezelschap, een smid, en riep
uit: ‘Och, paatje, hoe heb je d a t nu kunnen doen!’ en begon te huilen als een klein
kind, als men zich ten minste een klein kind met zulk eene grove stem kan voorstellen.
Zoo onberispelijk was de navolging van het huilen van een kind, en zoo belachelijk
het voorkomen van dien man, dat alle ernst uit de zaal als door een stormwind werd
weggevaagd en bijna, iedereen instemde met het uitbundige gelach dat er nu ontstond.
Toen begon de menigte het arme slachtoffer te plagen en te kwellen en te bespotten.

Het slachtoffer antwoordde daarop met bedreigingen en uitdagingen, die op allen
toepasselijk waren, en die slechts aanleiding tot vernieuwde vroolijkheid gaven; maar
toen hij van taktiek veranderde en sommigen bij name begon uit te dagen, nam de
zaak een ander karakter aan.
Eindelijk wilde Marsh zich met de zaak bemoeien, maar Barrow zeide:
‘Hoor eens, laat hem ongemoeid! Gij hebt geene andere zaak met

Mark Twain, De erfgenaam in Amerika

88
hem dan eene geldelijke zaak. Daar zal ik wel zorg voor draden.’
De ontstelde hospita sloeg op Barrow een dankbaren blik, omdat hij het voor den
miskenden vreemdeling opgenomen had; en de lieveling des huizes, die er in haar
goedkoop, maar elegant Zondagstoilet allerliefst uitzag, wierp hem een kushand toe
en zeide met een vriendelijk glimlachje:
‘Gij zijt de eenige m a n hier in huis, en ik zou voor u wel door een vuur willen
loopen!’
‘Kom, kom, Poes! Niet zulke dwaze praatjes! Ik heb nooit zoo iets kinderachtigs
gezien!’
Het kostte heel wat moeite en overredingskracht om Tracy te bewegen, aan het
ontbijt deel te nemen. Hij zeide in 't eerst, dat hij nooit meer iets in dit huis wilde
gebruiken, en voegde er bij, dat hij genoeg karakter bezat om als een man te sterven,
als hij zijn brood niet anders dan te midden van beleedigingen mocht eten.
Toen hij ontbeten had, nam Barrow hem met zich naar zijn kamer mede, gaf hem
eene pijp en zeide vriendelijk:
‘Ziezoo, haal nu uwe oorlogsvlag maar in; ge zijt nu niet meer in het vijandige
kamp. Ge zijt ten gevolge van het gebeurde wat van uw stuk geraakt, en dat is niet
anders dan natuurlijk, maar zet er u wat overheen; zet die bezwaren uit uw hoofd;
dat is het beste, wat ge doen kunt. Ge moet u wat opvroolijken.’
‘O, ellendige die ik ben!’
‘Zoo niet! Ge zoudt mijn hart breken. Waarlijk, ge moet u wat opvroolijken.’
‘Dat is gemakkelijk gezegd, Barrow, maar hoe zou mij dat mogelijk wezen? Neen,
neen, alleen de gedachte aan vroolijkheid stuit mij tegen de borst. Laat ons over iets
anders spreken.’
‘Neen, nog niet. Dat zou heeten, het schip geheel over te geven, en dat willen we
nog niet. Ik zal u eens amuseeren; ik heb Brady de kist al laten halen, voordat ge nog
met het ontbijt klaar waart.’
‘Welke kist?’
‘Komaan, dat is een goed teeken! Nieuwsgierigheid! O, er bestaat nog hoop voor
u!’

XVI.
Brady trad met een kist binnen en vertrok na gezegd te hebben:
‘Ze hebben er één afgewerkt,
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Barrow nam een schilderij in olie-
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verf zonder lijst uit de kist, plaatste dit in een goed licht, zonder iets te zeggen, en
greep naar een ander, terwijl hij inmiddels een vluchtigen blik op Tracy sloeg. De
somberheid verdween nog niet van het gelaat van Tracy, dat geen teeken van
belangstelling gaf. Barrow plaatste de tweede schilderij naast de eerste en sloeg
andermaal een blik op Tracy, terwijl hij naar de derde greep. De sombere trek
verdween eenigszins. No. 3 perste hem bijna een glimlach af, No. 4 deed de somberheid
geheel verdwijnen, en No. 5 deed een lach te voorschijn komen, die nog voortduurde
toen No. 14 hare plaats op de rij innam.
‘Kijk nu eens aan!’ zeide Barrow. ‘Ge ziet nu zelf, dat ge nog vatbaar voor
vroolijkheid zijt.’
De schilderijen waren vreeselijk wat de kleur betreft, en afschuwelijk, wat de
teekening aangaat; maar het kenmerkende, dat alle gemelijkheid verbande en den
lachlust opwekte, was een karaktertrek, die zijn volle kracht niet in eene enkele
schilderij kon openbaren, maar de wonderlijke hulp van herhaling vereischte. Een
opzichtig gekleede werkman in eene deftige houding met zijne hand op een kanon
aan land, en een schip voor anker liggende in de zee, dat is eenvoudig zonderling;
maar als men hetzelfde kanon en hetzelfde schip in veertien schilderijen op een rij
ziet, en daarbij den werkman op ieder eene verschillende houding ziet aannemen,
dan wordt het allerdolst.
‘Verklaar - verklaar deze afwijkingen,’ zeide Tracy.
‘Welnu, deze zijn niet het werk van een enkel verstand, van een enkel talent - er
zijn er twee noodig geweest om deze wonderen tot stand te brengen. Zij werken
samen: de ééne kunstenaar teekent de figuren, de ander het bijwerk.

De figuren kunstenaar is een Duitsche schoenmaker met een onbegrensden hartstocht
voor de kunst, de andere is een oude Amerikaanschezeeman, wiens gaven uitsluitend
beperkt zijn tot zijn schip, zijn kanon en zijn stukje zee. Zij bewerken deze dingen
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naar voorbeelden, die hun vijf en twintig cents kosten, zij krijgen er zes dollars per
stuk voor, en zij kunnen er een paar per dag vervaardigen, als zij hebben, wat zij
eene inspiratie noemen.’
‘Betalen de menschen werkelijk geld voor deze prullen?’
‘Dat doen zij - en gaarne ook. En deze menschen zouden hun handel verdubbelen
en ook de dames onder hun klanten krijgen, als kapitein Saltmarsh maar een paard,
of een piano, of een gitaar, inplaats van zijn kanon kon teekenen. Het is een feit, dat
hij de markt met dat kanon overlaadt. Zelfs de manlijke markt, bedoel ik. Deze
veertien bevredigen niet allemaal. Een der koopers is een spuitgast, en deze verlangt
een brandspuit inplaats van het kanon; een ander is op een stoomschip en verlangt
een stoomboot
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inplaats van het schip - en zoo voorts. Maar de kapitein kan geen stoomboot maken,
die voldoet, en een brandspuit gaat zijne krachten ook verre te boven.’
‘Dat is een zonderlinge manier van schilderen; ik heb nooit van zoo iets gehoord.
't Is interessant.’
‘Ja, en zoo zijn de kunstenaars ook. 't Zijn eerlijke en oprechte menschen. En de
oude zeeman is zuiver in de leer en zulk een trouw lezer van den Bijbel, als ge ergens
kunt vinden. Ik ken geen beter en welwillender man dan Saltmarsh, ofschoon hij
somtijds wel eens wat vloekt.’
‘Hij schijnt dus een volkomen man te zijn. Ik zou hem wel eens willen leeren
kennen, Barrow.’
‘Daar bestaat veel kans op. Ik geloof, dat ik ze daar al hoor aankomen. We zullen
het gesprek dadelijk op hunne kunst brengen.’
De kunstenaars kwamen en drukten aan het tweetal hartelijk de hand. De Duitscher
was veertig jaren en had een kaal hoofd en een innemend gezicht en eene eerbiedige
houding. Kapitein Saltmarsh was zestig jaren oud, forsch gebouwd, met gitzwart
haar en knevel, en hij had een vaalbruin gezicht en eene gebiedende, vastberaden
houding. Zijn ruwe handen en polsen waren met allerlei figuren beprikt, en als zijne
lippen zich ontsloten, bleken zijne tanden wit van kleur en onberispelijk van vorm
te zijn. Zijne stem was de diepe bas van een kerkorgel en zoude een gasvlam op
vijftig ellen afstands in beweging gebracht hebben.
‘Dat zijn verwonderlijke schilderijen,’ zeide Barrow. ‘We hebben ze eens bekeken’
‘Het is mij zeer aangenaam, dat ze u bevallen,’ zeide Handel, de Duitscher. ‘En
gij, Herr Tracy, zijt gij er ook mee ingenomen?’
‘Ik moet eerlijk zeggen, dat ik nog nooit van mijn leven zoo iets gezien heb.’
‘Schön!’ riep de Duitscher verheugd uit. ‘Ge hoort het kapitein! Hier is een heer,
die onze kunst apprecieert.’
De kapitein was hierover verrukt en zeide:
‘Welnu, mijnheer, wij zijn u dankbaar voor uw compliment, ofschoon zoo iets
voor ons niet meer zoo zeldzaam is, als toen wij nog geene reputatie gemaakt hadden.’
‘Reputatie te krijgen is het moeilijkste in alle zaken, kapitein.’
‘Dat is zoo. 't Is niet genoeg, te weten, hoe een zeil moet gereefd worden, men
moet ook maken, dat men weet, dat men het weet. Dat is een reputatie. Een goed
woord ter rechter tijd, dat brengt ons er boven op; en wee hem, die kwaad denkt:
zooals Jesaja zegt.’
‘Daar hebt ge het juist bij het rechte eind,’ zeide Tracy.
‘Waar hebt ge uw kunst toch geleerd, kapitein?’ vroeg Barrow.
‘Ik heb die niet geleerd; 't is een aangeboren iets.’
‘Hij is geboren met deze kanonnen in hem. Hij heeft er geen werk aan, zijn genie
doet alles. Laat hem slapen en laat hem een penseel in de hand nemen, er komt een
kanon voor den dag. Herr Gott, als hij een klavier kon maken, of als hij een gitaar
kon maken, of als hij een waschtobbe kon maken, dat zou een fortuintje zijn!’
‘'t Is wel jammer, dat zijn kunstvaardigheid zoo beperkt is!’
De kapitein werd een beetje boos en zeide:
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‘Dat zegt ge terecht, Mr. Tracy! Beperkt? Wel, dat zeg ik ook. Kijk eens hier. Deze
man, No. 11, is een huurkoetsier - een onberispelijke huurkoetsier, mag ik wel zeggen.
Het ontbreekt hier in deze schilderij alleen aan een huurkoets. Die moest daar staan,
waar het kanon staat. Ik ontga die moeilijkheid door te zeggen, dat het kanon, om
zoo te zeggen, ons handelsmerk is, - dat het bewijst, dat de schilderij ons werk is, en
dat ik vrees, dat, als wij dit weglieten, de menschen niet met zekerheid zouden weten,
dat het een Saltmarsh - Handel is - ge zoudt zelf...’
‘Maar, kapitein, nu doet ge u zelf onrecht aan. Iedereen die eenmaal een echte
Saltmarsh - Handel heeft gezien, kan zich later nooit laten beetnemen. Strijk alle
bijwerk weg, maar laat de kleur en de uitdrukking blijven, en iedereen zal het nog
als zoodanig herkennen, zal het nog op den waren prijs weten te stellen -’
‘O, wat doet het mij goed, zulke uitdrukkingen te hooren!’ riep de Duitscher.
‘- zal nog bij zichzelf zeggen, zooals hij vroeger al honderdmaal heeft gezegd: de
kunst van Saltmarsh - Handel is eene afzonderlijke kunst; er is niets in den hemel
boven ons en op de aarde, dat daarop gelijkt.’
‘Herr Gott, nun hören Sie einmal! Nooit van mijn leven heb ik zulke kostelijke
woorden gehoord.’
‘Zoo praatte ik hem de huurkoets uit het hoofd, Mr. Tracy, en zoo liet hij dit plan
varen, en zeide, dat ik er dan maar een lijkkoets voor in de plaats zou stellen - want
hij is ook koetsier op een lijkkoets, maar hij wil dit niet weten. Maar ik kan een
lijkkoets evenmin als een huurkoets maken, en daar zitten we nu mee. En 't is hetzelfde
met vrouwen en zoo. Die willen een aardig huiselijk tafereeltje.’
‘Is het dan de stoffeering, die het tot eene genre maakt?’
‘Ja, - kanon, of kat, of zoo iets, dat er op moet aangebracht worden om het effect
te verhoogen. We zouden een voordeeligen handel met vrouwen kunnen drijven, als
wij zulke dingen op den voorgrond konden plaatsen, want zij geven geen haar om
kanonnen. Aan mij ligt de schuld,’ vervolgde de kapitein met een zucht. ‘Handel's
aandeel in de zaak laat niets te wenschen over, - ik zeg u, dat hij een geboren
kunstenaar is.’
‘Hoor dien ouden man nu eens aan! Hij spreekt altijd zoo over mij,’ bracht de
Duitscher in het midden.
‘Bekijk zelf uw werk maar eens! Veertig portretten op een rij. En geen een daarvan
aan de andere gelijk.’
‘Nu ge daarvan spreekt, is het zoo; ik had dit nog niet opgemerkt. Het is zeer
merkwaardig - eenig, dunkt mij.’
‘Dat zou ik ook zeggen. Dat is het punt, wat aan Handel eigen is - het aanbrengen
van verscheidenheid. Dat aanbrengen van verscheidenheid is een tijdroovend werk
- negen-en-veertigste Psalm - maar dat doet er niet toe, 't is eerlijk werk, en het betaalt
goed.’
‘Ja, men moet toestemmen, dat hij in dat opzicht een meester is; maar - ik wil niet
critiseeren - zoudt ge niet denken, dat hij wel een weinig te veel aan de techniek
doet?’
Bij deze opmerking stond er geener-
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lei uitdrukking op het gelaat van den kapitein te lezen. Het bleef evenzoo zonder
uitdrukking, toen hij bij zichzelf mompelde: ‘Techniek - techniek - polytechniek pyrothechniek; dat is het waarschijnlijk - vuurwerk - te veel kleur.’
Toen vervolgde hij overluid:
‘Nu ja, hij houdt wel wat veel van schreeuwende kleuren; maar allen vinden dat
mooi, ziet ge - en daar komt het maar op aan. Neem dat No. 9 daar maar eens, Evan
de slager. Hij komt in het atelier zoo weinig gekleurd, als het maar mogelijk is. En
zie hem nu eens! 't Is, of hij de scharlakenkoorts heeft. Ik maak mijne studie van een
rist sausijsjes om die op het kanon te hangen, en ik geloof niet, dat ik dit goed zal
kunnen doen; maar a l s ik het kon, dan zou het onbetaalbaar zijn.’
‘Ongetwijfeld is uw medeplichtige - ik bedoel uw - uw kunstbroeder - een groot
kolorist -’
‘Oh, danke schön -’
‘- inderdaad een buitengewoon kolorist; een kolorist, ik durf het gerust zeggen,
zonder weerga hier of in het buitenland, en met een stouten penseelstreek, een
penseelstreek als een stormram; en een genre zoo eigenaardig en romanesk, dat hij
- dat hij, denk ik, een impressionist is.’
‘Neen,’ zei de kapitein, ‘hij is een Presbyteriaan.’
‘Dat verklaart de zaak - er is iets goddelijks in zijne kunst. Heeft hij het al eens
met sapverf geprobeerd?’
De kapitein antwoordde:
‘Niet, voor zooverre hij zelf weet! Maar zijn houd -’
‘Och, het was m i j n hond niet.’
‘En ge zeidet z e l f , dat het uw hond was.’
‘Wel neen, kapitein, ik -’
‘Het was een witte hond, niet waar? met een korten staart en één oor, en -’
‘Dat is hij, dat is hij juist.’
‘Kijk nu eens aan! Ik heb nog nooit zoo'n man gezien. Men spreekt hem over dien
hond, en hij zal daarover een jaar twisten. Ik mag geel en groen worden, als ik het
hem niet twee uren heb hooren volhouden.’
‘Maar, kapitein,’ zeide Barrow, ‘dat hebt ge zeker van hooren zeggen.’
‘Neen, Mijnheer, niet van hooren zeggen - hij heeft er met mij over getwist.’
‘Ik begrijp niet, hoe ge dat uitgehouden hebt.’
‘Dat zoudt ge wel begrijpen als ge Handel beter kendet. Maar dat is ook het eenige
gebrek, dat hij heeft.’
‘Zijt gij niet bang, dat ge dit van hem zult overnemen?’
‘O neen,’ antwoordde de kapitein, ‘daar bestaat neen gevaar voor, denk ik.’
De beide kunstenaars namen nu afscheid. Toen legde Barrow de handen op de
schouders van Tracy en zeide:
‘Kijk mij eens goed aan, mijn jongen. Flink, flink! Er staat in uwe oogen eenige
hoop te lezen. Uw verstand is zoo goed, als het maar wezen kan. - Maar doe dat niet
meer - zelfs niet uit de, grap. 't Is niet verstandig. Ze zouden u niet geloofd hebben,
al waart ge ook werkelijk de zoon van een graaf geweest. Ze k o n d e n het niet
gelooven. Hoe zijt ge er toch toe gekomen, zulke dwaasheden uit te kramen? Maar
laat ons daar maar
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niet meer over spreken. 't Was een dwaze inval - ge ziet dat zelf in.’
‘Ja - het was een dwaze inval.’
‘Welnu, stel het u maar uit het hoofd; we hebben allen wel eens zulke dwaze
invallen. Raap al uw moed bijeen, en denk er maar niet meer over. Ik sta u ter zijde,
en we zullen er ons wel doorheen redden.’
Toen hij vertrokken was, liep Barrow een geruimen tijd het vertrek op en neer.
Hij zeide bij zichzelf: ‘Ik maak mij toch wel wat ongerust over hem. Hij zou nooit
zulk een dwaasheid gezegd hebben, als het geheel richtig met hem was. Maar ik
weet, wat gebrek aan werk en geen vooruitzicht daarop bij iemand kan teweegbrengen.
Vooreerst dooft het den moed bij hem uit en sleept zijn gevoel van eigenwaarde in
het stof; plagerij doet het overige, en zijn verstand lijdt daaronder. Ik moet eens met
die menschen spreken. Och - als er eenige menschlievendheid in hen woont - en dat
zal toch wel zoo wezen - dan zullen zij meedoogender ten opzichte van hem zijn, als
zij bedenken, dat zijne ongelukkige omstandigheden zijn verstand in de war hebben
gebracht. Maar ik heb nu wat werk voor hem gevonden; werk is het eenige
geneesmiddel tegen die kwaal. Die arme drommel! Zoover van huis, en geen enkelen
vriend te hebben!’

XVII.
Zoodra Tracy weder alleen was, verdween zijn opgewektheid en vertoonde al de
ellende van zijn toestand zich aan hem. Zonder geld te zijn en een voorwerp van de
liefdadigheid van den stoelenmaker, dat was al erg genoeg; maar zijne dwaasheid,
zich zelf tegenover dien spottenden en ongeloovigen troep voor den zoon van een
graaf te verklaren, en, het ergste van alles, het vernederende resultaat daarvan - de
herinnering aan deze dingen was eene nog grievender kwelling. Hij nam het vaste
besluit, dat hij zich nimmer meer voor den zoon van een graaf zou verklaren tegenover
een twijfelend gehoor.
Het antwoord van zijn vader was een slag, dien hij niet kon begrijpen. Somtijds
dacht hij, dat zijn vader zich verbeeldde, dat hij zonder eenige moeite wel werk in
Amerika zou te doen krijgen, en deze plan had om hem daartoe pogingen te laten
aanwenden en zichzelf van zijn radicalisme te genezen door harde, koude,
ontnuchterende ervaring. Dat scheen de meest aannemelijke onderstelling; toch had
hij daarmee geen vrede. Eene onderstelling, die hem nog aannemelijker voorkwam,
was deze, dat zijn kabeltelegram door een ander en welwillender zou opgevolgd
worden, waarin hij hem verzocht, naar het vaderland terug te keeren. Zou hij schrijven
en zijne vlag strijken en om geld voor zijn overtocht vragen? O neen, dat kon hij
n i m m e r doen. Althans nog niet. Dat kabeltelegram zou komen, zou zeker komen.
Zoo ging hij bijna eene week lang iederen dag van het eene telegraafkantoor naar
het andere en vroeg, of er ook een telegram voor Howard Tracy gekomen was. Neen,
er was er geen. Zoo antwoordden ze hem eerst. Later zeiden ze het al, voordat hij
nog gelegenheid had gehad er naar te vragen. Nog later schudden ze ongeduldig met
hunne hoofden, zoodra
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zij hem in het oog kregen. Daarna schaamde hij zich, er nog langer heen te gaan.
Hij was nu in de diepste diepten van wanhoop verzonken. Want hoe meer Barrow
zijn best deed om werk voor hem te vinden, des te meer scheen de onmogelijkheid
daarvan toe te nemen. Eindelijk zeide hij tegen Barrow:
‘Hoor mij aan! Ik moet eene bekentenis voor u afleggen. Ik ben nu zoover gekomen,
dat ik niet alleen voor mijzelf wil bekennen, dat ik een ellendig wezen ben en vol
van valschen hoogmoed, maar dat ik het ook tegenover u wil bekennen. Wel, ik heb
u laten loopen en draven om werk voor mij te krijgen, terwijl er voor mij toch eene
gelegenheid openstond. Vergeef mij mijn trots! Deze is nu geheel geweken, en ik
ben hier gekomen om u te verklaren, dat, als deze zoogenaamde kunstenaars nog een
compagnon verlangen, ik hun man ben - want eindelijk heb ik alle schaamte
uitgeschud.’
‘Kunt ge werkelijk schilderen?’
‘Niet zoo slecht als zij. Neen, daarop kan ik mij niet beroemen, want ik ben geen
genie; eigenlijk ben ik maar een liefhebber, een sukkelaar, een brekebeen; maar al
ben ik ook dronken of in slaap, toch kan ik d e z e kunstenaars wel maken en breken.’
‘Komaan! Zoo mag ik het hooren! Ik moet u zeggen, dat ik daarmee ontzaglijk
ingenomen ben. O ja, te werken is te leven. Het doet er niet toe, welk werk het is.
Werk op zichzelf is reeds een zegen, als iemand anders zijn brood niet heeft. Dat
heb ik zelf ook ondervonden! Komaan, wij zullen de beide mannen gaan opzoeken.’
De zoogenaamde kunstenaars waren niet thuis. Maar hunne ‘werken’ waren
overvloedig in het kleine, ongezellige atelier ten toon gespreid. Een kanon aan hun
rechterkant, een kanon aan den linkerkant, een kanon vlak vóór hen - het was een
tweede Balaclava.
‘Hier is de ontevredene huurkoetsier, Tracy. Pak aan - maak de zee tot grond,
verander het schip in een lijkkoets. Laat de mannen al dadelijk een proefje van uwe
vaardigheid hebben.’
De kunstenaars kwamen thuis juist toen de laatste hand er aan gelegd was. Zij
waren in bewondering opgetogen.
‘Drommels! Die lijkkoets is prachtig. De huurkoetsier zal niet weten, wat hij ziet,
niet waar, Handel?’
‘O, 't is keurig! Herr Tracy, waarom hebt ge ons niet gezegd, dat ge zulk een
uitstekend kunstenaar waart? Als ge te Parijs hadt gewoond, zoudt ge zeker den Prix
de Rome hebben behaald!’
De schikkingen waren spoedig gemaakt. Tracy werd in de compagnieschap
opgenomen en ging met moed aan het werk om juweelen van kunst, waarvan de
stoffeering niet beviel, te reconstrueeren. Op dien dag en de volgende dagen
verdwenen onder zijn hand de kanonnen en traden de zinnebeelden van vrede en
handel daarvoor in de plaats - katten, huurrijtuigen, saucijsjes, brandspuiten, piano's,
gitaren, rotsen, tuinen, bloempotten, landschappen - wat er maar noodig was, plaatste
hij er op; en hoe zonderlinger en ongerijmder het vereischte voorwerp was, des te
meer vermaak had hij in het vervaardigen daarvan. De kunste-
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naars waren in hun nopjes, de klanten juichten zijn werk toe, de schoone sekse begon
toe te stroomen, groot was de voorspoed van de firma. Tracy moest bij zichzelf
erkennen, dat er iets in dit werk was - zelfs in zulk wonderlijk en nederig werk als
dit, - hetwelk voldoening schonk aan iets in zijne natuur, dat vroeger nooit voldoening
had gesmaakt, en dat hem insgelijks een zonderlinge nieuwe waardigheid in zijn
eigen oogen gaf.
Het permanente lid van Cherokee Strip verkeerde in een toestand van diepe
neerslachtigheid. Gedurende een geruimen tijd had hij nu een leven geleid, dat juist
berekend was om al zijne geestkracht uit te dooven, want het had bestaan in geregeld
afwisselende dagen van levendige hoop en grievende teleurstelling. De levendige
hoop werd opgewekt door den toovenaar Sellers, die hem steeds verklaarde, dat hij
n u van zijne zaak volkomen zeker was en den belichaamden Pete er werkelijk toe
zou brengen, vóór den avond op het kasteel te komen. De grievende teleurstelling
bestond in het aanhoudende en eentonige onvervuld blijven van deze voorspellingen.
Op den tijd, dien deze geschiedenis nu bereikt heeft, was Sellers ten einde raad,
daar hij wel merkte, dat het gewone geneesmiddel zijne uitwerking miste en dat de
neerslachtigheid van Hawkins niet te verdrijven was. Iets moest er gedaan worden,
vond hij; het was verschrikkelijk de doffe wanhoop aan te zien, die hem uit het gelaat
van zijn vriend tegenstraalde. Ja, hij moest wat opgevroolijkt worden. Hij dacht een
poos na, toen vond hij het middel. Hij zeide op een luchtigen toon:
‘Hoor eens, Hawkins, we voelen ons teleurgesteld in deze zaak - de zaak van den
belichaamde, bedoel ik - we zijn inderdaad teleurgesteld. Stem je dat toe?’
‘Of ik dat toestem? Nu ja, als je het zoo wilt noemen.’
‘Zoover gaat het goed. Maar nu over den g r o n d van je gevoel. 't Is niet, dat je
hart, je genegenheid daarbij een rol speelt; dat is te zeggen, 't is niet, dat je den
belichaamde zelf zoo graag voor je zoudt willen zien. Stem je dat toe?’
‘Ja, dat stem ik toe - van ganscher harte.’
‘Heel goed weer; we maken al vorderingen. Laat ons nu eens nagaan! Dat gevoel
is - zooals je hebt toegestemd - niet ontstaan door de handelwijze van den
belichaamde; er is dus toegestemd, dat het niet voortkomt uit eenigerlei smart, die
door de p e r s o o n l i j k h e i d van den belichaamde zou kunnen worden verzacht.
Welnu dan,’ zei de graaf met iets zegevierends in zijn blik, ‘de onverbiddelijke logica
van den toestand beperkt ons tot deze waarheid: ons gevoel heeft zijne bron in het
verlies van g e l d , dat daaruit voortvloeit. Is het niet zoo?’
‘De Hemel weet, dat ik dit van ganscher harte toestem.’
‘Zeer wel. Als men de bron van eene kwaal heeft ontdekt, dan heeft men ook
ontdekt, welk geneesmiddel daarvoor wordt vereischt. Zoo is het ook in dit geval.
In dit geval is geld een vereischte, en a l l e e n geld.’
Het vroegere verleidelijke lag in dien luchtigen, vertrouwenden toon
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en die veelbeteekenende woorden. De vroegere teekenen van geloof en hoop
vertoonden zich weder op het gelaat van Hawkins, en hij zeide:
‘A l l e e n geld? Meen je dan een middel gevonden te hebben om -’
‘Washington, denk je misschien, dat ik geene andere hulpbronnen heb dan die ik
aan het publiek en mijne vertrouwde vrienden meedeel?’
‘Welnu, - ik -’
‘Is het w a a r s c h i j n l i j k , denk je, dat iemand, door zijn karakter geneigd en
door de ondervinding geleerd om zijne zaken voor zichzelf te houden, en met eene
voorzichtige tong in zijn mond, niet voorzichtig genoeg zou zijn om eenige
hulpbronnen voor een regenachtigen dag in reserve te houden, als hij er zooveel heeft
om er eene keuze uit te doen, als met mij het geval is?’
‘O, kolonel, je doet de hoop bij mij herleven.’
‘Ben je al eens in mijn laboratorium geweest?’
‘Neen.’
‘Juist zoo. Je wist niet eens, dat ik er een had. Ga maar eens mee. Ik heb daar iets,
dat ik je eens zal laten zien. Ik heb het geheim gehouden: geen vijftig menschen
weten er iets van. Maar dat is zoo mijn gewoonte, dat is altijd mijn gewoonte geweest.
Te wachten totdat men ergens mee k l a a r is, dat is mijn idee; en a l s men er mee
klaar is - vooruit dan maar!’
‘Wel, kolonel, ik heb nooit iemand aangetroffen, in wien ik zulk een onbegrensd
vertrouwen stelde als in u. Als gij zegt, dat iets zoo of zoo is, dan geloof ik dit altijd
vast, en dan heb ik er geen bewijs meer voor noodig.’
De oude graaf was met deze woorden niet weinig ingenomen en zeide:

‘Ik ben blij, dat gij vertrouwen in mij stelt, Washington! Niet iedereen doet dit.’
‘Ik heb altijd vertrouwen in je gesteld, en zal dit altijd doen, zoolang als ik leef.’
‘Ik dank je voor die verzekering. Je zult er geen berouw van hebben. En je k u n t
dat ook niet hebben.’
In het laboratorium aangekomen, vervolgde de graaf:
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b a a r allerlei dwaasheden - in w e r k e l i j k h e i d de vermomde goudmijnen van
Golconda! Kijk dat ding eens! Waar zie je het voor aan?’
‘Ik denk, dat ik dat nooit zou kunnen raden.’
‘Dat begrijp ik best. 't Is mijne toepassing van de phonograaf op den zeedienst.
Men bewaart daarin allerlei profane dingen ten gebruike op zee. Je weet, dat zeelui
niets kunnen uitvoeren, of ze vloeken er bij: dus is de stuurman die het best kan
vloeken, het meest van waarde. In critieke omstandigheden redt zijn talent het schip.
Maar een schip is een groot ding, en hij kan niet overal tegelijk zijn; zoo is het wel
eens gebeurd, dat één stuurman een schip heeft laten verloren gaan, dat had kunnen
behouden worden, als er honderd waren geweest. Bij vreeselijke stormen, begrijp
je. Welnu, een schip kan geen honderd stuurlui hebben, maar het kan wel honderd
vloek-phonografen hebben en ze over het schip verdeelen - en op die wijze, zie je,
is het op alle punten gewapend. Verbeeld je nu eens een hevigen storm en mijne
honderd machines alle tegelijk aan het vloeken - een prachtig schouwspel! - je zoudt
zelf niet kunnen hooren en denken. Het schip heeft niets van den storm te duchten het is even veilig als het op het strand zou wezen.’
‘Dat is een prachtig idee. Hoe maak je dat ding in orde?’
‘Door het te laden - eenvoudig te laden.’
‘Hoe gaat dat?’
‘Wel, ga er maar eens voor staan en vloek er in!’
‘Wordt het dus op die manier geladen?’
‘Ja - omdat het ieder woord, dat het pakt, voor altijd vasthoudt. Nooit slijt het uit.
Telkens als men de kruk omdraait, komt het er uit. In tijden van groot gevaar kan
men het omkeeren, en dan zal het omgekeerd vloeken. D a t heeft nog beter
uitwerking!’
‘O, nu begrijp ik het. Wie laadt ze? De stuurman?’

‘Ja, als hij verkiest. Of ik wil ze ook wel geladen afleveren. Ik kan voor vijf en
zeventig dollars in de maand een deskundige huren, die honderd en vijftig phonografen
in honderd en vijftig uren zal laden, en dat met gemak. En een deskundige kan
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de wereld ze geladen zullen koopen - want ik zal ze laten laden in iedere taal, die de
kooper verlangt. Hawkins, dit zal de grootste zedelijke hervorming van de negentiende
eeuw tot stand brengen. Vijf jaren na dezen zal a l het vloeken door machinerie
geschieden - men zal nooit meer een onvertogen woord van menschelijke lippen op
een schip hooren. Millioenen dollars zijn door de kerken besteed aan pogingen om
het vloeken in de handelsmarine tegen te gaan. Begrijp eens - mijn naam zal voor
immer in den mond van goede menschen voortleven als van den man, die deze edele
en verheffende hervorming eenig en alleen heeft tot stand gebracht.’
‘O, het is werkelijk grootsch en weldadig en schoon. Hoe ben je ook op die
gedachte gekomen? Je hebt een verwonderlijk groot verstand. Hoe zeide je ook weer,
dat men de machine laadt?’
‘Och, dat gaat niet moeilijk - 't is doodeenvoudig. Als men haar luid en sterk wil
laden, gaat men er vlak overheen staan en schreeuwt. Maar als men haar eenvoudig
open laat staan, dan zal zij alles opvangen, - dat is te zeggen, dan zal zij zichzelf
laden met alle geluiden, die er binnen de ruimte van zes voet gemaakt worden. Nu
zal ik je eens laten zien, hoe zij werkt. Ik heb gisteren een deskundige laten komen
en deze machine laten laden. Heidaar, zij is opengelaten - dat is gekker - toch denk
ik, dat er niet veel kans op is, dat zij onbeteekenende dingen heeft opgenomen. Alles,
wat men te doen heeft, is, op dezen knop in den bodem te drukken. Ziezoo!’
De phonograaf begon op een klagenden toon te zingen:
Een kosthuis staat heel ver van hier:
Daar krijgt men keur van spijs met bier.

‘Och hemel! d a t is het niet. Iemand heeft hier in den omtrek gezongen.’
Het klagende gezang begon weder, vermengd met een zacht, langzaam toenemend
gemauw van katten, dat al spoedig tot een gevecht aangroeide:
De kostgangers komen geloopen
Op 't schelle gelui van de bel.
De deuren staan reeds voor hen open. -

(Tijdelijke uitbarsting van een verschrikkelijk kattengevecht, dat de woorden heeft
afgebroken).
En driemaal per dag is 't appèl.
(Hernieuwing van het woedende kattengevecht voor een oogenblik. De klagende
stem op een hoogen, driftigen toon: ‘Stil jelui duivels!’ - en een hagelbui van
vliegende werptuigen).
‘Och, het doet er niet toe - laat het maar zoo blijven. Ik moet toch in een van deze
machines eenige zeemansvloeken hebben. Maar dat is van minder belang; je ziet nu,
hoe de machine werkt.’
Hawkins antwoordde vol geestdrift:
‘O, zij werkt verwonderlijk goed! Ik begrijp, dat daarmee geld te verdienen is.’
‘En bedenk, dat de familie Hawkins haar deel daarvan krijgt, Washington.’
‘O, dank, dank! Je bent even edelmoedig als altijd. O, het is de grootste uitvinding
dezer eeuw!’
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levend geslacht is het weggelegd, ze ten algemeenen nutte dienstbaar te maken. Och,
Hawkins, a l l e s is bruikbaar - n i e t s behoeft verloren te gaan. Neem bijvoorbeeld
maar eens riolengas. Riolengas is tot dusverre altijd verspild: niemand heeft ooit
eene poging aangewend om riolengas te verzamelen - je kunt mij zoo iemand niet
noemen. Is het niet zoo?’
‘Ja, het is zoo - maar ik heb nooit - ik zie eigenlijk niet in, waarom iemand -’
‘Er voordeel in zou zien om het te verzamelen? Nu, dat zal ik je vertellen. Zie je
deze kleine uitvinding hier? Dat is een samenperser. Ik geef je mijn woord van eer,
dat ik, als je mij een huis aanwijst, dat eene voldoende hoeveelheid riolengas in een
dag oplevert, mij wil verbinden om mijn samenperser daarop te zetten en te maken,
dat dat huis honderdmaal die hoeveelheid riolengas in minder dan een half uur zal
voortbrengen.’
‘Lieve hemel! Maar waar zou men dat voor gebruiken?’
‘Waarvoor gebruiken? Luister, en je zult zien. Ik wil het gebruiken tot besparing.
Want riolengas kost geen cent. Men plaatst mijn samenperser maar op een riool, en
klaar is kees! Men laat maar gewone gaspijpen aanbrengen - en dat zijn ook alle
onkosten. Begrijp eens! Wel, majoor, binnen den tijd van vijf jaren zal je geen huis
aantreffen, dat niet door riolengas verlicht is. Iedere natuurkundige, dien ik spreek,
beveelt het aan, en iedere loodgieter ook.’
‘Maar is het niet gevaarlijk?’
‘O ja, min of meer, maar alles is dat - steenkolengas, petroleum, electrisch licht er is niets, dat zonder gevaar is.’
‘Het geeft zeker goed licht niet waar?’
‘O, prachtig.’
‘Heb je het al eens goed geprobeerd?’
‘Neen, nog niet zoo heel best. Polly is bevooroordeeld, en zij wil het mij hier niet
laten aanbrengen; maar ik doe pogingen om het in de woning van den President
aangebracht te krijgen, en d a n zal het zich wel spoedig verder verspreiden - daar
twijfel ik niet aan. Ik zal dit vooralsnog niet noodig hebben; je kunt het naar het een
of ander kosthuis overbrengen en het daar laten probeeren, als je wilt.’

XVIII.
Washington huiverde eenigszins bij dit voorstel; toen nam zijn gezicht eene peinzende
uitdrukking aan. Na een poos vroeg Sellers hem, waarover hij nadacht.
‘Welnu, hierover. Heb je eenig geheim plan in je hoofd, dat den steun van eene
Bank van Engeland vereischt om het te doen slagen?’
De kolonel toonde eene levendige verwondering en zeide:
‘Maar, Hawkins, ben je een gedachtenlezer?’
‘Ik? Ik heb nooit aan zoo iets gedacht.’
‘Maar hoe kom je dan op dat idee? et is toch gedachtenlezen, ofschoon je het
misschien zelf niet weet. Want ik heb werkelijk een geheim plan, dat eene Bank van
Engeland tot steun vereischt. Hoe kon je dat raden? Wat was je gedachtegang?’
‘Ik had geen gedachtegang Toeval-
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lig kwam mij maar zoo eens een denkbeeld in het hoofd. Hoeveel zou er noodig zijn
om u of mij een onbezorgd leven te doen leiden? Honderd duizend dollars. Toch
verwacht je, dat twee of drie van je uitvindingen eenige billioenen zullen opleveren.
Als je nog tien millioen dollars wenschte te hebben, zou ik het kunnen begrijpen dat ligt binnen de menschelijke grenzen; maar billioenen! Dat gaat alle palen te
buiten. Er moet zeker een bepaald plan achter zitten.’
De belangstelling en de verwondering van den graaf namen met ieder woord toe,
en toen Hawkins had uitgesproken, zeide hij, in bebewondering opgetogen:
‘Het is verwonderlijk goed geredeneerd, Washington. Dit bewijst, dat hetgeen ik
denk wel te begrijpen is. Want je hebt het geraden. Nu zal ik je de geheele zaak
vertellen, en dan zal je alles begrijpen. Ik behoef je wel niet te vragen, alles voor je
zelf te houden, omdat je zult zien, dat het plan des te beter zal slagen, als het geheim
gehouden wordt. Heb je wel eens opgemerkt, hoeveel brochures en boeken ik daar
heb liggen, die op Rusland betrekking hebben?’
‘Ja, ik denk, dat iedereen dat wel zou opmerken, die niet ziende blind is.’
‘Welnu, ik heb mij goed op de hoogte gebracht. Dat is eene groote en prachtige
natie, die vrij verdient gemaakt te worden.’ Hij zweeg even, toen voegde hij er op
een gewichtigen toon bij: ‘Als ik dit geld krijg, zal ik het vrij maken.’
‘Groote goedheid!’
‘Vanwaar die uitroep van verwondering?’
‘Wel, als je zulk eene opmerking gaat maken, moest je iemand daarmee niet zoo
onverwachts op het lijf vallen, maar hem daarop behoorlijk voorbereiden. Je moest
zulk een reusachtig plan als dit niet maar zoo leukweg vertellen. Maar ga nu maar
voort! Ik ben nu weer kalm. Vertel er mij alles van! Ik ben geheel gehoor en vol
belangstelling.’
‘Welnu, ik heb mij van alles eens op de hoogte gesteld en ben tot het besluit
gekomen, dat de methoden van de Russische patriotten niet de beste, althans niet de
vlugste zijn. Zij doen pogingen om Rusland, van binnen te beginnen, tot revolutie
aan te sporen; dat gaat zeer langzaam, zie je, en kan ieder oogenblik verhinderd
worden en is vol gevaar voor hen, die haar tot stand willen brengen. Weet je, hoe
Peter de Groote zijn leger bijeenbracht? Hij bracht dit niet bijeen in het land zelf
onder de neuzen der Strelitzen; neen, hij bracht dit in het buitenland op de been maar één regiment, ziet ge, en hij bouwde daarop voort. Toen de Strelitzen er het
eerst van hoorden, was het regiment al tot een leger aangegroeid. Juist dat idee heeft
aanleiding gegeven tot het ergste van alle despotismen, dat de wereld ooit heeft
gezien. Hetzelfde idee kan dit vernietigen. Ik zal dit bewijzen. Ik zal mijn plan
uitwerken op de manier, waarop Peter dit gedaan heeft.’
‘Dat is machtig interessant, Rossmore. Wat zal je dan doen?’
‘Ik zal Siberië koopen en er eene republiek van maken.’
‘Het koopen?’
‘Ja, zoodra ik er het geld voor heb. Het kan mij niet schelen, wat de prijs is, ik zal
het koopen. Ik
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kan dit doen en zal het ook doen. Welnu, ga zelf eens na! Je hebt daar zeker nooit
aan gedacht. Waar is het land, waar twintigmaal meer mannelijkheid, heldenmoed,
zelfopoffering, toewijding aan verheven idealen, aanbidding der vrijheid en verstand
gevonden wordt, dan eenig ander land weet aan te wijzen?’
‘Siberië.’
‘Juist zoo.’
‘'t Is waar, 't is bepaald waar, maar ik heb daar nooit zoo over gedacht.’
‘Niemand denkt daar ooit over. Maar toch is het zoo. In die mijnen en
gevangenissen zijn bijeengebracht de beschaafdste en edelste en bekwaamste
menschelijke wezens, die God ooit heeft kunnen scheppen. Welnu, als je dat soort
van bevolking te verkoopen hebt, zou je het dan aan het despotisme overgeven?
Neen, het despotisme is daarvoor niet geschikt, het is voor niets anders geschikt dan
voor menschelijk vee. Maar onderstel eens, dat je er eene republiek van zoudt willen
maken?’
‘Ja, dat begrijp ik. Dat is er juist het materiaal voor.’
‘Nu, dat zou ik ook zeggen. Daar heb je Siberië met het meest uitgelezene materiaal
van de gansche wereld voor eene republiek. Dit materiaal wordt dagelijks, wekelijks,
maandelijks bijeengebracht door het volkomenste stelsel, dat ooit is uitgedacht. Door
dit stelsel worden de honderd millioenen van Rusland onophoudelijk gezift door tal
van bekwame deskundigen, spionnen door den keizer persoonlijk aangesteld; en als
zij de hand kunnen leggen op een man, eene vrouw of een kind, dat eenige opvoeding
of eenig karakter bezit, dan brengen zij dien persoon regelrecht naar Siberië over.
Het is bewonderenswaardig, het is verwonderlijk. Het is zoo werkdadig, dat dit het
algemeene peil van Russisch verstand en opvoeding op dat van den Czaar houdt.’
‘Maar dat is toch wel wat overdreven!’
‘Ja, zoo denken allen er over. Maar ik denk zelf, dat het een leugen is. En het
schijnt mij niet billijk toe, eene geheele natie op die manier te belasteren. Welnu, je
ziet, wat het materiaal daar in Siberië voor eene republiek is.’
Hij zweeg, en zijne borst begon te zwoegen en zijn oog te fonkelen onder den
indruk van hevige gemoedsbeweging. Toen begonnen de woorden met steeds
toenemende kracht voort te stroomen en hij stond van zijn stoel op om zichzelf meer
vrijheid van beweging te geven.
‘Op het oogenblik, waarop ik die republiek organiseer, zal het licht van vrijheid,
verstand, rechtvaardigheid, humaniteit, dat daarvan uitstraalt, de blikken der
verwonderde wereld daarop vestigen als op eene nieuwe zon; Rusland's ontelbare
slaven zullen opstaan en voorttrekken! - in eene oostelijke richting, en ver achter hen
zal je zien - wat zal je zien? - een ledigen troon in een ledig land! Dit kan geschieden,
en bij God, het zal ook geschieden.’
Hij stond een oogenblik als aan de aarde onttogen ten gevolge van zijne
opgewondenheid; toen keerde zijne kalmte terug en zeide hij ernstig:
‘Ik moet je vergiffenis vragen, majoor Hawkins. Ik heb die uitdrukking vroeger
nooit gebruikt en ik verzoek je, het mij voor ditmaal te vergeven.’
Hawkins was hiertoe volkomen bereid.
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‘Zie je, Washington, dat is eene verkeerdheid, waaraan ik mij anders nooit schuldig
maak. Alleen opgewondene menschen zijn daaraan onderhevig. Maar de
omstandigheden van het tegenwoordige geval, daar ik een democraat door geboorte
en vrije keuze ben en een aristocraat door erfopvolging -’

De graaf zweeg eensklaps en begon door het raam te kijken, zonder een woord te
spreken. Toen wees hij en bracht een enkel woord uit:
‘Kijk!’
‘Wat is er te zien, kolonel?’
‘Dat!’
‘Ik zie niets.’
‘Zoo zeker als je leeft. Houdt je doodstil! Ik zal mijn invloed gebruiken - ik zal al
mijne kracht aanwenden. Ik heb het zoover gebracht. Ik zal hem regelrecht in huis
brengen. Dat zal je wel zien.’
Hij maakte allerlei bewegingen in de lucht met zijn handen.
‘Daar! Kijk! Ik heb hem laten glimlachen! Zie!’
't Was inderdaad zoo. Tracy had op eene namiddagwandeling onverwachts zijn
familiewapen op dit schamele huis zien staan. Dit wapen perste hem een glimlach
af.
‘Kijk, Hawkins, k i j k ! Ik breng hem hierheen!’
‘Je hebt gelijk, Rossmore. Als ik ooit eenigen twijfel omtrent belichaming
gekoesterd heb, zoo is deze nu verdwenen en voor immer verdwenen! O, dit is een
blijde dag!’
Tracy kwam naar de deur toe om te zien, wat er op den deurpost stond. Voordat
hij halverwege was, zeide hij bij zichzelf: ‘Blijkbaar is dit de woning van den
Amerikaanschen pretendent.’
‘Hij komt, - hij komt hier regelrecht op af. Ik zal naar beneden gaan en hem
binnenhalen. Volg mij!’
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Bleek en in hevige opgewondenheid deed Sellers de deur open en sloeg Tracy
gade. De oude man kon in het eerst geen enkel woord uitbrengen; toen begroette hij
den belichaamde en liet daarop volgen:
‘Kom binnen, kom binnen, Mr. -’
‘Tracy - Howard Tracy.’
‘Tracy - dank u - kom binnen! Ge wordt verwacht.’
Tracy trad binnen, uiterst verwonderd, en zeide:
‘Verwacht? Ik denk, dat er eene vergissing moet plaats hebben.’
‘Dat denk ik niet,’ zeide Sellers, die een zijdelingschen blik op Hawkins sloeg,
ten einde zijne aandacht te vestigen op een dramatisch effect, dat hij bij de volgende
opmerking
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teweeg wenschte te brengen. Toen zeide hij met nadruk: ‘Ik ben - een bekende.’
Tot niet geringe verbazing der beide mannen bracht deze opmerking geen
dramatisch effect teweeg, want de nieuw aangekomene antwoordde met een onnoozel
gezicht:
‘Vergeef mij! Ik weet niet, wie gij zijt. Ik vermoed alleen - zonder twijfel te recht
- dat gij degene zijt, wiens naam op de deurpost staat.’
‘Juist, volkomen juist! Ga zitten, ga zitten!’ De graaf was geheel verbijsterd: het
wielde hem alles door het hoofd. Toen keek hij naar Hawkins, die dit tooneel
gadesloeg en naar de verschijning van een doode keek, en een nieuwe gedachte rees
bij hem op. Hij zeide tegen Tracy:
‘Maar duizendmaal vergiffenis, waarde heer, ik heb nog vergeten, de verschuldigde
beleefdheid aan een gast en vreemdeling te bewijzen. Laat mij aan u voorstellen mijn
vriend, generaal Hawkins - generaal Hawkins, onze nieuwe senator - senator van het
jongste en grootste toevoegsel tot de Vereenigde Staten, Cherokee Strip’ - bij zichzelf:
‘Die naam zal hem overbluffen!’ maar dit gebeurde in 't minst niet, en de kolonel
vervolgde de voorstelling: ‘Senator Hawkins, Mr. Howard Tracy van -’
‘Engeland.’
‘Engeland! Wel, dat is onmo -’
‘Engeland! Ja, in Engeland geboren.’
‘Nog pas kort geleden hier aangekomen?’
‘Ja nog pas kort geleden.’
Nu zei de kolonel bij zichzelf: ‘Deze belichaamde liegt, alsof het gedrukt staat.
Zulk soort door vuur te louteren zal niet baten. Ik zal hem nog wat verder uithooren.’
Toen zeide hij overluid op een toon van ironie:
‘Zeker om ons land voor uitspanning en vermaak te bezoeken? Ik denk, dat het
reizen in de uitgestrekte prairieën van het Verre Westen -’
‘Ik ben niet in het Verre Westen geweest en heb mij ook volstrekt niet aan vermaak
gewijd. Eigenlijk is het mijn eenig doel, den kost te verdienen. Een artist moet werk
hebben, geen uitspanning.’
‘Een artist!’ zeide Hawkins bij zichzelf, terwijl hij aan de bestolene Bank dacht.
‘Dat is dan al een zonderling soort van artist!’
‘Zijt ge dus een artist?’ vroeg de kolonel en voegde er in zich zelf bij: ‘Nu zal ik
hem wel beetkrijgen.’
‘Nu ja, zoo wat.’
‘Welk vak?’ vervolgde de sluwe veteraan.
‘Kunstschilder.’
‘Nu heb ik hem beet,’ zeide Sellers bij zichzelf. Toen overluid: ‘Dat treft gelukkig.
Zou ik u ook mogen verzoeken, eenige van mijne schilderijen te restaureeren, die
daaraan behoefte hebben?’
‘Dat zal mij genoegen doen. Mag ik ze eens zien?’
De kolonel liet geenerlei verlegenheid of ontroering blijken. Hij bracht Tracy naar
eene schilderij, die door een vroegere eigenaar erg beschadigd was, en zeide terwijl
hij met de hand naar de schilderij wees:
‘Deze Del Sarto -’
‘Is dat een Del Sarto?’
De kolonel sloeg op Tracy een verwijtenden blik en hernam toen, alsof hij niet in
de rede gevallen was:
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‘Deze Del Sarto is misschien het eenige origineele werk van dien grooten meester
in ons land. Ge ziet zelf, dat het werk zoo uiterst fijn is, dat het gevaar om - om zoudt ge niet een kleine proeve van uwe bekwaamheid willen geven, voordat wij -’
‘Met alle genoegen, met alle genoegen. Ik zal een van deze wonderen kopieeren.’
Waterverf - nog een overblijfsel uit den schooltijd van Sally Sellers - werd nu voor
den dag gehaald. Tracy zeide, dat hij beter niet olieverf kon schilderen, maar het toch
eens met waterverf zou probeeren. Hij werd dus alleen gelaten. Hij begon zijn werk,
maar de aantrekkingskracht van deze plaats was voor hem te machtig en hij stond
op en keek alles eens rond, betooverd en ook verwonderd.

XIX.
Inmiddels voerden de graaf en Hawkins een levendig gesprek met elkander. De graaf
zeide:
‘Het geheim, dat ik mij maar niet weet te verklaren, is, waar hij zijn anderen arm
vandaan heeft.’
‘Ja, dat vraag ik mij ook al af. En er is nog iets anders dat mij in verwarring brengt:
de verschijning is uit Engeland afkomstig. Hoe verklaar je dat, kolonel?’
‘Eerlijk gezegd, ik weet het niet, Hawkins; ik weet het waarlijk niet.’
‘Zou je misschien ook denken, dat we den verkeerden belichaamd hebben?’
‘Den verkeerden? En hoe verklaar je dan de kleederen?’
‘De kleederen zijn in orde: daar is geen quaestie van. Wat zullen we nu doen? We
kunnen den uitgeloofden prijs niet krijgen. De belooning is voor een eenarmigen
Amerikaan. En we hebben een twee-armigen Engelschman.’
‘Nu, misschien maakt dat geen bezwaar. Zie je, hij is niet minder dan de gevraagde.
Hij is meer, en dus -’
Maar hij zag zelf in, dat dit argument wel wat zwak was, en liet het dus varen. De
beide vrienden zaten eenigen tijd zwijgend over hunne moeilijkheden na te denken.
Eindelijk begon het gelaat van den graaf van geestdrift te gloeien en zeide hij:
‘Hawkins, dit belichamen is eene grootere en edeler wetenschap dan wij gemeend
hadden. We hebben er weinig gedachte op gehad, welk een ontzettend iets wij gedaan
hebben. Het geheele geheim is mij nu volkomen duidelijk, klaar als de dag. Ieder
mensch is samengesteld uit atomen en deelen van zijne voorouders. Deze
tegenwoordige belichaming is onvolledig. We hebben het misschien niet verder
gebracht dan tot het begin dezer eeuw.’
‘Wat bedoel je, kolonel?’ vroeg Hawkins, van onrust vervuld over de woorden
van den ouden man.
‘Dit: we hebben den voorvader van dezen dief belichaamd.’
‘Och kom! Zeg dat niet! Dat zou verschrikkelijk zijn.’
‘Maar het is waar, Hawkins; ik weet het. Let maar op de feiten. Deze verschijning
komt uit Engeland. Zij spreekt goed Engelsch. Zij is een artist. Zij heeft de manieren
en de houding van een fatsoenlijk man. Waar blijft nu je dief? Beantwoord mij die
vraag eens!’
‘Rossmore, dat is verschrikkelijk! Het is te verschrikkelijk om er aan te denken.’
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‘Wij hebben niets anders dan de kleeding van dien dief in het aanzijn geroepen niets anders.’
‘Maar, kolonel, denk je waarlijk -’
De kolonel sloeg met zijn vuist op de tafel en zeide:
‘Mijne meening komt hierop neer: De belichaming was voorbarig; de dief is ons
ontsnapt, dit is niets anders dan een verwenschte voorvader!’
Hij stond op en liep het vertrek op en neer. Hawkins zei klagend:
‘'t Is eene bittere, bittere teleurstelling!’
‘Dat weet ik, dat weet ik, senator. Ik gevoel dat zoo diep, als iemand maar zou
kunnen doen. Maar we moeten er ons aan onderwerpen - op zedelijke gronden. Ik
heb geld noodig, maar God weet, dat ik niet arm genoeg en niet gemeen genoeg ben
om de hand te leenen tot het straffen van iemands voorvader voor de misdaad, door
den nakomeling van dien voorvader gepleegd.’
‘Maar, kolonel,’ smeekte Hawkins, ‘denk eens na; wees niet te overijld; je weet,
dat dit de eenige kans is om het geld te krijgen, en bovendien, de Bijbel zegt zelf,
dat de nakomelingschap tot in het vierde geslacht zal gestraft worden voor de zonden
en de misdaden, door voorvaderen gepleegd; en dus is het niet meer dan billijk dat
wij dien regel omkeeren.’
De kolonel stond verbaasd over de strenge logica van deze stelling. Hij liep het
vertrek op en neer en dacht over de zaak na. Eindelijk zeide hij:
‘Er ligt daarin veel waars; ja, er ligt daarin veel waars. En dus, ofschoon het wel
wat bar is, dezen armen drommel te laten straffen voor een diefstal, waarin hij niet
't minst de hand heeft gehad, dunkt mij toch, dat wij hem bij de autoriteiten moeten
aangeven.’
‘Dat zou ik doen,’ zeide Hawkins verheugd, ‘dat zou ik doen, al was hij ook
duizend voorvaders in één samengedrongen.’
‘Lieve hemel! dat is hij juist,’ zeide Sellers, ‘dat is hij juist; er is in hem iets van
iederen voorvader, dien hij heeft gehad. In hem zijn atomen van priesters, soldaten,
kruisvaarders, dichters en bevallige vrouwen - allen menschen, die deze aarde in
overoude tijden betreden hebben en die nu door bemiddeling van ons uit hunne rust
opgewekt worden om zich te verantwoorden over het bestelen van een Bank in
Cherokee Strip - en dat is een schandelijk misdrijf!’
‘O, spreek zoo niet, kolonel; het vervult mij met schaamte over het aandeel, dat
ik heb gehad -’
‘Wacht eens! Nu heb ik het!’
‘Eene hoop op redding misschien?’
‘'t Is doodeenvoudig; een kind zou er aan gedacht hebben. Als ik in staat ben
geweest om tot het begin dezer eeuw terug te gaan, waarom zou ik dan hen, die later
geleefd hebben, ook niet kunnen belichamen? Ik zal dit terstond doen.’
‘Zoover had ik niet gedacht!’ riep Hawkins verheugd uit. ‘Dat is het juist. Welk
een verstand heb je toch! En zal hij den overbodigen arm verliezen?’
‘Wel zeker.’
‘En zal zijn Engelsch accent verdwijnen?’
‘Het zal geheel verdwijnen. Hij zal spreken als een echte inboorling van Cherokee
Strip.’
‘Kolonel, misschien zal hij bekennen.’

Mark Twain, De erfgenaam in Amerika

106
‘Bekennen? Alleen het bestelen van die bank?’
‘Alleen? Ja, maar waarom zeg je a l l e e n ?’
De kolonel zei de op den gewichtigen toon, die hem eigen was:
‘Hawkins, hij zal geheel onder mijn bevel zijn. Ik zal hem iedere misdaad, die hij
ooit bedreven heeft, laten bekennen. Er zullen er wel duizend zijn. Begrijp je het
gewicht hiervan?’
‘Nu - niet volkomen.’
‘De belooningen zullen aan ons komen.’
‘Verwonderlijk goed bedacht! Ik heb nooit zoo iemand ontmoet, die met een
enkelen blik al de vertakkingen en de mogelijkheden van een centraal denkbeeld
doorziet.’
‘Och, dat is niets; het komt zoo maar bij mij op. Als zijn tijd in de ééne gevangenis
om is, gaat hij naar de volgende en de volgende, en wij zullen niets anders te doen
hebben dan de belooningen in ontvangst te nemen. Dat is een vast inkomen, zoolang
als wij leven, Hawkins. En veel beter dan andere soorten van inkomsten, omdat deze
niet vernietigbaar zijn.’
‘Het schijnt werkelijk zoo te zijn, als je zegt.’
‘Het schijnt zoo? Neen, het is zoo. Het kan niet ontkend worden, dat ik eene vrij
uitgebreide financieele ervaring heb, en ik aarzel niet om te zeggen, dat ik deze
beschouw als een van de meest productieve eigendommen, die ik ooit bemachtigd
heb.’
‘Denk je dat werkelijk?’
‘Ja zeker.’
‘Och, kolonel, hoe akelig grijnst de armoede ons aan. Als we dat alles maar
onmiddellijk in ontvangst konden nemen. Ik bedoel niet alles te gelijk, maar
gedeeltelijk - genoeg, weet je, om -’
‘Wat tril je van aandoening! Dat komt door gemis aan ervaring. Och, als je even
lang als ik met zulke uitgestrekte operatiën te doen had gehad, dan zou je daaronder
heel anders zijn. Zie mij eens aan! Fonkelt mijn oog? Merk je ergens eenige trilling
op? Voel mijn pols eens! Hij slaat even kalm, alsof ik sliep. En toch, wat gaat er door
mijn kalm, koel verstand? Een opeenvolging van gestalten, die een financieelen
nieuweling buiten zichzelf zouden brengen - alleen het zien daarvan. Welnu, het is
door zich kalm te houden en eene zaak van alle kanten te bekijken, dat iemand de
zaken beziet, zooals zij werkelijk zijn en zich vrijwaart tegen de onmiskenbare
vergissingen van een nieuweling - de eene, waarvan je juist melding gemaakt hebt
- de gretigheid om te incasseeren. Luister naar mij. Jij zoudt alles maar als gereed
geld willen behouden. Maar mijn idee is - Raad eens!’
‘Ik weet het niet. Wat dan?’
‘Het natuurlijk in effecten te beleggen.’
‘Daar zou ik niet aan gedacht hebben.’
‘Omdat je geen financier bent. Onderstel eens, dat hij duizend misdaden gepleegd
heeft. Dat is zeker veel te laag getaxeerd. Naar het mij voorkomt, heeft hij er wel
een millioen gepleegd. Maar laat ons onderstellen, dat het er maar duizend zijn, dan
gaat alles goed: vijf duizend dollars belooning vermenigvuldigd met duizend, maakt
eene zekere inkomst van vijf millioen dollars.’
‘Wacht eens! Laat mij eens even adem scheppen!’
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‘En de bezitting is onvernietigbaar. Aldoor vruchtdragend, aldoor; want met eene
bezitting van dezen aard zal het plegen van misdaden en het verkrijgen van
belooningen niet ophouden.’
‘Je maakt mijn hoofd aan het draaien!’
‘Laat het maar draaien: dat zal je geen kwaad doen. En nu deze zaak bepaald is,
moet je verder alles maar aan mij overlaten. Je twijfelt toch niet aan mijne
geschiktheid om alles in orde te brengen?’
‘Zeker niet: dat kan ik naar waarheid zeggen.’
‘Ziezoo! dat is bepaald. Wij beiden doen alles naar volgorde en volgens een bepaald
stelsel. Wat moet er nu allereerst gedaan worden? Het voortzetten van de belichaming
tot op onzen tijd. Ik zal daarmee terstond een begin maken. Ik denk -’
‘Kijk eens hier, Rossmore. Tien tegen één, dat hij ontsnapt is.’
‘Stel je daaromtrent gerust.’
‘Maar waarom zou hij niet ontsnapt zijn?’
‘Laat dat zoo wezen. Wat zou het dan nog?’
‘Wel, dat zou ik als eene vreeselijke ramp beschouwen.’
‘Och kom, eenmaal in mijne macht, altijd in mijne macht. Ik kan hem hier te
voorschijn brengen alleen door den invloed van mijn wil.’
‘Het doet mij waarlijk genoegen, dat te hooren.’
‘Ja, ik zal hem al het schilderwerk geven, dat ik te doen heb, en wij en de familie
zullen het hem zoo genoeglijk maken als wij maar kunnen. Wij zullen hem niet in
zijne bewegingen belemmeren. Ik hoop hem te overreden om hier te blijven, en maar ik zou toch wel eens willen weten, waar hij vandaan komt.’
‘Hoezoo! Wat bedoel je?’
De graaf wees veelbeteekenend en vragend naar de lucht. Hawkins sprong op,
verzonk toen in diepe gepeinzen, schudde eindelijk bedenkelijk met het hoofd en
wees naar beneden.
‘Waar denk je toch over, Washington?’
‘Och, dat weet ik eigenlijk niet; maar je kunt zelf toch wel inzien, dat hij niet zoo
heel lang hier zal blijven.’
‘Juist gedacht. We hebben hem eene gunst bewezen. Maar ik geloof, dat ik wel
wat uit hem zal weten te krijgen.’
‘Hoelang zal het duren, totdat je aan den tegenwoordigen tijd bent, kolonel?’
‘Ik wou wel, dat ik het wist, maar ik weet het niet. Ik ben wel wat van mijn stuk
gebracht door die nieuwe bijzonderheid, - deze onvoorziene noodzakelijkheid om
iemand langzamerhand van zijn toestand van voorvader tot dien van zijn laatsten
naneef terug te brengen. Maar het zal mij wel gelukken.’
‘Rossmore!’
‘Ja, vrouwlief!’ antwoordde hij op eene vraag van Lady Rossmore. ‘We zijn in
het laboratorium. Kom maar! Hawkins is hier! Bedenk wel Hawkins, dat hij een
levend wezen is: vergeet dat niet!... Daar komt zij!’
‘Blijft maar zitten, ik kom toch niet binnen. Ik wilde alleen maar eens vragen, wie
daar aan het schilderen is.’
‘O, dat is een jong artist, een jong Engelschman, Tracy geheeten; een ontluikend
talent - een leerling van Hans Christian Andersen of van een der andere
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oude meesters - ja, ik geloof wel, dat het Andersen is; hij zal onze oude Italiaansche
meesterstukken wat opknappen. Heb je met hem gesproken?’
‘Een enkel woord. Ik kwam in de kamer zonder dat ik wist, dat er iemand in was.
Ik trachtte beleefd tegen hem te zijn, presenteerde hem een broodje (Sellers gaf aan
Hawkins een veelbeteekenende wenk), maar hij bedankte daarvoor en zeide, dat hij
geen trek had (weder een wenk), daarom bracht ik hem wat appelen (een dubbele
wenk), en hij at er een paar van -’
‘Wat!’ en de kolonel sprong een paar voet hoog van den grond op.
Lady Rossmore was niet weinig verwonderd Zij keek naar den senator van
Cherokee Strip, toen naar haar echtgenoot, en toen weder naar hun gast. Eindelijk
zeide zij:
‘Wat scheelt er toch aan, Mulberry?’
Hij antwoordde niet onmiddellijk. Zijn rug was naar haar toegekeerd; hij boog
zich over zijn stoel heen en voelde naar de zitting.
Toen zeide hij:
‘O daar is het: 't was een spijkertje.’
Zijne vrouw keek hem een oogenblik twijfelend aan en zeide toen:
‘Loop heen met je spijkertje! Er stak geen enkel spijkertje uit. Ik vind het ellendig,
dat je mijn zenuwgestel telkens zoo in de war brengt.’ En zij keerde zich om en ging
heen.
Zoodra zij vertrokken was zei de kolonel op een fluisterenden toon:
‘Komaan, we moeten dit zelf eens gaan zien. Het zal zeker wel een vergissing
zijn.’
Zij liepen op hunne teenen naar het vertrek en keken er in. Sellers fluisterde met
een soort van wanhoop:
‘Hij eet werkelijk. Welk een afgrijslijk schouwspel! Hawkins, 't is verschrikkelijk!
Voer mij van hier - ik kan dat niet aanzien.’
Zij keerden langzaam naar het laboratorium terug.

XX.
Tracy kwam slechts langzaam met zijn werk vooruit, want zijne gedachten dwaalden
telkens af. Verscheidene dingen wekten zijne verwondering. Eindelijk ging er
plotseling een licht voor hem op - scheen althans voor hem op te gaan - en hij zeide
bij zichzelf: ‘Ik heb eindelijk de oplossing gevonden: het verstand van dien man is
gekrenkt; ik weet niet in welke mate, maar toch voldoende om al die zonderlingheden
te verklaren. Die afschuwelijke schilderijen, die hij voor het werk van oude meesters
houdt; die leelijke portretten, die volgens hem Rossmores voorstellen; die wapens,
die bluffende naam van dit bouwvallige oude huis, het kasteel Rossmore, en die
zonderlinge bewering van hem, dat ik verwacht werd. Hoe kon ik, Lord Berkeley
namelijk, verwacht worden? Hij weet toch uit de couranten, dat die persoon bij den
brand van New Gadsly omgekomen is.
‘Och kom, hij weet eigenlijk niet, wien hij verwachtte, want uit zijn woorden
bleek, dat hij noch een Engelschman, noch een artist verwachtte, en toch beantwoord
ik aan zijne verwachtingen. Hij schijnt nogal tevreden over mij te zijn. Toch is het
niet richtig met hem; ik vrees zelfs, dat het lang niet richtig met hem is. Maar hij
interes-
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seert mij - alle menschen in zulk een toestand zijn interessant, denk ik. Ik hoop, dat
mijn werk hem zal bevallen; ik zou hier wel alle dagen willen komen om hem te
bestudeeren. En als ik aan mijn vader schrijf - och, laat mij maar niet meer aan dat
onderwerp denken, het is niet goed voor mijne kalmte van geest.
Daar komt iemand - ik moet aan mijn werk. 't Is de oude heer weder. Hij ziet er
gemelijk uit. Misschien komen mijne kleeren hem verdacht voor, en dat zijn ze ook
- voor een artist. Als ik het maar met mijn geweten kon overeenbrengen, mij andere
aan te schaffen - maar daar kan geen sprake van zijn. Ik zou wel eens willen weten,
waarom hij die bewegingen met zijne handen in de lucht maakt. Ik schijn het voorwerp
daarvan te wezen. Zou hij misschien eene poging doen om mij te magnetiseeren?
Dat bevalt mij maar half. Ik vind daar iets akeligs in.’
De kolonel mompelde bij zichzelf: ‘Het heeft al eenige uitwerking op hem; dat
kan ik zelf wel zien. Dat is voor ditmaal genoeg. Hij zit nog niet heel vast in elkaar,
dunkt mij, en ik zou hem licht in zijne bestanddeelen scheiden. Ik zal nu een paar
slimme vragen tot hem richten en zien, of ik kan te weten komen, wat zijn middel
van bestaan is, en waar hij vandaan komt.’
Hij ging naar hem toe en zeide vriendelijk:
‘Laat mij u niet storen, Mr. Tracy. Ik wilde maar eens eventjes een blik op uw
werk slaan. O, dat is mooi - dat is inderdaad heel mooi. Ge kunt het keurig doen.
Mijne dochter zal er erg mee ingenomen zijn. Mag ik wat bij u komen zitten?’
‘O ja, dat zal mij aangenaam zijn.’
‘Zou het u niet hinderlijk wezen? Zou het uwe inspiraties niet verdrijven?’
Tracy lachte en zeide, dat zij niet etherisch genoeg waren om zoo gemakkelijk
verdreven te worden.
De kolonel deed een aantal voorzichtige en weloverlegde vragen - vragen, die aan
Tracy vrij zonderling voorkwamen, - maar de antwoorden verschaften blijkbaar de
verlangde inlichtingen, want de kolonel zeide bij zichzelf met gemengden trots en
genoegen:
‘Het gaat voorloopig goed met de zaak. Hij zit nog vast in elkaar. 't Is
verwonderlijk. Ik geloof, dat ik hem zou kunnen versteenen.’
Na een korte poos vroeg hij:
‘Geeft ge er de voorkeur aan hier te zijn of - of daar?’
‘Daar? Waar?’
‘Wel, waar ge geweest zijt?’
De gedachten van Tracy keerden naar zijn kosthuis terug, en hij antwoordde met
beslistheid:
‘O, zonder eenigen twijfel hier.’
De kolonel zeide bij zichzelf: ‘Er bestaat daaromtrent geen onzekerheid. Het duidt
aan, waar hij geweest is, de arme kerel! Welnu, ik ben al tevreden. Ik ben blij, dat
ik wat uit hem heb weten te krijgen.’
Hij zat al te denken en te denken en het penseel na te gaan. Eindelijk zeide hij bij
zichzelf: ‘Ja het schijnt een vergoeding voor het mislukken mijner pogingen in het
geval van den armen Berkeley. Hij ging in de andere richting. Nu het is goed. Hij is
beter af.’
Sally Sallers kwam nu thuis, en de artist werd aan haar voorgesteld. Het was een
wederzijdsche liefde op het eerste gezicht, ofschoon geen
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van beide partijen zich daarvan misschien bewust was De Engelschman maakte hij
zichzelf de opmerking: ‘Misschien is hij toch wel niet krankzinnig.’
Sally ging zitten en toonde veel belangstelling in Tracy's werk, hetgeen dezen
hoogst aangenaam was. Sellers verlangde er reeds naar, zijne ontdekkingen aan
Hawkins mee te deelen, dus ging hij heen, zeggende, dat, als de twee ‘jeugdige
beminnaars der kunst’ dachten, dat zij het buiten hem konden stellen, hij maar zou
heengaan en zich met zijne eigene zaken bezighouden. De artist zeide bij zichzelf:
‘Ik denk dat hij misschien maar een beetje excentriek is, maar dat is ook alles.’ Hij
verweet zichzelf, dat hij ten onrechte iemand veroordeeld had zonder hem in de
gelegenheid te stellen, te toonen, wat hij werkelijk was.
Natuurlijk was de vreemdeling zeer spoedig op zijn gemak en praatte gezellig met
haar. Het echte Amerikaansche meisje bezit de hoedanigheden van natuurlijkheid,
eerlijkheid en oprechtheid; zij is wars van alles, wat aan vormen doet denken en
kunstmatig is; bijgevolg raakt men op een vertrouwelijken voet met haar, voordat
men weet, hoe dat zoo gekomen is.
Deze nieuwe kennismaking - vriendschap mocht het wel heeten - werd vlug
voortgezet; en de ongewone vlugheid daarvan bleek genoegzaam uit één merkwaardig
feit - dat namelijk in het eerste half uur beide partijen hadden opgehouden, op de
kleederen van Tracy te letten.
Later werd de aandacht weder daardoor getrokken; het bleek toen aan Gwendolen,
dat zij bijna daarmee verzoend was, en aan Tracy, dat hij het niet was.
Dit laatste kwam aan het licht, toen Gwendolen den artist uitnoodigde om te blijven.
Hij moest daarvoor bedanken, zeide hij, omdat hij niet in deze kleeren aan eene
deftige tafel kon verschijnen. Toch ging hij gelukkig heen, want hij zag dat Gwendolen
teleurgesteld was.
En waar ging hij heen? Hij ging regelrecht naar een goedkoop kleerenmagazijn
en kocht zulk een net pak, als hij voor weinig geld maar kon krijgen. Hij zeide bij
zichzelf: ‘Ik weet, dat het verkeerd is; maar het zou ook verkeerd zijn, het niet te
doen; en van twee kwaden moet men het beste kiezen.’
Dit bevredigde hem en verlichtte zijn hart. Misschien zal het den lezer ook
bevredigen.
De oude lieden maakten zich aan tafel ongerust over Gwendolen, omdat zij zoo
afgetrokken en stil was. Als zij goed hadden opgelet, zouden zij bemerkt hebben,
dat zij vrij spraakzaam was, als het gesprek op den artist en zijn werk kwam; maar
zij merkten dat niet op, en zoo kwam het gesprek weer op iets anders, en dan tobden
allen weer over Gwendolen, en vroegen zich af, of zij niet wel was dan of er iets
anders aan haperde.
Hare moeder bood haar verschillende huismiddeltjes aan, en haar vader stelde
zelfs voor, wijn te laten halen, ofschoon hij een volijverig geheel-onthouder en
president van deze vereeniging in het district was, maar alles werd door haar van de
hand gewezen - vol dankbaarheid, maar met beslistheid.
Toen het tijd was om naar bed
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te gaan, nam zij nog eens een der penseelen in handen, bij zichzelf zeggende: ‘Dat
is het penseel, dat hij het meest heeft gebruikt.’
Den volgenden morgen ging Tracy de deur uit, in zijn nieuwe pak en met een
anjelier in zijn knoopsgat - eene dagelijksche attentie van Poes. Zijne geheele ziel
was vervuld met Gwendolen Sellers. Den geheelen morgen ging zijn penseel over
de doeken heen, bijna zonder dat hij er zich van bewust was, en zoo bracht hij wonder
op wonder tot stand in het versieren van de portretten met eene vlugheid, die de
veteranen van de firma verwonderde en hun aanhoudende uitbarstingen van
goedkeuring ontlokte.
Inmiddels verloor Gwendolen haar morgen en daardoor verscheidene dollars. Zij
veronderstelde dat Tracy in den voormiddag zou komen - eene conclusie, waartoe
zij uit zich zelve gekomen was. Zoo trippelde zij telkens van hare werkkamer naar
beneden om de penseelen en andere dingen nog eens te regelen en te zien, of hij nog
niet gekomen was. En als zij weer ik hare werkkamer kwam, wilde het werk nog niet
vlotten. Zij had in haar ledige oogenblikken plannen voor een japon voor zichzelve
gemaakt, en dezen morgen had zij een begin met de uitvoering gemaakt; maar zij
was afgetrokken en deed alles verkeerd.
Toen zij zag, wat zij verknoeid had, wist zij ook de reden daarvan, en zij legde
haar werk weg. En van dien tijd af bleef zij in de huiskamer wachten.
Na het twaalfuurtje wachtte zij weder, en wel een geheel uur. Toen maakte zich
eene groote vreugde van haar meester, want zij zag hem aankomen. Zoo snelde zij
naar boven en kon ternauwernood wachten, totdat hij het voornaamste penseel zou
missen, dat zij ergens anders had neergelegd.
Ter rechter tijd traden de anderen het vertrek binnen en konden het penseel niet
vinden, en toen werd zij geroepen, en zij kon het penseel in 't eerst ook niet vinden,
maar toen vond zij het toch, terwijl de anderen waren weggegaan om in de keuken
en in den kelder en in de houtschuur te zoeken, en op al die andere plaatsen, waar
menschen naar dingen plegen te zoeken, die verloren geraakt zijn.
Zoo gaf zij hem het penseel en merkte aan, dat zij had moeten zorgen, dat alles
voor hem in gereedheid was, maar dat het haar niet noodig voorgekomen was, omdat
zij hem niet zoo vroeg had verwacht; maar zij zweeg hier, verwonderd over hetgeen
zij zeide; en hij zeide bij zichzelf: ‘Ik wist wel, dat mijn ongeduld mij hierheen zou
voeren, voordat ik verwacht werd, en mij zou verraden, en dat is ook zoo gebeurd;
zij doorziet mij en lacht mij in stilte uit.’
Gwendolen was zeer ingenomen met de nieuwe kleederen en de verbetering, die
zijn uiterlijk daardoor had ondergaan, - minder met de anjelier in zijn knoopsgat. De
anjelier van den vorigen dag had hare aandacht ternauwernood getrokken; de
tegenwoordige was precies gelijk aan de eerste, maar trok nu hare aandacht
onmiddellijk. Zij wenschte wel, dat zij een middel kon bedenken om op eene
ongezochte manier achter de geschiedenis daarvan te komen. Zij zeide:
‘Hoe oud een man ook wezen
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moge, hij kan zich verscheidene jaren jonger maken door eene bloem in zijn knoopsgat
te steken. Ik heb dat dikwijls opgemerkt. Is dat de reden, waarom uwe sekse dat wel
eens doet?’
‘Dat denk ik niet; maar die reden zou zeker al voldoende wezen. Ik heb nooit van
zoo iets gehoord.’
‘Ge schijnt de voorkeur aan anjelieren te geven. Is dat om de kleur of om den
vorm?’
‘Och neen,’ zeide hij eenvoudig, ‘ze zijn mij gegeven. Ik zou niet weten, waarom
ik eenige voorkeur zou hebben.’
‘Ze zijn hem gegeven,’ zeide zij bij zichzelf, en zij begon tegen die anjelier een
grief te krijgen. ‘Ik zou wel eens willen weten, wie zij is, en hoe zij er uitziet.’ De
bloem begon eene ruime plaats in hare gedachten in te nemen. Zij drong zich overal
aan haar op; zij stond haar steeds voor oogen. ‘Ik zou wel eens willen weten, of hij
van haar houdt, die deze bloem in zijn knoopsgat gestoken heeft.’ Deze gedachte
was de oorzaak van zielesmart.

XXI.
Zij had alles voor den artist in orde gebracht; er was nu verder geen voorwendsel om
in de kamer te blijven. Daarom zeide zij, dat zij maar zou heengaan, en verzocht
hem, de bedienden te roepen, ingeval hij iets noodig mocht hebben. Zij ging
ongelukkig heen, en zij liet ongeluk achter zich, want zij nam al den zonneschijn
mede.
De tijd ging nu voor beiden langzaam voort. Hij kon niet schilderen, omdat bij
aan haar dacht; zij kon geene japonnen maken, omdat zij aan hem dacht. Nooit te
voren was het schilderen hem zoo onbeduidend voorgekomen; nooit had het maken
van japonnen haar zoo onbeteekenend toegeschenen. Zij was heengegaan zonder die
uitnoodiging om te blijven eten te herhalen, eene schier ondraaglijke teleurstelling
voor hem.
Van hare zijde leed zij er ook onder, want zij was tot het inzicht gekomen, dat zij
hem niet kon uitnoodigen. Den vorigen dag ging dit niet moeilijk, maar nu was het
eene onmogelijkheid. Dien dag gevoelde zij zich zonderling verward, van hare
vrijheid beroofd. Dien dag kon zij er niet aan denken, iets te doen of iets te zeggen
omtrent dezen jonkman, zonder onmiddellijk tot werkeloosheid verlamd te zijn door
de vrees, dat hij iets mocht vermoeden. Hem dien dag uit te noodigen om te blijven
eten? Alleen de gedachte daaraan deed haar eene huivering over de leden gaan. En
zoo was de namiddag haar eene ware kwelling.
Driemaal moest zij naar beneden gaan om eene boodschap over te brengen - dat
is, zij meende, dat zij om boodschappen naar beneden moest. Op deze wijze, bij het
komen en gaan, sloeg zij zes malen een steelschen blik op hem, zonder dat zij in
zijne richting scheen te kijken; en zij trachtte de zaligheid, die zich daarbij van haar
meester maakte, te verbergen, zonder dat dit haar nochtans mocht gelukken. De
schilder had zijn aandeel in deze betoovering. Er werd zesmaal een blik op hem
geslagen, en deze blikken vervulden hem met zulk een onbeschrijfelijk gevoel, dat
hij niet meer wist, wat hij met zijn penseel deed. Zoo waren er zes plaatsen op zijn
doek, die overgedaan moesten worden.
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Eindelijk verkreeg Gwendolen hare kalmte van geest eenigszins terug door eene
boodschap aan de Thompsons, die in de nabijheid woonden, te zenden, dat zij daar
zou komen eten. Zij wilde er aan den middagdisch te haren huize niet telkens aan
herinnerd worden, dat er iemand afwezig was, die aanwezig moest zijn.
Omstreeks dezen tijd trad de oude graaf binnen om eens een praatje met den artist
te houden, en noodigde hem uit om te blijven eten. Tracy bedwong zijne vreugde en
zijne dankbaarheid met inspanning van al zijne krachten en hij gevoelde, dat, nu hij
een geruimen tijd achtereen in de nabijheid van Gwendolen zou zijn en hare stem
hooren en haar gelaat aanschouwen, de aarde voor het tegenwoordige niets meer aan
zijn levensgeluk kon toevoegen.
De graaf zeide bij zichzelf: ‘De belichaamde kan, zooals gebleken is, appelen eten.
We zullen nu te weten komen, of dit eene eigenaardigheid is. Zonder twijfel is dit
het geval. Appelen vormen zonder twijfel de grenslijn. Dit was ook het geval met
onze eerste ouders. Neen, ik heb het verkeerd - althans slechts gedeeltelijk juist.’ De
nieuwe kleederen van Tracy deden hem genoegen.
Sellers zeide, dat hij met het werk van Tracy ingenomen was, en belastte hem met
de taak, zijne oude meesters te restaureeren, en zeide, dat hij hem ook wenschte op
te dragen, zijn portret en dat van zijne vrouw, en mogelijk ook dat van zijne dochter
te schilderen. Het geluk van den artist kende nu geene palen. Het gesprek werd
voortgezet, terwijl Tracy schilderde, en Sellers pakte zorgvuldig eene schilderij uit,
die hij had meegebracht. Het was een nieuw portret in olieverf. 't Was het conterfeitsel
van een man, die de Vereenigde Staten overstroomde met advertenties, waarin hij
iedereen uitnoodigde zijn specialiteit te koopen, welke bestond in schoenen en
gemaakte kleederen. De oude man legde het portret op zijne knieën, sloeg er een
teederen blik op en werd stil en peinzend. Thans bemerkte Tracy, dat zijne tranen er
op vloeiden. Dit trof den jonkman, en vervulde hem tevens met het pijnlijk gevoel,
dat hij een indringer was in particuliere aangelegenheden, een opmerker van
aandoeningen, waarvan een vreemdeling geen getuige moest zijn. Maar zijn
medelijden had de overhand boven andere overwegingen en drong hem eene poging
aan te wenden om den ouden man te troosten met welwillende woorden en eene
betooning van belangstelling. Hij zeide:
‘Is het misschien een vriend van u, die -’
‘O, meer dan dat, veel meer dan dat - een bloedverwant, de dierbaarste, dien ik
op aarde heb gehad, ofschoon het mij nooit vergund is geweest, hem te zien. Ja, het
is de jonge Lord Birkeley, die zoo heldhaftig omgekomen is bij den verschrikkelijke
br - Maar wat scheelt er aan?’
‘O, niets, niets. Het was alleen mijne ontsteltenis, zoo plotseling van aangezicht
tot aangezicht, om zoo te zeggen, geplaatst te zijn tegenover iemand, over wien ik
veel heb hooren spreken. Gelijkt het goed?’
‘Zonder twijfel, ja. Ik heb hem nooit gezien, maar men kan gemakkelijk de
gelijkenis met zijn vader zien,’ zeide Sellers, terwijl
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hij het portret omhoog hield en vandaar naar de schilderij keek, welke den graaf, die
zich dezen titel had aangematigd, heette voor te stellen.
‘Ik moet erkennen, dat de gelijkenis mij niet zoo frappant voorkomt. De graaf
heeft een langwerpig gezicht, waarin karakter zit, terwijl zijn zoon een rond en
karakterloos gezicht heeft.’
‘Zoo gaat het met ons allen in onze jeugd,’ zeide Sellers, zonder zich van zijn stuk
te laten brengen. ‘We hebben in 't eerst allemaal onbeduidende gezichten, maar
langzamerhand begint daarin meer uitdrukking te komen. Op grond daarvan ontdek
ik ook hier de gelijkenis en weet dat het portret echt is. Ja, al onze familieleden zijn
in 't eerst dwazen.’
‘Deze jonkman schijnt althans den erfelijk en familietrek te bezitten.’
‘Ja, ja, hij was zonder eenigen twijfel een dwaas. Let maar eens op het gezicht,
den vorm van het hoofd, de uitdrukking. 't Is alles dwaas.’
‘Wel bedankt,’ zeide Tracy onwillekeurig.
‘Wel bedankt?’
‘Ik bedoel voor de verklaring, die ge mij gegeven hebt. Ga voort, wat ik u bidden
mag.’
‘Zooals ik reeds zeide, staat dwaasheid op het geheele gezicht uitgedrukt. Men
kan zelfs de bijzonderheden daarop lezen.’
‘Wat zeggen deze?’
‘Wel, alles bij elkaar genomen, is hij een weifelaar.’
‘In hoeverre?’
‘Iemand, die het een en ander met ijver begint, maar na een poos begint te
verslappen en te wankelen en te weifelen. Dat is op en top Lord Berkeley. Maar waarom krijgt ge zulk een kleur? Heb ik u op de een of andere wijze onwetend
beleedigd?’
‘O neen. Verre van daar. Maar het doet mij altijd onaangenaam aan, als ik iemand
zijn eigen bloed hoor verachten,’ zeide hij en dacht daarbij: ‘Hoe zonderling heeft
hij de waarheid gevat. Toevallig heeft hij mij beschreven. Ik ben dat verachtelijk
wezen. Toen ik Engeland verliet, meende ik mijzelf te kennen; ik dacht, dat ik met
vasten tred het pad zou bewandelen, dat ik mij had afgebakend, terwijl ik inderdaad
een weifelaar ben. Wat geeft het dan, verhevene idealen te hebben en stoute plannen
te maken?’ Daarop zeide hij overluid: ‘Zou er dan in het brein van dien weifelaar,
zooals ge hem noemt, een grootsch en zelfopofferend denkbeeld kunnen opkomen?
Zou hij bijvoorbeeld op de gedachte kunnen komen, afstand te doen van zijn
grafelijken titel en zijn rijkdom en zijne eer, om zich door eigene verdiensten te
verheffen of voor immer arm en vergeten te blijven?’
‘Of hij dat zou kunnen? Och, kijk hem maar eens aan! Dan hebt ge een antwoord
op uwe vraag. Ja, dat is het juist, waaraan hij zou denken. En hij zou het ten uitvoer
brengen ook.’
‘En dan?’
‘Dan zou hij gaan weifelen.’
‘En terugtreden?’
‘Ongetwijfeld.’
‘Zou dat gebeuren met al mijne - ik bedoel, zou het zoo met al zijne verhevene
plannen gaan?’
‘Wel zeker, zeker.’
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dat dit wezen gestorven is. Maar onderstel eens, dat ik een Rossmore was, en -’
‘Dat kan niet.’
‘En waarom niet?’
‘Omdat dit geval niet denkbaar is. Om op uw leeftijd een Rossmore te zijn, zoudt
ge een dwaas moeten wezen, en dat zijt ge niet. Ook zoudt ge een weifelaar moeten
zijn, terwijl iemand, die in staat is een karakter te doorgronden, wel kan zien, dat,
als ge eenmaal iets begint, ge dit ook ten uitvoer brengt.’ Hij voegde er in zichzelf
bij: ‘Dat is genoeg tegen hem gezegd. Hoe meer ik hem gadesla, des te opmerkelijker
vind ik hem. Het is het krachtigste gelaat, dat ik ooit gadegeslagen heb. Er staat
daarop eene schier bovenmenschelijke standvastigheid te lezen, een onwrikbaar doel,
een ijzeren vastheid van wil. 't Is een buitengewoon jonkman.’
Hij zeide thans overluid:
‘Ik moet uw raad over eene zekere zaak eens inwinnen, Mr. Tracy. Ziet ge, ik heb
de stoffelijke overblijfselen van dien jonkman - Hemelsche goedheid! Wat ontstelt
ge!’
‘Och, het is niets. Ga voort, bid ik u. Ge hebt dan zijne stoffelijke overblijfselen
niet waar?’
‘Ja.’
‘Zijt ge er wel zeker van, dat het de zijne zijn en niet die van iemand anders?’
‘O, volkomen zeker. Verschillende overblijfselen, bedoel ik. Niet alle zijn van
hem.’
‘Verschillende?’
‘Ja, in manden. Eenmaal zult ge naar uw vaderland terugkeeren, en als ge ze dan
zoudt willen meenemen -’
‘Wie? Ik?’
‘Ja zeker. Ik bedoel niet nu, maar na eenigen tijd, na - Maar zoudt ge ze ook eens
willen zien?’
‘O neen. Ik ben daar volstrekt niet op gesteld.’
‘Mij goed! Ik dacht maar - Waar ga je naar toe, Gwendolen?’
‘Uit eten, papa.’
Tracy ontstelde hiervan blijkbaar. De kolonel zeide op een toon van teleurstelling:
‘Wel, dat spijt mij. Ik wist niet, dat zij zou uitgaan, Mr. Tracy.’ Het gelaat van
Gwendolen verried, dat zij niet begreep, in welk opzicht zij verkeerd had gehandeld.
‘Drie oude menschen tegenover een jongen man, - dat gaat toch niet.’ Over het gelaat
van Gwendolen verspreidde zich eene schemering van hoop, en zij zeide:
‘Als u het beter vindt, dat ik niet ga, dan zal ik wel eene boodschap aan de
Thompsons zenden, dat ik’
‘O, is het bij de Thompsons? Dat vereenvoudigd de zaak. Maar nu je eenmaal plan
hebt gemaakt -’
‘Maar, papa, ik kon daar evengoed op een anderen dag -’
‘Neen, dat wil ik niet hebben. Je bent een meisje, dat altijd hard werkt, en je vader
is er de man niet naar om je teleur te stellen, nu je -’
‘Maar, papa, ik -’
‘Ga er maar heen! Ik wil er geen woord meer over hooren. We zullen het wel
buiten je stellen.’
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Gwendolen was bijna in tranen uitgebarsten. Maar er was nu niets anders te doen
dan er heen te gaan, hetgeen zij ook reeds zou doen, toen haar vader op eene gedachte
kwam, die hem met vreugde vervulde,
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omdat zij alle moeilijkheden van den toestand uit den weg ruimde.
‘Ik heb er iets op gevonden, Gwendolen, zoodat wij je niet van eene uitspanning
zullen berooven en tegelijkertijd je aangenaam gezelschap hier zullen hebben. Laat
Belle Thompson hier komen - een mooi meisje, Mr. Tracy, een heel mooi meisje. Ik
zou wel eens willen, dat gedat meisje zaagt; wel, ge-zult op haar verliefd raken; ge
zult terstond op haar verliefd raken. Ja, je moet haar dadelijk hierheen zenden,
Gwendolen, en tegen haar zeggen dat wij - Maar zij is al weg.’ Hij keerde zich om
- zij ging het hek al door.
‘Och,’ zeide Sellers tegen Tracy, ‘ik zal haar missen - ouders missen hunne
kinderen altijd, zoodra zij uit hun oog zijn, dat is eene natuurlijke voorliefde - maar
het komt alles te recht, daar Miss Belle het jeugdige element voor u en tot uwe
volkomene tevredenheid zal vertegenwoordigen; en wij oude menschen zullen ons
best ook doen. Wij zullen een pleizierigen middag hebben. En ge zult in de
gelegenheid zijn om beter met admiraal Hawkins bekend te worden. Dat is een
merkwaardig karakter, Mr. Tracy - een van de merkwaardigste en innemendste
karakters, die de wereld ooit heeft voortgebracht. Ge zult hem waardig vinden om
bestudeerd te worden. Ik heb hem bestudeerd sedert hij een kind was en heb hem
voortdurend in zijne ontwikkeling gadegeslagen. Ik geloof inderdaad, dat een van
de voornaamste dingen, die mij in staat gesteld hebben om de moeilijke wetenschap
van karakterbeoordeeling meester te worden, de levendige belangstelling geweest
is, die ik altijd voor dien jongen gevoeld heb.’
Tracy hoorde hier geen woord van. Zijne opgeruimdheid was verdwenen; hij was
ontroostbaar.
‘Ja, een allermerkwaardigst karakter. Geheimzinnigheid - dat is er de grondslag
van. Het eerste, dat men altijd te doen heeft, is, den hoeksteen te vinden, waarop
iemands karakter gebouwd is - dan heeft men het begrepen. Geene schijnbaar
tegenstrijdige eigenaardigheden kunnen u dan van het rechte spoor brengen. Wat
leest ge op de oppervlakte van den senator? Eenvoudigheid, terwijl het inderdaad
een van de diepste denkers van de wereld is. Een volkomen eerlijk man - en toch
zonder eenigen twijfel de grootste meester in veinzerij, dien de wereld ooit heeft
gezien.’
‘O, het is duivelsch.’ Deze woorden kwamen van de lippen van Tracy, die niet
geluisterd had, bij de gedachte, hoe heerlijk het zou geweest zijn, als Gwendolen
maar geene plannen had gemaakt om elders te gaan eten.
‘Neen, zoo zou ik het niet noemen,’ zeide Sellers, die nu bedaard de kamer op en
neer liep met zijne handen onder zijne jaspanden. ‘Men zou dit bij een ander zeker
duivelsch kunnen noemen, maar niet bij den senator. Uwe uitspraak is juist - volkomen
juist - dat stem ik toe - maar de toepassing is verkeerd. Dat maakt een groot verschil.
Ja, hij is een merkwaardig man. Ik geloof niet, dat eenig ander staatsman ooit zulk
een kolossaal gevoel voor humor heeft bezeten, gepaard aan de bekwaamheid om
dit geheel te verbergen. Ik mag hiervan misschien George Washington en Cromwell
uitzonderen, en mogelijk ook Robespierre, maar daarbij blijft het dan
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ook. Iemand, die geene ervaring heeft, zou zijn leven lang in gezelschap van generaal
Hawkins kunnen zijn en niet te weten komen, dat hij meer gevoel voor humor heeft
dan een kerkhof.’
Een diepe zucht van den afgetrokken en droomenden artist werd gevolgd door een
gemompeld: ‘Ellendige, o, ellendige!’
‘Nu, dat zou ik nu juist niet van hem zeggen. Integendeel bewonder ik zijne
vaardigheid om zijn humor te verbergen, zelfs nog meer, zoo mogelijk, dan ik de
gave zelf bewonder, hoe verwonderlijk deze ook wezen moge. En nog iets anders generaal Hawkins is een denker, een scherpe, logische, onderzoekende, analytische
denker - misschien wel de bekwaamste van den nieuweren tijd. Dat is te zeggen
omtrent onderwerpen van zijne studie, zooals de ijstijd en de wederzijdsche
verhouding van krachten en de ontwikkeling van den Christen uit de rups - al zulke
dingen; geef hem zulk een onderwerp en laat er hem over nadenken. Dan zult ge wat
belangrijks te hooren krijgen. O ja, ge moet hem leeren kennen; ge moet hem inwendig
leeren kennen. Misschien is hij wel het meest ontwikkelde verstand sedert Aristoteles.’
Men wachtte eene poos met het eten op de komst van Miss Thompson, maar daar
Gwendolen de uitnoodiging niet aan haar had overgebracht, was het wachten
vruchteloos en gingen de aanwezigen eindelijk zonder haar aan tafel. De oude Sellers
deed alles, wat in zijn vermogen was om het zijn gast aangenaam te maken en de
gast deed zijn uiterste best om opgewekt en vroolijk te zijn, ter wille van den ouden
man; inderdaad droegen allen het hunne tot de gezelligheid bij, maar toch slaagden
zij niet. Het hart van Tracy was van weemoed vervuld; er scheen slechts een enkele,
al het andere overheerschende trek in zijne omgeving te zijn, en dat was een ledige
stoel; hij kon zijne gedachten niet van Gwendolen en zijn ongeluk afhouden; bijgevolg
deed zijne afgetrokkenheid nu en dan eens pijnlijke oogenblikken van stilzwijgen
ontstaan. Wat kon er toch aan schelen? Tracy alleen zou dit hebben weten te zeggen;
de anderen konden er zich geene verklaring van geven.
Inmiddels hadden ze in het huis der Thompsons een dergelijken onaangenamen
tijd. Gwendolen schaamde zich over zichzelf, dat de ondergane teleurstelling haar
zoo somber en stil maakte; maar dit gevoel van schaamte verbeterde de zaak niet;
het scheen het onaangename daarvan slechts te vermeerderen. Zij verklaarde, dat zij
zich niet recht wel gevoelde, en iedereen kon wel zien, dat dit waar was; daardoor
toonde men oprecht medelijden met haar; maar dit verbeterde de zaak ook al niet.
Toen het middagmaal afgeloopen was, verontschuldigde het meisje zich en snelde
naar huis, onuitsprekelijk dankbaar, dat zij die woning en dat ondraaglijk lijden kon
ontvlieden.
Zou hij al vertrokken zijn? Deze vraag rees bij haar op en bevleugelde hare
schreden. Zij trad het huis binnen, ontdeed zich van hoed en mantel, en begaf zich
regelrecht naar de eetkamer. Zij bleef bij de deur staan en luisterde. De stem van
haar vader - vrij mat en dof; en daarna de stem van hare moeder - ook vrij mat en
dof; een langdurig stilzwijgen; toen eene opmerking van
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Washington Hawkins; weder een diep stilzwijgen; toen niet de stem van Tracy maar
weder die van haar vader.
‘Hij is vertrokken,’ zeide zij wanhopig bij zichzelf, deed de deur lusteloos open
en trad binnen.
‘Wel, mijn kind,’ riep haar moeder uit, ‘wat zie je bleek! Ben je - is er iets -’
‘Bleek?’ riep Sellers uit. ‘Die bleekheid is al verdwenen. Zij ziet nu al zoo rood
als een kalkoensche haan. Ga zitten, beste meid! ga zitten - je weet dat je ons welkom
bent. Heb je pleizier gehad? De tijd heeft ons hier lang geduurd. Waarom is Miss
Belle niet gekomen? Mr. Tracy gevoelt zich niet recht wel, en zij zou hem dat hebben
doen vergeten.’
Zij was nu tevreden, en uit hare gelukkige oogen straalde een licht, dat aan een
ander oogenpaar een geheim vertelde en in antwoord daarop ook een geheim te weten
kwam. In een oogwenk waren deze twee gewichtige bekentenissen gedaan, ontvangen
en volkomen begrepen. Alle angst, vrees, onzekerheid verdween uit deze jeugdige
harten, die nu met kalmte en rust vervuld werden.
Sellers leefde in het volle vertrouwen, dat, nu Gwendolen weer in hun midden
was, de nederlaag op dit laatste oogenblik nog in eene overwinning zou veranderd
worden, maar dat was eene dwaling. Het gesprek wilde evenmin vlotten als vroeger.
Hij was trotsch op Gwendolen en wilde haar graag in het gunstigst licht plaatsen,
zelfs tegenover Miss Belle Thompson en nu bestond daartoe eene gunstige
gelegenheid, en hoe had zij zich deze ten nutte gemaakt? Hij gevoelde zich niet
weinig teleurgesteld. De gedachte folterde hem, dat deze Engelschman met de
eeuwigdurende neiging van den reizenden Brit om geheele bergketens uit enkele
korrels zand samen te stellen, tot het besluit zou komen, dat de Amerikaansche
meisjes even saai waren als hij. Hij besloot dus, om de eer van zijn land op te houden,
deze twee al spoedig meer spraakzaam te doen worden.
Dit zou op een anderen tijd zeker wel gelukt zijn, oordeelde hij. Hij zeide bij
zichzelf met een gevoel van teleurstelling: ‘Hij zal in zijn dagboek zetten - ze houden
er allen een dagboek op na - hij zal in zijn dagboek zetten, dat er dan al heel weinig
aardigheid aan haar was, daar zij niet anders kon doen, dan ja en neen zeggen en sip
kijken. Ik heb er genoeg van; ik zal mijne vlag inhalen; de anderen moeten zich dan
nog maar wat blijven vervelen, als zij er lust in hebben.’
Zoo ging hij dan heen om eenig werk te verrichten, waar haast bij was, zooals hij
zeide. De beide gelieven zaten een heel eind van elkaar af en waren schijnbaar van
elkanders tegenwoordigheid onbewust. De afstand werd nu wat minder groot. Al
spoedig verwijderde zich ook de moeder. De afstand verminderde nog wat. Tracy
stond voor het portret van zekeren staatkundige uit Ohio, dat gerestaureerd was en
nu een Rossmore uit den tijd der kruistochten moest voorstellen, en Gwendolen zat
op eene sofa niet ver van hem af, geheel verdiept in het bekijken van een
photographie-album, waarin geen photographieën waren.
De senator bleef nog. Het speet hem om de jongelieden; 't was een
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treurige avond voor hen geweest. In de goedheid zijns harten trachtte hij het verdere
gedeelte van den avond nog aangenaam voor hen te maken; trachtte den ongunstigen
indruk weg te nemen, dien deze avond op hen moest gemaakt hebben; trachtte
spraakzaam te zijn, trachtte zelfs vroolijk te zijn. Maar de antwoorden waren
afgemeten; er was geen leven in die twee te krijgen; hij zou het maar opgeven en
heengaan - het was toch een dag van teleurstellingen.
Maar toen Gwendolen haastig opstond en hem vriendelijk toelachte en tegen hem
zeide: ‘Gaat gij al heen?’ toen kwam het hem wel wat bar voor, hen te verlaten, en
hij nam weder plaats.
Hij stond juist op het punt om eene opmerking te maken, toen - toen hij het niet
deed. Hij wist niet, hoe hij wist, dat zijn besluit, om nog langer te blijven, verkeerd
geweest was, maar hij wist het toch, en hij wist het bepaald zeker. Zoo zeide hij dan
goedennacht, en ging de deur uit, terwijl hij zich afvroeg, wat hij toch kon gedaan
hebben, dat zulk een verandering in de huiselijke atmosfeer had teweeggebracht.
Toen de deur achter hem dichtging, stonden zij beiden naast elkander, naar de deur
kijkende - daarna kijkende, alsof zij op iets wachtten en de seconden telden, maar
van innige dankbaarheid vervuld. En op het oogenblik, waarop de deur dichtging,
sloegen zij hunne armen om elkaars hals, en zoo, hart aan hart en lippen aan lippen
‘O, mijn God! zij geeft den belichaamde een kus!’
Niemand hoorde deze opmerking, omdat Hawkins, bij wien zij opgekomen was,
deze slechts dacht; hij bracht haar niet onder woorden. Hij had zich omgekeerd op
het oogenblik, waarop hij de deur wilde dichtdoen, en had deze weer even opengedaan
met het plan, weder binnen te treden en te vragen, welk ongepast ding hij gedaan of
gezegd

had, en zich daarover te verontschuldigen. Hij deed dit echter niet, maar waggelde
verschrikt en ontsteld verder.

XXII.
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leunende - de houding van wanhoop en vertwijfeling. Zijne
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tranen vloeiden onafgebroken en nu en dan verbrak een snik de stilte, die er in het
vertrek heerschte. Thans zeide hij:
‘Ik heb haar al gekend, toen zij nog maar een klein kind was en op mijn schoot
placht te klimmen. Ik heb haar lief, zooals ik mijne eigene kinderen liefheb, en nu och, arme meid, arme meid, ik kan het niet uitstaan - zij heeft haar hart gegeven aan
dien ongelukkigen belichaamde. Waarom hebben we ook niet ingezien dat dit zou
kunnen gebeuren? Maar hoe konden we dat? Niemand kon het. Niemand kon ooit
aan zoo iets gedacht hebben. Men kon toch niet vermoeden, dat iemand verliefd zou
raken op een wassen beeld, en dit wezen is nog minder dan dat.’
Hij ging voort met klagen, en bracht nu en dan zijne weeklachten onder woorden:
‘'t Is gebeurd, o, 't is gebeurd, en er is geen veranderen meer aan. Als ik den moed
had, zou ik hem dooden. Maar dat zou niet goed zijn. Zij heeft hem lief: zij denkt,
dat hij een werkelijke persoon is. Als zij hem verloor, zou zij over hem treuren, zooals
zij over een werkelijk persoon zou doen. En wie zal het aan hare ouders meedeelen?
Ik niet - ik zou liever sterven. Sellers is de beste man, dien ik ooit gekend heb - och,
zijn hart zal breken, als hij dat te weten komt. En dat van Polly ook. Dat komt er van,
als men zich met zulke helsche dingen inlaat! Was dat niet gebeurd, dan zou dit
schepsel nog in de onderwereld zijn, waar het tehuis behoort. Hoe is het mogelijk,
dat die menschen de zwavelachtige lucht niet ruiken? Ik kan niet in dezelfde kamer
met hem zijn, zonder dat ik somtijds dreig te stikken.’
Na eene poos barstte hij weder uit:
‘Nu, één ding is zeker. Het belichamen moet gestaakt worden, waar het nu gekomen
is. Als zij dan met een spooksel moet trouwen, laat haar dan met een fatsoenlijk
spooksel uit de middeleeuwen trouwen, niet met zulk een schurk en dief, als waarin
deze zal veranderen, als Sellers aan het belichamen blijft. Dit komt ons wel is waar
op eene schade van vijf duizend dollars, maar het geluk van Sally Sellers is meer
waard dan dat.’
Hij hoorde Sellers aankomen en zette zich in postuur. De kolonel nam een stoel
en zeide:
‘Welnu ik moet erkennen, dat ik niet meer weet, wat ik aan de zaak heb. Dat
spooksel eet: daar kan geen twijfel meer aan bestaan. En niet alleen eten, maar u zou
haast zeggen vreten, natuurlijk zonder behoefte aan spijs te hebben, en dat is juist
een wonder. Nu is de vraag: Wat is de reden, waarom het eet? Ik geloof, dat we nog
gewichtige ontdekkingen zullen doen. Maar de tijd zal het leeren - de tijd en de
wetenschap. Wees maar niet ongeduldig!’
Maar het mocht hem niet gelukken, Hawkins belang voor deze zaak in te boezemen;
het mocht hem niet gelukken, zijne neerslachtigheid te verdrijven, maar eindelijk
nam hij eene wending, die de aandacht van Hawkins trok.
‘Ik begin van hem te houden, Hawkins. Hij is iemand van karakter. Onder dat
kalme uiterlijk verbergt zich de meest ondernemende geest, die ooit in een mensch
is gehuisvest geweest. Ja, ik hen één en al bewondering voor hem, uit hoofde van
zijn
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karakter, en genegenheid volgt natuurlijk op bewondering. Ik zal nog ontzettend veel
van hem gaan houden. Ik heb bijna het hart niet om hem tot dien dief onder zijne
nakomelingen te brengen voor geld of voor iets anders, en ik ben hier gekomen om
je te vragen, of je geneigd bent, de belooning in den steek te laten en dezen arme
kerel te laten -’
‘Waar hij is?’
‘Ja - hem niet tot op den tegenwoordigen tijd te belichamen.’
‘Daarop geef ik je van ganscher harte de hand.’
‘Ik zal je daar altijd dankbaar voor zijn, Hawkins,’ zei de oude man met eene
aandoening, die hij ternauwernood wist te bedwingen. ‘Je brengt een groot offer voor
mij, maar ik zal je edelmoedigheid nimmer vergeten, en zoolang ik leef, zal je daar
niet onder lijden.’
Sally Sellers gevoelde onmiddellijk, dat zij een nieuw schepsel geworden was;
een wezen van een veel verhevener en waardiger soort, dan zij een poos te voren
was geweest; een ernstig wezen, inplaats van een afgetrokken meisje; een wezen,
dat zich rekenschap wist te geven van het doel van haar bestaan op de wereld. Zóó
groot was de verandering, die er bij haar had plaats gegrepen, dat zij zichzelve een
werkelijk persoon toescheen, waar zij vroeger slechts eene schaduw was geweest;
een iets, dat vroeger niets was geweest.
‘Lady’ Gwendolen! Het welluidende van dien klank was geheel verdwenen: het
was nu een beleediging voor hare ooren. Zij zeide:
‘Och, die dwaasheid behoort tot het verledene; ik wil zoo niet meer genoemd
worden.’
‘Mag ik je eenvoudig Gwendolen noemen? Wil je mij toestaan, al die formaliteiten
achterwege te laten en je bij je naam te noemen zonder eenig toevoegsel?’
Zij nam de anjelier uit zijn knoopsgat en verving deze door een rozeknopje.
‘Ziezoo - dat staat beter. Ik haat anjelieren - sommige anjelieren tenminste Wel
zeker, je moogt me bij mijn naam noemen zonder eenig toevoegsel - dat is te zeggen
- welnu - ik bedoel niet zonder eenig toevoegsel hoegenaamd, maar -’
Dat was zoover, als zij gaan kon. Er heerschte gedurende eenige oogenblikken
een diep stilzwijgen; hij trachtte zich daarvan eene verklaring te geven; eindelijk
gelukte het hem, hare gedachte te vatten, en zeide hij galant:
‘Dierbare Gwendolen! Dat mag ik toch wel zeggen?’
‘O ja. Maar - kus mij niet terwijl ik spreek; dan vergeet ik wat ik wilde zeggen.
Je moogt mij gedeeltelijk zoo noemen, maar niet wat het laatste gedeelte aangaat.
Gwendolen is mijn naam niet.’
‘Je naam niet?’ vroeg hij op een toon van verwondering.
De ziel van het meisje werd plotseling door eene bange vrees aangegrepen, door
een zeker gevoel van argwaan en onrust. Zij strekte hare armen uit, keek hem
uitvorschend aan en zeide:
‘Antwoord mij oprecht. Wil je niet met mij trouwen ter wille van mijn hoogen
rang?’
Deze vraag overblufte hem geheel; hij was er zoo weinig op voorbereid. Er was
zoo iets kluchtigs in die vraag gelegen, dat hij haar verwonderd bleef aanstaren en
op deze wijze
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tegen lachen beveiligd werd. Toen trachtte hij er haar van te overtuigen, dat hij zich
door haar persoon had aangetrokken gevoeld, niet door haar titel; dat hij haar van
heeler harte liefhad en haar niet teederder kon liefhebben, als zij eene hertogin was,
of minder vurig, als zij zonder naam en titel was. Zij sloeg zijn gelaat gretig en
hoopvol gade, zijne woorden naar de uitdrukking daarvan afmetende; en toen hij
geëindigd had, was er blijdschap in haar hart, ofschoon zij uiterlijk kalm en bedaard
was. Zij wilde hem nu eene verrassing bereiden, die berekend was om hem een
hevigen schok toe te brengen, en sloeg hem opmerkzaam gade om den indruk gade
te slaan, dien deze mededeeling op hem zou maken.
‘Luister eens naar mij,’ zeide zij, ‘en twijfel niet aan hetgeen ik zal zeggen, want
ik zal de volle waarheid spreken. Howard Tracy, ik ben evenmin een gravenkind als
jij.’
Tot hare blijdschap en heimelijke verwondering ook maakten hare woorden op
hem geen pijnlijken indruk. Vol geestdrift riep hij uit:
‘De Hemel zij daarvoor gedankt!’ en sloot haar in zijne armen.
Haar geluk onder woorden te brengen was haar bijna niet mogelijk.
‘Je maakt mij tot het meest trotsche meisje van de wereld,’ zeide zij, terwijl zij
met haar hoofd op zijn schouder leunde. ‘Ik dacht het niet anders dan natuurlijk, dat
je door den titel zoudt verblind zijn - misschien zelfs onbewust, daar je een
Engelschman bent - en dat je je zelven zoudt misleiden door te denken, dat je slechts
mijn persoon liefhadt; daarom vervult het mij met trots, dat mijne onthulling geen
ongunstigen indruk opjegemaakt heeft, en dat je mij en mij alleen liefhebt - o, met
meer trots dan ik wel kan zeggen!’
‘Och, ik heb nooit een benijdenden blik op den grafelijken titel van je vader
geslagen. Dat is de volle waarheid, dierbaarste Gwendolen.’
‘Och, je moet mij niet zoo noemen. Ik haat dien valschen naam. Ik heb je al verteld,
dat hij de mijne niet is. Mijn naam is Sally Sellers. Van nu af verban ik alle droomen,
visioenen en inbeeldingen en wil er niets meer van weten. Ik zal nu weder mijzelf
worden. Er bestaat geenerlei maatschappelijke ongelijkheid tusschen ons; ik ben
evenals jij, arm; ik ben, evenals jij, zonder aanzien of rang; jij bent een artist, die
moeite heeft om den kost te verdienen; ik ben dat ook naar de mate der gaven, mij
verleend. Ons brood is eerlijk brood; wij werken voor ons bestaan. Hand aan hand
zullen wij van nu af wandelen tot aan het graf, elkander in alle opzichten helpende,
voor elkander levende, één van hart en één van ziel zijnde en blijvende, één in doel
en verwachting, onafscheidelijk tot aan het einde. En ofschoon de plaats, die wij
bekleeden, nederig is, naar het oog der wereld beoordeeld, zullen wij haar toch met
eere bekleeden. Wij wonen in een land waar dit voldoende is, en waar niemand
hooger dan zijn buurman staat door de genade Gods, maar alleen door zijn eigene
verdiensten.’
Tracy trachtte iets in het midden te brengen, maar zij bracht hem tot zwijgen.
‘Ik heb nog niet uitgesproken. Ik moet mij nog zuiveren van de laatste sporen van
kunstmatigheid en valschen schijn, en mij dan op
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jouw standpunt plaatsen en voortaan daarop blijven staan. Mijn vader gelooft
inderdaad, dat hij een graaf is. Welnu, doe hem niet uit dien droom ontwaken. Hij
voelt zich daarin gelukkig, en het doet niemand eenig kwaad. Het was de droom van
zijne voorvaderen. Het heeft gedurende verscheidene geslachten van de familie der
Sellersen dwazen gemaakt, en ook mij bedwelmd, maar toch geene diepe wortelen
geschoten. Ik heb daarmee nu voorgoed afgedaan. Twee dagen geleden was ik er
nog trotsch op, dat ik de dochter van een zoogenaamden graaf was, en dacht, dat een
man van mijn rang en stand alleen een geschikte echtgenoot voor mij zou kunnen
wezen; maar thans - o, hoe dankbaar ben ik voor je liefde, die mijn ontsteld brein
heeft genezen - thans zou ik er wel een eed op kunnen doen, dat geen gravenzoon
ter wereld -’
‘Nu ja - maar - maar -’!
‘Welnu, je kijkt mij ontsteld aan! Wat is er? Wat scheelt er aan?’
‘Wat er aan scheelt? Och, niets - niets. Ik wilde maar zeggen -’ Maar in zijne
ontroering wist hij voor een oogenblik niet, wat hij zeggen zou; toen dacht hij door
eene gelukkige ingeving aan iets, dat voor de gelegenheid geheel voldoende was, en
bracht dit met welsprekende kracht uit: ‘O, wat ben je toch mooi! Je ziet er uit om
te stelen!’
Dit werd zeer goed opgenomen en met eene teedere omhelsing beantwoord. Toen
vervolgde zij:
‘Laat mij eens zien! Waar was ik ook weer gebleven? Ja, de grafelijke titel van
mijn vader is eene hersenschim. Zie die verschrikkelijke dingen aan den wand eens
aan - je hebt natuurlijk ondersteld, dat dit de portretten zijn van voorvaderen, de
graven van Rossmore. Welnu, dat zijn ze niet. Het zijn de conterfeitsels van beroemde
Amerikanen - allen uit den nieuweren tijd - maar hij heeft ze wel duizend jaren ouder
doen schijnen door ze te restaureeren. Andrew Jackson daar doet wat hij kan om den
onlangs overleden Amerikaanschen graaf voor te stellen, en de nieuwste schat in de
verzameling moet den jeugdigen Engelschen erfgenaam voorstellen; maar inderdaad
is het een schoenmaker, en Lord Berkeley volstrekt niet.’
‘Ben je daar wel zeker van?’
‘Natuurlijk. Hij heeft er zoo niet kunnen uitzien.’
‘En waarom niet?’
‘Omdat zijne houding in zijne laatste oogenblikken, toen de vlammen om hem
heen sloegen, bewezen, dat hij een man was. Deze bewijst, dat hij een beschaafd,
edel mensch geweest is.’
Tracy was diep getroffen door deze complimenten, en het scheen hem toe, dat de
lippen van het meisje eene nieuwe bekoorlijkheid aannamen, terwijl deze woorden
er overheen vloeiden. Hij zeide zachtjes:
‘'t Is jammer, dat hij niet heeft kunnen weten, welk een gunstigen indruk zijn
gedrag zou maken op het liefste en bekoorlijkste schepseltje in het land van -’
‘O, ik heb hem bijna liefgehad! Wel, ik denk alle dagen aan hem. Hij staat mij
altijd voor den geest.’
Tracy gevoelde, dat dit wel wat veel gezegd was. Hij gevoelde den angel der
jaloezie en zeide:
‘Ik heb er niets tegen, dat je
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aan hem denkt - althans nu en dan - misschien wel met bewondering, maar het komt
mij toch voor, dat -’
‘Howard Tracy, ben je jaloersch op een overledene?’
Hij schaamde zich - en tegelijkertijd schaamde hij zich niet. Hij was jaloersch en tegelijkertijd was hij niet jaloersch. In zekeren zin was hij zelf die overledene, in
dat geval kwamen complimenten en genegenheid, aan dien overledene gewijd, hem
ten goede. Maar in een anderen zin was hij zelf de overledene niet; en in dat geval
waren alle complimenten en genegenheid, aan dezen betoond, een voldoende reden
tot jaloezie voor hem. Daaruit ontstond een kleine twist tusschen hen. Maar zij legden
dezen weder bij en waren meer dan ooit op elkaar verliefd. Ten bewijze van hunne
algeheele verzoening verklaarde Sally, dat zij Lord Berkeley nu geheel uit hare
gedachten verbannen had, en voegde er bij: ‘En om te maken, dat hij nimmer meer
onaangenaamheden tusschen ons doe ontstaan, zal ik mijzelve leeren, dien naam te
verachten met allen, die dien ooit gedragen hebben of immer zullen dragen.’
Dat griefde Tracy weer, en hij wilde haar verzoeken, deze uitdrukking eenigszins
te wijzigen - op algemeene gronden, daar men eene goede zaak niet moet overdrijven
- maar dacht dat het toch maar beter zou wezen, de zaak te laten rusten en het gevaar
voor een herhaalden twist te ontgaan. Hij liet dus dat onderwerp varen en gaf een
mindere teedere wending aan het gesprek.
‘Ik denk wel, dat je aristocratie en adel afkeurt, nu je van je titel en van de grafelijke
waardigheid van je vader afstand hebt gedaan.’
‘Werkelijke? O neen, maar ik heb onzen aangematigden titel voorgoed afgelegd.’
Dit antwoord kwam juist op den rechten tijd en op de rechte plaats om den armen,
onstandvastigen jonkman te verhinderen om zijne maatschappelijke denkbeelden
nog eens te veranderen. Hij was reeds op het punt geweest om weder te gaan
wankelen, maar de laatste woorden hielden er hem van terug. Zoo ging hij naar huis,
blijde, dat hij de gelukkige vraag had gedaan. Het meisje zou zoo iets als een echten
grafelijken titel wel aannemen; zij had alleen maar tegen den voorgewenden. Ja, hij
kon dat meisje bezitten en zijn grafelijken titel behouden; dat vraagstuk was nu
voldoende opgelost.
Sally ging ook gelukkig te bed en bleef bijna wel twee uren achtereen gelukkig,
overgelukkig; maar eindelijk, juist toen zij in eene tevredene bewusteloosheid verzonk,
fluisterde de duivel, die in het inwendige der menschen woont en altijd op de kans
wacht om schade aan te richten, tot hare ziel en zeide:
‘Die vraag leek heel onschuldig, maar wat stak er achter? - wat was de heimlijke
beweegreden daarvan? - wat gaf haar in den mond?’
De duivel had haar eene wonde toegebracht en kon zich nu verwijderen en rust
nemen; de wonde zou niet zoo spoedig genezen. En dat was het geval ook niet.
Waarom zou Howard Tracy die vraag tot haar gericht hebben? Als hij er niet aan
dacht, met haar te trouwen ter wille van haar rang, wat
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kon hem die vraag dan ingegeven hebben? Was hij er niet blijkbaar mee ingenomen,
toen zij zeide, dat haar afkeer van aristocratie zijne perken had? Ach, hij hecht nog
aan een grafelijken titel - mij, arm meisje moet hij niet hebben.
Zoo redeneerde zij te midden van smart en tranen. Toen stond zij eene
tegenovergestelde theorie voor, maar hare verdediging daarvan was zwak, en zij
verloor de zaak. Zij bekeek haar gedurende het overige van den nacht aan beide
kanten en viel eindelijk met het aanbreken van den dageraad in slaap; maar haar
slaap was niet gerust, want die treurige zaak drong zich daarin telkens weder aan
haar op.

XXIII.
Voordat Tracy naar bed ging, schreef hij aan zijn vader. Hij schreef een brief, die,
naar hij meende, een beter onthaal zou vinden, dan aan zijn telegram ten deel gevallen
was; want deze brief bevatte iets, dat eene welkome tijding moest wezen; namelijk,
dat hij pogingen had aangewend om zich met andere menschen op eene gelijke lijn
te stellen en voor zijn brood te werken; dat hij een strijd had gevoerd, waarover hij
zich niet behoefde te schamen, en dat hij het bewijs had geleverd, dat hij in staat was
om zijn brood te verdienen; maar dat hij toch tot het besluit was gekomen, dat het
hem alleen niet zou gelukken, de wereld te hervormen, en dat hij daarom bereid was
om zich aan den strijd te onttrekken en tevens om naar het vaderland terug te keeren
en zijne vroegere positie weder in te nemen, verdere proefnemingen overlatende aan
andere jongelieden, die hetzelfde als hij beoogden.
Daarna bracht hij het huwelijk met de dochter van den Amerikaanschen pretendent
ter sprake. Hij zeide veel goeds omtrent haar, maar stelde dit toch niet op den
voorgrond. Wat hij op den voorgrond stelde, was de gelegenheid, die zich nu aanbood
om de huizen van York en Lancaster met elkaar te verzoenen, de strijdende rozen
op éénen stam te enten en voor immer een einde te maken aan eene schreeuwende
onrechtvaardigheid, die reeds te lang had geduurd.
Toen de oude graaf dezen brief ontving, schonk het eerste gedeelte hem een gevoel
van zelfvoldoening; maar het overige daarvan deed hem een paar keeren met den
neus snuiven, hetgeen verschillend kon worden opgevat. Hij verspilde in deze zaak
geen inkt, hetzij in telegrammen of brieven, maar begaf zich terstond naar Amerika
scheep om zich met eigen oogen van den staat van zaken te overtuigen. Hij had zich
al dien tijd goed gehouden en geen teeken gegeven van eenig verlangen om zijn zoon
weer te zien, hopende op de genezing van zijn onzalig droombeeld; en die hoop was
nu eindelijk verwezenlijkt: de overwinning was eindelijk behaald. De overwinning,
ja, maar bedorven door dat dwaze huwelijksplan. Ja, hij zou naar Amerika gaan en
zelf de zaak ter hand nemen.
Gedurende de eerste tien dagen, die er op de verzending van den brief volgden,
was de geest van Tracy steeds werkzaam geweest. Hij gevoelde zich beurtelings
hoogst gelukkig en diep ellendig al naar gelang van Sally's gemoedsstemming. Hij
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kon nooit vooruit zeggen, wanneer daarin eene verandering zou komen, en als deze
verandering gekomen was, wist hij zich niet te verklaren, wat de oorzaak daarvan
was. Nu eens was zij zoo verliefd op hem, dat zij geene woorden wist te vinden,
gloeiend genoeg om daaraan uitdrukking te geven; dan weder sloeg zij eensklaps
om en was ijskoud tegenover hem. Het scheen hem somtijds toe, dat het beter was,
dood te zijn dan blootgesteld aan die gedurige afwisselingen van warmte en koude.
De zaak was overigens vrij eenvoudig. Sally wilde zoo graag gelooven, dat de
voorkeur, die Tracy aan haar gaf, geheel belangeloos was; daarom paste zij aldoor
kleine proefnemingen op hem toe, hopende en verwachtende, dat daaruit bewijzen
zouden voortvloeien, die haar in haar geloof zouden bevestigen en versterken. De
arme Tracy wist niet, dat deze proeven op hem genomen werden; bijgevolg liep hij
terstond in al de strikken, die het meisje voor hem uitzette. Deze strikken bestonden
in schijnbaar toevallige zinspelingen op maatschappelijke positie, aristocratische
titels en voorrechten, en zoo al meer. Dikwijls antwoordde Tracy op deze zinspelingen
zonder er zich over te bekommeren, wat hij eigenlijk zeide. Hij vermoedde niet, dat
het meisje zijn gelaat bespiedde en naar zijne woorden luisterde evenals iemand, die
het gelaat van den rechter gadeslaat en luistert naar de woorden, die hem de vrijheid
zullen weergeven of hem voor immer in den kerker doen zuchten. Hij vermoedde
niet, dat zijne woorden terdege zouden overwogen worden, en zoo sprak hij dikwijls
een doodvonnis uit, terwijl het hem even gemakkelijk zou gevallen zijn, vrij te
spreken. Overdag brak hij het hart van het meisje; des nachts deed hij den slaap hare
oogleden ontvlieden. Hij was zich daarvan echter geenszins bewust.
Sommigen zouden opgemerkt hebben, dat de goede luim van Sally alleen dan
veranderde, als er een bizonder onderwerp werd aangeroerd, en dat deze dan ook
altijd veranderde. En zij zouden tevens opgemerkt hebben, dat dit onderwerp altijd
van denzelfden kant werd ter sprake gebracht. Zij zouden hieruit hebben opgemaakt,
dat dit met een bepaald doel geschiedde. En als zij dit doel niet hadden kunnen gissen,
zouden zij er naar gevraagd hebben.
Maar Tracy was niet diepzinnig genoeg of niet wantrouwig genoeg om aan deze
dingen te denken. Hij lette slechts op ééne bijzonderheid, dat namelijk het weder
altijd zonnig was bij het begin van eene samenkomst. Onverschillig hoe de lucht
later ook mocht betrekken, het begon altijd met een helderen hemel. Hij kon dit
zonderlinge feit niet verklaren - hij wist alleen, dat het een feit was. De waarheid
was, dat, zoodra Tracy een zestal uren uit het gezicht van Sally was geweest, zij
zoozeer verlangde om hem weer te zien, dat al hare twijfelingen en vermoedens door
het vuur van dat verlangen verteerd werden, en zoo vertoonde zij zich aan hem altijd
een vroolijk en welgemoed, zoo dikwijls zij hem ontmoette, als zij somber en treurig
was, zoo dikwijls zij hem verliet.
In dergelijke omstandigheden loopt een portret, dat in wording is, altijd groot
gevaar. Het portret van Sellers door Tracy moest dag aan dag den
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invloed van dit afwisselende weder ondervinden. Op sommige plaatsen was het een
van de best geslaagde portretten, die er ooit gezien waren; maar op andere plaatsen
kwam daaruit eene ziel te voorschijn, die die aan allerlei kwalen leed. Maar aan
Sellers beviel het zoo wel. Hij zeide, dat het juist was, zooals hij zelf was - een portret,
dat verschillende gemoedsaandoeningen verried.
Het mocht misschien niet op den naam van een kunstwerk bogen, maar het was
wel geschikt om de aandacht te trekken; want het was levensgroot, ten voeten uit,
en stelde den Amerikaanschen graaf voor in het scharlaken gewaad van een pair met
de onderscheidingsteekenen van de grafelijke waardigheid, terwijl op het grijze hoofd
eene gravenkroon prijkte. Als het weer van Sally zonnig was, had Tracy schik in zijn
eigen werk; maar als haar weer bewolkt was, zag hij er al de gebreken van in.
Op zekeren avond laat, toen de gelieven reeds een geruimen tijd in elkaars
gezelschap waren geweest, begon de inwendige duivel van Sally zijne werkzaamheid,
en al spoedig leed het gesprek schipbreuk op de gewone klip. Te midden van het
gesprek barstte Sally eensklaps in snikken uit.
‘O, liefste, wat heb ik gedaan - wat heb ik gezegd? Wat heb ik gedaan om je te
grieven?’
Zij maakte zich uit zijne omhelzing los en keek hem verwijtend aan.
‘Wat je gedaan hebt? Ik zal je zeggen, wat je gedaan hebt. Je hebt mij onbewust
onthuld, och, al voor de twintigste maal, ofschoon ik het niet kon gelooven, niet
wilde gelooven, dat ik het niet ben, die je liefhebt, maar dien denkbeeldigen grafelijken
titel van mijn vader. O, je hebt mijn hart gebroken!’
‘Och kind, wat zeg je daar? Ik heb nooit aan zoo iets gedacht.’
‘O, Howard, Howard, de dingen, die je hebt gesproken, als je vergat, je tong in
toom te houden, hebben je verraden.’
‘Dingen die ik gesproken heb, als ik vergat, mijn tong in toom te houden? Dat zijn
harde woorden. Wanneer heb ik er dan aan gedacht, mijne tong in toom te houden?
Nooit van mijn leven. Zij heeft geen andere taak dan de waarheid te spreken. Ik
behoef haar daarom niet in toom te houden.’
‘Howard, ik heb je woorden onthouden en overwogen als jij niet over hunne
beteekenis nadacht; en zij hebben mij meer gezegd, dan je dacht, dat zij zouden
doen.’
‘Bedoel je daarmee, dat je het vertrouwen, dat ik in je stelde, misbruikt hebt als
eene hinderlaag, waaruit je strikken kondt spannen voor mijne niets kwaads
vermoedende tong en daarbij veilig voor ontdekking wezen kondt? Neen, dat heb je
niet gedaan - dat heb je niet kunnen doen. O, een vijand zou zoo iets niet kunnen
doen.’
Dit was eene beschouwing van de handelwijze van Sally, waaraan zij vroeger niet
had gedacht. Was het verraad? Had zij misbruik van vertrouwen gemaakt? Alleen
de gedachte daaraan kleurde hare wangen van schaamte en berouw.
‘O, vergeef het mij,’ zeide zij. ‘Ik wist niet, wat ik deed. Ik ben zoo gekweld - je
zult, je moet mij vergeven; ik heb zooveel geleden, en ik heb nu spijt van alles; je
vergeeft het mij, niet waar? - Wend je niet af, weiger mij geene ver-
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giffenis; 't is alleen mijne liefde, die er de schuld van draagt, en je weet, dat ik je
liefheb, van ganscher harte liefheb; ik zou het niet kunnen verdragen - o, beste Tracy,
ik voel mijn zoo ongelukkig, en ik heb er nooit kwaad mee bedoeld, en ik zag niet
in, waar deze dwaasheid mij heenvoerde, en hoe ik je hart folterde - en - och, neem
mij weder in je armen! Ik heb geen andere toevlucht, geene andere hoop!’
Er had weder een verzoening plaats - onmiddellijk, volledig. Maar nu de oorzaak
der wolken eindelijk aan het licht was gekomen; nu het duidelijk was geworden, dat
al het booze weder was voortgekomen uit de vrees van het meisje, dat Tracy door
haar rang en niet door haar zelve betooverd was, - nu besloot hij, dien boozen geest
onmiddellijk en voorgoed te bezweren door haar het best mogelijke bewijs te geven,
dat de voorgewende bewijsgrond altijd verre van hem geweest was. Daarom zeide
hij:
‘Laat mij je een klein geheim in het oor fluisteren - een geheim, dat ik den geheelen
tijd in mijne borst besloten heb. Je rang kon nooit een lokmiddel voor mij geweest
zijn. Ik ben zoon en erfgenaam van een Engelschen graaf!’
Het meisje staarde hem een geruimen tijd aan, toen ontsloten zich hare lippen.
‘Jij!’ riep zij uit en deinsde van hem terug, terwijl zij hem nog in onuitsprekelijke
verwondering aanstaarde.
‘Zeker ben ik dat. Waarom deins je van mij terug? Wat heb ik je nu weer gedaan?’
‘Wat je gedaan hebt? Je hebt zeker eene allerzonderlingste bewering gedaan. Dat
moet je zelf toch inzien.’
‘Welnu,’ antwoordde hij glimlachende, ‘het zal je wel wat vreemd in de ooren
geklonken hebben; maar wat doet dat er toe, als het waar is?’
‘A l s het waar is? Je begint je al terug te trekken.’
‘Verre van daar! Dat moet je niet zeggen. Dat heb ik niet verdiend. Ik heb de
waarheid gesproken; waarom twijfel je daaraan?’
Zij had terstond een antwoord gereed.
‘Eenvoudig, omdat je er niet eer over gesproken hebt.’
‘Zoo!’ Daarin lag wel is waar geen zucht, maar het was toch de duidelijke
uitdrukking van het feit, dat hij erkende, dat daarin wel eenige waarheid opgesloten
lag.
‘Je hebt je den schijn gegeven, alsof je niets voor mij verborgt, dat ik omtrent je
diende te weten, en je hadt het recht niet, zoo iets voor mij geheim te houden, zoodra
je mij je liefde hadt verklaard.’
‘Dat is waar, dat is waar, dat weet ik! Maar er waren omstandigheden in - in den
weg - omstandigheden, die -’
Zij maakte een gebaar, waaruit bleek, dat, naar zij meende, zulke omstandigheden
zich niet hadden kunnen voordoen.
‘Och, zie je,’ zeide hij vergoelijkend, ‘je scheent zoo ingenomen met de gedachte,
dat wij samen het pad van eerlijken arbeid en eerlijke armoede zouden bewandelen,
dat ik er voor terugdeinsde - dat ik er voor vreesde - om - Nu, je weet zelf, hoe je er
over gesproken hebt.’
‘Ja, ik weet, hoe ik er over gesproken heb. En ik weet ook, dat
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je onderzocht, hoe ik over aristocratie dacht, en dat mijn antwoord er op berekend
was, je van alle vrees te ontheffen.’
Hij zweeg een poos. Toen zeide hij mismoedig:
‘Ik weet er mij niet uit te redden. Het is eene verkeerdheid van mij geweest. Anders
niet dan eene ver keerdheid. Geen kwaad was er mee bedoeld, geen kwaad
hoegenaamd. Ik wist niet, hoe je het zoudt opnemen. Ik heb zoover niet gedacht.’
Het meisje was voor een oogenblik bijna ontwapend. Toen riep zij uit:
‘De zoon van een graaf! Gaan de zonen van graven dan in nederige huizen uit
werken om hun brood te verdienen?
‘O neen! Ik wenschte wel, dat zij het deden!’
‘Dalen de zonen van graven in een land als het onze dan zoozeer af, dat zij naar
de hand van een kind der armoede dingen, terwijl zij slechts te kiezen hebben tusschen
de dochters van millionnairs in Amerika? Je bent de zoon van een graaf! Bewijs mij
dat!’
‘Ik kan je dat niet bewijzen. Maar toch ben ik de zoon en erfgenaam van een graaf.
Dat is alles, wat ik kan zeggen. Ik wenschte wel, dat je mij wildet gelooven, maar je
wilt dat niet. Ik weet geen middel om je te overtuigen.’
Zij werd weder zachter gestemd, maar de laatste woorden maakten haar toorn
weder gaande, en zij riep uit:
‘O, je verbant alle geduld uit mij! Zou je dan willen, dat ik geloofde, dat je geen
middel hebt om mij te overtuigen, en dat je toch bent, wat je beweert te zijn? Je maakt
aanspraak op den grafelijken titel en waagt het toch, op reis te gaan zonder
geloofsbrieven. Dat is eenvoudig ongeloofelijk. Zie je dat zelf niet in?’
Hij overwoog, hoe hij zich zou verdedigen, aarzelde eenigszins en zeide toen:
‘Ik zal je de volle waarheid zeggen, hoe ongelooflijk deze je ook moge voorkomen
- en aan ieder ander, denk ik, - maar toch is het de waarheid. Ik had een ideaal - noem
het een droombeeld, een dwaasheid, als je wilt - maar ik wilde afstand doen van de
voorrechten, waarin de adel zich verheugt en die door overmacht en bedrog aan de
natie zijn afgeperst, ik wilde mij zuiveren van het aandeel aan deze misdaden tegen
recht en rede door voortaan met de armen en nederigen op een gelijken voet om te
gaan, met eigen handen mijn brood te verdienen en mij door eigen verdienste er
bovenop te werken.’
Het meisje sloeg zijn gelaat uitvorschend gade, terwijl hij sprak; er was iets in de
eenvoudigheid zijner verklaring, dat haar trof; maar zij bedwong zich; het was niet
verstandig, zich aan medelijden over te geven; toch moest zij hem nog een paar
vragen doen. Tracy las op haar gelaat; en wat hij daarop las, deed de hoop eenigszins
bij hem herleven.
‘Als een gravenzoon dat deed, dan zou hij zich als een man gedragen! Dan zou
hij een man zijn, dien men zou moeten liefhebben, dien men zou moeten aanbidden!’
‘Welnu, ik -’
‘Maar zoo iemand heeft er nooit bestaan! Hij is niet geboren en zal nimmer geboren
worden. De zelf-
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verloochening die daartoe zou kunnen aandrijven, zou iets verhevens zijn. Maar een
oogenblik - wacht! - laat mij uitspreken. Ik heb nog een vraag te doen. Waarvan is
je vader graaf?’
‘Van Rossmore - en ik ben burggraaf Berkeley.’
Dat was te veel. Het meisje gevoelde zich zóó geërgerd, dat zij ternauwernood
kon praten.
‘Hoe durf je het wagen, zoo onbeschaamd te liegen? Je weet dat Berkeley dood
is, en je weet, dat ik het weet. O, de levenden van hun naam en hunne eer te berooven
voor een zelfzuchtig en tijdelijk doel is al eene misdaad, maar de dooden daarvan te
berooven, is meer dan eene misdaad!’
‘O luister naar mij - een enkel oogenblik - wend je niet van mij af. Ga niet heen verlaat mij zóó niet - blijf nog een oogenblik. Op mijn woord van eer -’
‘Zoo, op je woord van eer!’
‘Op mijn woord van eer ben ik, wat ik zeg! En ik zal dat bewijzen, en je zult mij
gelooven, ik weet, dat je dat doen zult. Ik zal je eene tijding brengen - een
kabeltelegram -’
‘Wanneer?’
‘Morgen - den volgenden dag -’
‘Onderteekend “Rossmore?”’
Ja, onderteekend ‘Rossmore.’’
‘Wat zal dat bewijzen?’
‘Wat dat zal bewijzen? Wat zou het dan bewijzen?’
‘Als je mij dwingt, het te zeggen - mogelijk de aanwezigheid van een medeplichtige
ergens -’
Dat was een harde slag, die hem deed waggelen. Hij zeide wanhopig.
‘'t Is waar. Daaraan had ik niet gedacht. O, mijn God! ik weet niet, wat ik doen
moet; ik doe alles verkeerd. Ga je heen? - en zeg je mij niet eens goeden dag? Och,
zóó zijn wij nog nooit van elkander gescheiden.’
‘Ja, ik moet hier vandaan, ik moet hier vandaan!’

Na eenige oogenblikken zeide zij:
‘Je moogt mij het telegram brengen, als het komt.’
‘Zoo, mag ik? God zegen je!’
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Hij was reeds heengegaan, toen hare lippen beefden en zij in tranen uitbarstte. Te
midden van hare tranen sprak zij van tijd tot tijd:
‘O, hij is heengegaan. Ik heb hem verloren. Ik zal hem nimmer meer zien. En hij
gaf mij geen kus tot afscheid - en hij wist toch, dat
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wij elkaar voor de laatste maal zagen, en ik dacht wel, dat hij dit zou doen, en ik
dacht wel dat hij dit zou doen, en ik kon niet denken, dat hij mij zóó zou behandelen
na hetgeen wij voor elkaar geweest zijn. O, o, wat moet ik doen? Hij is een ellendige
leugenaar en bluffer, maar och, ik heb hem toch zoo lief!’ Na een poos vervolgde
zij: ‘Hoe dierbaar is hij mij! En ik zal hem zoo missen! Ik zal hem zoo missen.
Waarom zou hij mij niet met een verdicht telegram aankomen? Maar heen, zoover
zal hij niet denken; hij is zoo eerlijk en eenvoudig, dat dit nooit bij hem zal opkomen.
O, wat heeft hem op de gedachte gebracht met zulk een leugen voor den dag te
komen? Och, ik zal maar naar bed gaan en op mijn verloren geluk terugzien. Ik
wenschte wel, dat ik tegen hem gezegd had, dat hij het mij moest komen vertellen,
als hij een telegram, wat dan ook, had ontvangen. En nu is het mijn eigen schuld, als
ik hem nimmer terugzie. O, ik moet daar niet aan denken!’

XXIV.
Den volgenden dag kwam het kabeltelegram niet. Dat was eene ontzettende ramp
voor Tracy, want hij kon niet meer bij zijne aanstaande komen zonder dat papier,
ofschoon het geenerlei waarde als bewijsstuk zou hebben. Maar als het uitblijven
van het kabeltelegram op dien eersten dag eene ontzettende ramp mag genoemd
worden, waar is dan het woordenboek, dat eene uitdrukking kan aanwijzen, krachtig
genoeg om het uitblijven daarvan op den tienden dag te beschrijven? Natuurlijk
maakte iederen dag, waarop het kabeltelegram uitbleef, Tracy vier en twintig uren
lang meer beschaamd over zich zelf dan hij den vorigen dag was, en maakte Sally
vier en twintig uren langer meer zeker dan ooit, dat hij niet alleen nergens een vader,
maar dat hij zelfs nergens een medeplichtige had - en zoo volgde daaruit, dat hij een
bluffer was en anders niet.
Dit waren moeilijke dagen voor Barrow en de kunstenaarsfirma. Deze hadden
allen hunne handen vol om Tracy te troosten. De taak van Barrow was inzonderheid
moeilijk, omdat Tracy hem alles in vertrouwen medegedeeld had, en daarom aan
Tracy's dwaling moest toegeven, dat hij een vader had, dat die vader een graaf was,
en dat hij hem een kabeltelegram zou zenden.
Barrow had al spoedig het plan opgegeven om er Tracy van te overtuigen, dat hij
geen vader meer had, omdat dit zulk een nootlottige uitwerking op den patiënt had.
Hij had, als eene proefneming, eene poging gedaan om Tracy in den waan te laten,
dat hij nog een vader had. Het resultaat was zoo goed, dat hij omzichtig verder ging
en eene poging deed om hem te stijven in de meening, dat zijn vader een graaf was.
Dit werkte zoo gunstig, dat hij stoutmoediger werd en hem in den waan trachtte te
brengen, dat hij twee vaders had, als hij ze noodig had; maar hij had ze niet noodig,
en dus liet Barrow een hunner varen en bracht hem in den waan, dat hij een
kabeltelegram zou ontvangen - waarvan Barrow dacht, dat hij het niet zou krijgen,
en daarin had hij gelijk; maar Barrow werkte het kabeltelegram dagelijks
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meer uit, en dat was het eenige, wat Tracy in leven hleld; dat was althans de meening
van Barrow.
En dit waren ook voor de arme Sally pijnlijke dagen, die haar dikwijls, als zij
alleen was, in tranen badende vonden. Hare meubelen waren vrij vochtig, en zoo
vatte zij koude, en de vocht en de koude en het verdriet met elkander benamen haar
den eetlust, en zij was een beklagenswaardig schepsel, het arme meisje! Haar toestand
was al treurig genoeg; maar al de krachten der natuur en der omstandigheden schenen
met elkaar samen te spannen om het nog erger te maken - en daarin te slagen.
Bijvoorbeeld, op den morgen na haar afscheid van Tracy lazen Hawkins en Sellers
in de couranten de mededeeling, dat een zeker speelgoed genaamd Biggen in den
Stal, in de laatste weken erg in de mode gekomen was, en dat van den Atlantischen
tot den Stillen Oceaan de geheele bevolking van al de Vereenigde Staten haar werk
had laten liggen om daarmee te spelen, en dat er dientengevolge een stilstand in alle
zaken gekomen was; dat men rechters, advocaten, geestelijken, dieven, kooplieden,
ambachtslieden, moordenaars, vrouwen, kinderen - in één woord iedereen van den
vroegen morgen tot den laten avond verdiept kon vinden in één onderwerp - deze
biggen op stal te brengen en dat raadsel op te lossen; dat alle vroolijkheid van de
natie was geweken, en dat in plaats daarvan nadenken en afgetrokkenheid op aller
gelaat te lezen stonden; dat fabrieken in achtsteden dag en nacht doorwerkten, en dat
het toch tot dusverre onmogelijk was aan alle aanvragen te voldoen. Hawkins was
uitgelaten van vreugde, maar Sellers bleef kalm. Zulke geringe zaken konden zijn
ernst niet verbannen. Hij zeide:
‘Zoo gaat het in de wereld. Iemand vindt het een of ander uit, dat eene geheele
omkeering in de kunsten zou kunnen teweegbrengen, bergen van geld opleveren en
een zegen voor de geheele aarde, en wie bekommert zich daarover of stelt er eenig
belang in? - en zoo blijft de uitvinder even arm als vroeger. Maar men vindt iets
zonder waarde uit om er zich zelf mee te amuseeren, en denkt er dan niet meer aan;
maar eensklaps komt er in de geheele wereld vraag naar en wordt er een fortuin mee
verdiend. Snor dien Yankee op en laat hem afdokken, Hawkins, - de helft is voor
jou, zooals je weet. Laat mij me voor mijn lezing voorbereiden.’
Dit was een lezing over de matigheid. Sellers was een man van gewicht in eene
geheel-onthouders-vereeniging en had nu en dan eene lezing over die zaak gehouden,
maar was niet tevreden over den uitslag, waarom hij nu een nieuw plan ten uitvoer
wilde brengen. Na langdurig nadenken was hij tot het besluit gekomen, dat de
voornaamste reden, waarom zijne lezingen den noodigen gloed misten, hierin bestond,
dat zij te duidelijk het werk van een amateur waren; dat is te zeggen, het was
waarschijnlijk maar al te duidelijk te merken, dat de spreker eene poging deed om
de menschen over de verschrikkelijke uitwerkselen van den drank te spreken, terwijl
hij inderdaad niets anders van deze uitwerkselen wist dan van hooren zeggen. Zijn
plan was nu, zich voor te bereiden om uit eigen
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bittere ervaring te spreken. Hawkins zou er met de flesch bij staan, de hoeveelheden
afmeten, de uitwerkselen gadeslaan, aanteekeningen omtrent de gevolgen maken en
hem op andere wijzen daarin helpen. De tijd was kort, want de dames zouden
omstreeks den middag samenkomen - dat is te zeggen de
geheel-ont-houdersvereeniging, genaamd de Dochters van Siloam - en Sellers moest
klaar zijn om als voorzitter in de vergadering op te treden.
De tijp verstreek; Hawkins kwam niet terug. Sellers kon het niet wagen, langer te
wachten, zoo sprak hij zelf de flesch aan en begon de uitwerkselen aan te teekenen.
Hawkins kwam eindelijk terug, sloeg een onderzoekenden blik op den president en
ging heen om te zeggen dat de vergadering niet kon doorgaan. Het speet de dames
wel, te hooren, dat de president plotseling ernstig ziek geworden was, maar het deed
haar toch genoegen, te vernemen, dat hij waarschijnlijk binnen weinige dagen wel
weer hersteld zou wezen.
De oude man kwam in de eerste vier en twintig uren niet bij zijne kennis en gaf
bijna geene teekenen van leven. Toen vroeg hij naar de vergadering en vernam, hoe
het daarmee afgeloopen was. Dat speet hem, zeide hij, daar hij zich voor die
vergadering als spreker verbonden had. Hij bleef verscheidene dagen te bed, en zijne
vrouw en zijne dochter zaten beurtelings bij hem om bij hem te waken. Dikwijls
streelde hij Sally langs de wangen en trachtte haar te troosten.
‘Schrei toch niet zoo, mijn kind, schrei toch niet zoo! Je weet immers wel, dat je
oude vader het niet met opzet heeft gedaan en er geene slechte bedoeling mee heeft
gehad; je weet, dat hij niet met opzet iets zou doen om je tegenover de wereld
beschaamd te maken; je weet dat het zijne bedoeling was, goed te doen, en dat hij
zich alleen vergist heeft door onwetendheid, daar hij de juiste hoeveelheden niet wist
en Washington er niet was om hem behulpzaam te zijn. Schrei zoo niet, lieve kind,
het breekt mij het hart, je aan te zien en te moeten denken, dat ik je dit verdriet heb
aangedaan, terwijl je zoo lief en zoo goed voor mij bent. Ik zal het nooit weer doen,
waarlijk, ik zal het nooit weer doen; troost je nu maar, beste meid!’
Maar als zij niet aan het bed op haar post was, hield zij toch niet met schreien op;
toen wilde hare moeder haar trachten te troosten en zeide:
‘Ween zoo niet, lieve kind, hij heeft er immers geen kmaad mee bedoeld; het was
een van die dingen, waar men niets aan doen kan, als men proeven daarover neemt.
Je ziet, dat ik ook niet schrei. Dat komt, omdat ik hem zoo goed ken. Ik zou nooit
meer iemand onder de oogen durven komen, als hij opzettelijk in zulk een treurigen
toestand was gekomen; maar zijne bedoeling was goed en edel en dat maakt ook de
daad zelve goed en edel. We behoeven ons niet over hem te schamen; hij deed het
immers met edele bedoelingen. Komaan, schrei nu niet meer, beste meid.’
Op deze wijze kwam de oude man Sally gedurende verscheidene dagen te stade
als eene verklaring voor hare diepe droefheid. Zij gevoelde zich dankbaar jegens
hem, dat zijn toestand eene verklaring daarvan was, maar zeide dikwijls
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bij zich zelve: ‘Het is een schande, hem in mijne tranen een verwijt te laten zien,
alsof hij ooit iets zou kunnen doen, dat er mij toe zou kunnen brengen, hem een
verwijt daarvan te maken. Maar ik kan het hem niet bekennen: ik moet maar
voortgaan, hem als voorwendsel te gebruiken; hij is de eenige, dien ik op de wereld
heb, en ik heb zooveel behoefte aan zoo iemand.’
Zoodra Sellers weder hersteld was en vernam dat er aanzienlijke geldsommen
voor hem en Hawkins door den Yankee in de bank geplaatst waren, zeide hij: ‘Nu
zullen we spoedig te weten komen, wie de rechtmatige graaf is. Ik zal terstond naar
Engeland vertrekken en mij tot het Hoogerhuis wonden.’ Gedurende de volgende
dagen waren hij en zijne vrouw zoo druk bezig met het maken van toebereidselen
tot de reis, dat Sally zoo dikwijls alleen kon zijn, als zij maar verkoos, en op die
wijze aan hare tranen den vrijen loop kon laten. Toen ging het tweetal op reis naar
New-York en van daar naar Engeland.
Sally had alzoo gelegenheid om iets anders te doen Dat was, tot het inzicht te
komen, dat zulk een leven, als zij nu leidde, geen leven meer was. Als zij den
bedrieger moest opgeven en sterven, dan moest zij zich daaraan ongetwijfeld
onderwerpen; maar zou zij niet eerst de geheele zaak aan een onbevooroordeeld
persoon blootleggen en zien, of er misschien nog niet eenig redmiddel te vinden zou
zijn? Zij dacht hierover een geruimen tijd na. Bij hare eerste ontmoeting met Hawkins,
nadat hare ouders vertrokken waren, kwam het gesprek op Tracy en gevoelde zij
zich gedrongen, de geheele zaak voor den staatsman uiteen te zetten en diens raad
in te winnen. Zoo stortte zij dan haar hart voor hem uit, en hij luisterde met hartelijke
belangstelling naar haar. Zij besloot met deze woorden:
‘Zeg mij niet, dat hij een bedrieger is. Ik veronderstel, dat hij het is, maar komt
het u misschien ook voor, dat hij het niet is? Gij zijt kalm, ziet ge, en zijt niet in de
zaak betrokken, on dus kan het u misschien voorkomen, dat hij geen bedrieger is,
ofschoon het mij niet zoo toeschijnt. Schijnt het u misschien toe, dat hij geen bedrieger
is? Kunt ge hem misschien ook verdedigen - ter wille van mij?’
Het speet den armen man wel, maar hij gevoelde zich verplicht, de waarheid te
zeggen. Hij draaide zoo wat om de zaak heen, maar gaf het toen op en zeide, dat hij
inderdaad geen middel wist om Tracy van schuld te ontheffen.
‘Neen,’ zeide hij, ‘de waarheid is, dat hij een bedrieger is.’
‘Dat is te zeggen, dat ge eenigszins zeker daaromtrent zijt, maar niet geheel - o,
niet geheel, Mr. Hawkins.’
‘Het spijt mij wel, het te moeten zeggen - maar ik denk niet alleen, maar weet ook,
dat hij een bedrieger is.’
‘O neen, Mr. Hawkins, zóó ver kunt ge niet gaan. Men kan nooit weten. Het is
toch nog niet bewezen, dat hij niet is, wat hij zegt te zijn.’
Zou hij maar voor den dag komen met alles, wat hij van de zaak wist? Ja - althans
met het voornaamste daarvan - het moest maar gebeuren. Zoo zette hij haar dan de
zaak uiteen, maar wilde aan het meisje daarbij één verdriet besparen - te weten, dat
Tracy een misdadiger was.
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‘Nu zal ik je een waar verhaal doen, dat voor mij niet aangenaam is om te zeggen
en voor jou om het aan te hooren, maar wij moeten ons daarin schikken. Ik weet alles
omtrent dien jonkman, en ik weet, dat hij niet de zoon van een graaf is.’
De oogen van het meisje vlamden, en zij zeide:
‘Daar geef ik geen zier om! Ga voort!’
Dit kwam hem zoo geheel onverwacht, dat hij het verhaal terstond afbrak: Hawkins
was er niet zeker van, of hij wel goed gehoord had. Hij zeide:
‘Ik weet niet, of ik je wel goed begrepen heb. Bedoel je daarmee, dat, als er
overigens niets op hem aan te merken viel, je onverschillig zoudt zijn omtrent den
graventitel?’
‘Volkomen onverschillig.’
‘Zou je volkomen met hem tevreden zijn, en zou het je niet kunnen schelen, dat
hij de zoon van een niet is? Zou de omstandigheid, dat hij de zoon van een graaf is,
meerdere waarde aan hem geven?’
‘Niet in 't minst. Och, Mr. Hawkins, ik ben over al die doomerijen omtrent
grafelijke titels en aristocratie en al zulke dwaasheden heen, en ben weer een
eenvoudig, gewoon meisje geworden en anders niet; en het is aan hem, dat ik mijne
genezing te danken heb. En wat betreft dat iets in staat zou wezen, hem meerdere
waarde te geven, niets is daartoe bij machte. Hij is de geheele wereld voor mij, juist
zooals hij is; hij omvat al de waarde, die er denkbaar is - hoe kunt ge daaraan dan
iets toevoegen?’
‘Zij is vrij ver gegaan,’ zeide hij bij zichzelf. Hij vervolgde, nog steeds bij zich
zelf: ‘Ik moet mijn plan weder wijzigen. Zonder dezen jonkman tot een misdadiger
te maken, geloof ik, dat ik een naam voor hem moet uitdenken, geschikt om haar
hare betoovering te ontnemen. Als dit niet gelukt, dan moet ik haar haar lot maar
helpen dragen.’ Toen zijde hij overluid:
‘Welnu, Gwendolen -’
‘Ik wensch Sally genoemd te worden.’
‘Dat doet mij genoegen. Ik mag dien naam liever. Welnu, ik zal je alles omtrent
dien Snodgrass vertellen.’
‘Snodgrass! is dat zijn naam?’
‘Ja, Snodgrass. De andere is zijn aangenomen naam.’
‘'t Is afschuwelijk!’
‘Dat vind ik ook, maar wij kunnen niets tegen onze namen doen.’
‘En is dat heusch zijn werkelijke naam - en niet Howard Tracy?’
Hawkins antwoordde medelijdend:
‘Ja het is wel ongelukkig.’
Het meisje herhaalde den naam al peinzende.
‘Snodgrass, Snodgrass. Neen, dien naam kan ik niet uitstaan. Ik zou daar nooit
aan gewoon kunnen raken. Neen, ik zou hem dan liever bij zijn voornaam noemen.
Wat is zijn voornaam?’
‘Zijne... zijne beginletters zijn S.M.’
‘Zijne beginletters kunnen mij niet schelen. Ik kan hem niet bij zijne beginletters
noemen. Waar staan zij voor?’
‘Welnu, zie je, zijn vader was een dokter, en hij - hij welnu, hij dweepte met zijne
betrekking, en hij - welnu, hij was een zeer excentriek man, en -’
‘Waar staan zij voor?’ Wat draait ge toch om de zaak heen!’
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‘Ik heb nooit zulk een onmogelijken naam gehoord! Niemand kan ooit een ander
zoo noemen - en dat wel iemand, dien men liefheeft. Ik zou een vijand niet bij zulk
een naam willen noemen. Hij klinkt als een bijnaam.’ Na eenige oogenblikken voegde
zij er bij: ‘En dat zou mijn naam worden! Er zouden brieven komen met dien naam
er op!’
‘Ja - Mrs. Spinal Meningitis Snodgrass.’
‘Herhaal dien naam niet! Ik kan hem niet aanhooren. Was zijn vader krankzinnig?’
‘Neen zoo erg was het niet.’
‘Daar ben ik blij om, want dat is overerfelijk. Wat denkt ge dan, dat hem scheelde?’
‘Och, dat weet ik waarlijk niet. De familie placht druk met idioten om te gaan, en
daarom is misschien -’
‘Och, er is geen misschien mogelijk. Deze man was werkelijk een idioot.’
‘Nu ja - hij kan dat best geweest zijn. Hij werd er van verdacht.’
‘Verdacht!’ riep Sally geërgerd uit. Zou iemand vermoeden, dat het donker zou
worden, als hij de sterren van den hemel zag vallen?
Maar al genoeg omtrent den idioot; ik stel niet het minste belang in idioten; vertel
mij liever iets van zijn zoon.’
‘Welnu dan, deze was de oudste, maar niet de meest geliefde. Zijn broeder,
Zylobalsamum -’
‘Wacht eens, laat mij dien naam eens goed onthouden. Zylo - hoe zeidet ge ook
weer?’
‘Zylobalsamum.’
‘Ik heb nooit zulk een naam gehoord. Het klinkt als eene ziekte. Is het eene ziekte?’
‘Neen, ik denk niet, dat het eene ziekte is. Die naam is òf schriftuurlijk, òf -’
‘Och kom, hij is niet schriftuurlijk.’
‘Dan is hij anatomisch. Ik wist wel, dat het een van beide was. Ja, nu herinner ik
het mij, hij is anatomisch. 't Is een zenuwknoop - dat is het, wat zylobalsamum
genoemd wordt.’
‘Welnu, ga voort; en als er meer zulke namen in uw verhaal voorkomen, laat ze
dan maar achterwege; zij maken, dat iemand zich niet op zijn gemak gevoelt.’
‘Welnu dan, zooals ik zeide, was deze niet de lieveling van de familie, en zoo
werd hij op allerlei wijzen verontachtzaamd en niet naar school gezonden; zoo liet
men toe, dat hij omging met de ruwste en onbeschaafdste menschen, en op die manier
is hij natuurlijk een gemeene, onkundige losbandige schurk geworden, en -’
‘Hij? Dat is niet waar! Ge moest edelmoediger zijn en zoo iets niet zeggen van
een armen, jongen vreemdeling, die - wel, juist het tegenovergestelde daarvan is!
Hij is bescheiden, hoffelijk, welwillend, zedig, voorkomend, beschaafd, ontwikkeld
- o foei! hoe kunt ge zulke dingen van hem zeggen?’
‘Ik zal je niet hard vallen, Sally - inderdaad, ik heb geen woord van bewijs voor
je, omdat je verblind bent door je toegenegenheid - verblind voor die kleinere
gebreken, welke voor anderen zoo blijkbaar zijn, die -’
‘Kleinere gebreken? Noemt ge dat kleinere gebreken? Wat zijn moord en
brandstichting dan?’
‘Dat is een moeilijke vraag om te beantwoorden, en natuurlijk verandert de
beschouwing van zulke
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dingen naar gelang van de omgeving. Bij ons zouden zij noodwendig niet zoozeer
de aandacht trekken als bij jou; toch worden zij dikwijls met afkeuring beschouwd
-’
‘Worden moord en brandstichting met afkeuring beschouwd?’
‘O ja, dikwijls.’
‘Met afkeuring! Wie zijn dan die puriteinen, waarvan ge spreekt? Maar wacht
eens - hoe weet ge zooveel van deze familie af? Waar hebt ge dat alles gehoord?’
‘Sally ik heb het niet van hooren zeggen. Dat is de ernstige zijde van de zaak. Ik
ben persoonlijk met die familie bekend.’
Dat was eene reden tot verwondering.
‘Gij? kent gij ze werkelijk?’
‘Ik ken Zylo, zooals we hem plachten te noemen, en ik ken zijn vader, Dr.
Snodgrass. Jouw Snodgrass kende ik niet zoo goed, maar ik heb hem toch nu en dan
weleens gezien en ik heb alles omtrent hem gehoord. Hij was het algemeene praatje,
zie je, uit hoofde van -’
‘Uit hoofde daarvan, dat hij geen brandstichter en geen moordenaar is, denk ik.
Maar waar hebt ge die menschen leeren kennen?’
‘In Cherokee Strip.’
O, hoe ongerijmd! Er zijn niet genoeg menschen in Cherokee Strip om iemand
eene reputatie te geven, goed of kwaad. Daarvoor zijn er niet genoeg inwoners. Wel,
de heele bevolking bestaat uit een paar waggonladingen paardendieven.
Hawkins antwoordde kalm:
‘Onze vriend behoorde tot een van die waggonladingen.’
De oogen van het meisje brandden en hare ademhaling was snel en hoorbaar, maar
zij bedwong haar toorn. De staatsman zat stil en wachtte op haar antwoord. Hij was
tevreden met zijn werk. Het was zulk een kunststukje van diplomatie, als hij ooit
bedacht had, meende hij; en laat nu het meisje hare eigene keuze volgen. Hij meende,
dat zij haar belichaamde nu wel zou laten loopen; hij koesterde daaromtrent geen
twijfel; doch in allen gevalle moest zij zelf maar kiezen en zou hij geen verderen
tegenstand bieden.
Inmiddels had Sally nagedacht en een besluit genomen. Tot niet geringe
teleurstelling van den majoor was de uitslag harer overwegingen in zijn nadeel. Sally
zeide:
‘Hij heeft geen anderen vriend dan mij, en ik wil hem nu niet verlaten. Ik zal niet
met hem trouwen, als zijn karakter slecht is; maar als hij kan bewijzen, dat dit niet
het geval is, dan zullen wij het maar met elkander wagen. Mij schijnt hij goed en lief
toe, ik heb nooit iets in hem opgemerkt, dat het tegendeel verried - behalve natuurlijk
dat hij zich de zoon van een graaf heeft genoemd. Misschien is dit slechts ijdelheid,
en geen werkelijke verkeerdheid, als men de zaak goed bekijkt. Ik geloof niet, dat
hij zoo iemand is, als ge hem hebt afgeschilderd. Ik zou wel willen dat ge hem opzocht
en naar mij toezondt. Ik zal hem smeeken, oprecht tegenover mij te zijn en mij de
volle waarheid te zeggen.’
‘Heel goed; als dat je besluit is, dan zal ik het doen. Maar, Sally, je weet, dat hij
arm is en -’
‘O, daar bekommer ik mij niet over. Dat doet er niet toe. Zult ge hem bij mij
brengen?’
‘Dat zal ik doen. Wanneer?’
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‘Och, het loopt nu al tegen den avond, en dus moet ge het maar uitstellen. Maar zult
ge hem morgenochtend opzoeken? Beloof je mij dat?’
‘Ik zal hem hier bij het aan breken van den dag brengen.’
‘O, nu zijt ge weer dezelfde van vroeger - en beminlijker dan ooit.’
‘Ik zou geen beter getuigenis dan dit kunnen verlangen. Goedenavond, Sally.’
Sally bleef nog een oogenblik zitten te peinzen; toen zeide zij ernstig: ‘Ik heb hem
lief ondanks zijn naam,’ en ging heen om hare bezigheden met een verlicht hart te
verrichten.

XXV.
Hawkins ging regelrecht naar het telegraaf kantoor en ontlastte zijn geweten. Hij
zeide bij zich zelf: ‘Zij wil dat herleefde lijk niet laten loopen, dat is duidelijk. Geene
macht ter wereld kon haar van hem afhouden. Ik heb het mijne er aan gedaan, het
staat aan Sellers, de zaak tot een goed einde te brengen.’ Zoo verzond hij een telegram
naar New-York:
Kom terug. Neem extratrein. Zij wil met den belichaamde trouwen.
Inmiddels kwam er een brief op het kasteel Rossmore, waarin de mededeeling vervat
was, dat de graaf van Rossmore zooeven uit Engeland aangekomen was en zich het
genoegen van een bezoek zou geven. Sally zeide bij zich zelf:
‘'t Is jammer, dat hij niet te New-York gebleven is; maar dat doet er niet toe; hij
kan er morgen weer heengaan en met mijn vader spreken: hij is waarschijnlijk hier
gekomen om mijn vader den mantel uit te borstelen of zijne rechten af te koopen.
Deze zaak zou mij eene poos geleden van mijn stuk gebracht hebben, maar zij heeft
nu slechts één belang voor mij. Ik kan - tegen - tegen - Spine, Spiny, Spinal - zeggen
- ik kan geen der vormen van dien naam uitstaan! Ik kan morgen tegen hem zeggen:
Behoud hem niet langer, of ik zal je moeten vertellen, met wien ik gisterenavond
gesproken heb, en dan zal je in verlegenheid komen.’
Tracy kon niet weten, dat hij tegen den volgenden morgen zou uitgenoodigd
worden, want dan zou hij zijn bezoek nog wel hebben uitgesteld. Zooals de zaken
nu stonden, was hij te somber om nog langer te wachten; want zijn laatste hoop - een
brief - was hem ontzonken. Deze had juist dien dag kunnen komen; maar hij was
niet gekomen. Zou zijn vader hem dan werkelijk geheel verstooten? Dit scheen zoo.
Hij kon dit van zijn vader wel niet denken, maar toch had het er allen schijn van.
Zijn vader was wel is waar een onverzettelijk man, maar had dit nooit tegenover zijn
zoon laten blijken; toch verried dit hardnekkig stilzwijgen niets goeds. In allen gevalle
zou Tracy naar het kasteel gaan en - wat dan? Hij wist het niet: zijn hoofd was moede
van het denken hierover - hij zou maar niet meer denken over hetgeen hij moest doen
of zeggen: het moest dan maar gaan, zooals het ging. Als hij Sally maar zag, zou hij
zijne rust terugkrijgen. Laat er gebeuren, wat er wilde, hem kon dat niet schelen.
Hij wist ternauwernood, hoe hij
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naar het kasteel gegaan was, of wanneer. Hij wist slechts één ding - hij was alleen
met Sally. Zij was vriendelijk, zij was welwillend, hare oogen waren vochtig, en er
was iets gejaagds in haar gelaat en hare manieren, dat zij niet geheel kon verbergen;
maar zij hield zich op een afstand. Zij praatten met elkaar. In den loop van het gesprek
zeide zij, terwijl zij een uitvorschenden blik op hem sloeg:
‘Ik heb het hier zoo eenzaam - nu papa en mama vertrokken zijn. Ik tracht te lezen,
maar geen boek hoegenaamd boezemt mij eenig belang in. Ik tracht de couranten te
lezen, maar daar staan zoovele dwaasheden in. Men neemt eene courant in handen
en begint iets te lezen, waarvan men denkt, dat het belangrijk is, en het gaat voort
en voort over de wijze, waarop iemand - bijvoorbeeld Dr. Snodgrass -’
Geen spier van het gelaat van Tracy vertrok zich. Sally verwonderde er zich over,
dat hij zooveel zelf beheersching bezat! Van haar stuk gebracht, zweeg zij zoolang,
dat Tracy eindelijk opkeek en zeide:
‘Welnu?’
‘Ik dacht, dat je niet naar mij luisterdet. Ja, het gaat al verder en verder over dien
Dr. Snodgrass, totdat het begint te vervelen, en dan over zijn jongsten zoon - den
meest geliefden zoon - Zylobalsamum Snodgrass -’
Geenerlei blijk, dat Tracy zich dien naam herinnerde. Welk eene bovenmenschelijke
zelf beheersching! Sally vestigde hare oogen op hem en begon weder, vast besloten,
hem ditmaal uit zijne onverschilligheid op te wekken.
‘En dan gaat het al verder en verder over den oudsten zoon - niet den gunsteling
- en hoe hij in zijne jeugd is veronachtzaamd, en hoe hij in het ruwe is opgegroeid,
de makker van het schuim der maatschappij, en hoe hij eindelijk een schurk en
misdadiger geworden is -’
Zijn hoofd werd nog niet opgericht. Sally stond op, deed een paar stappen en bleef
voor Tracy staan. Zijn hoofd richtte zich op, zijne oogen ontmoetten de hare - toen
besloot zij op een nadrukkelijken toon:
‘- genaamd Spinal Meningitis Snodgrass.’
Tracy gaf slechts blijken dat dit onderwerp hem verveelde. Het meisje was geërgerd
over deze onverschilligheid en verharding en riep uit:
‘Waar ben je toch van gemaakt?’
‘Ik? Hoezoo?’
‘Heb je dan geenerlei gevoel in je? Doen deze woorden niet een gering overblijfsel
van gevoel bij je ontwaken?’
‘Neen,’ zeide hij verwonderd. ‘Waarom zouden ze dat?’
‘Maar, lieve hemel! hoe kan je toch zoo onnoozel kijken, terwijl je zulke dingen
hoort? Kijk mij aan - kijk mij vlak in de oogen. Komaan, antwoord mij zonder
omwegen. Is Dr. Snodgrass je vader niet, en is Zylobalsamum niet je broer?’ (Op dit
oogenblik stond Hawkins op het punt, de kamer binnen te treden, maar kwam tot
andere gedachten, toen hij deze woorden hoorde, en gaf de voorkeur aan eene
wandeling door de stad, en sloop alzoo haastig weg.) ‘En is jouw naam niet Spinal
Meningitis, en is je vader niet een dokter en een idioot, evenals de geheele familie
sedert verscheidene
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geslachten, en noemt hij al zijne kinderen niet naar vergiften en ziekten en abnormale
anatomische excentriciteiten van het menschelijk lichaam? Antwoord mij, hoe dan
ook - en terstond! Waarom zit je daar te kijken, alsof je je zondagsoortje versnoept
hadt, en laat mij in eene pijnlijke onzekerheid?’
‘O, ik wenschte wel, dat ik iets kon doen - iets, dat je je kalmte kon weergeven en
je weer gelukkig maken; maar ik weet daar geen middel op. Ik heb nooit van die
verschrikkelijke menschen gehoord.’
‘Wat? Zeg dat nog eens!’
‘Ik heb er nooit van mijn leven van gehoord.’
‘O, je kijkt, zoo oprecht, terwijl je dat zegt. Het moet wel waar wezen; zeker zou
je zoo niet kijken, als je onwaarheid spraakt, niet waar?’
‘Dat zou ik niet kunnen en niet willen. Dat is waar. O, laat ons een einde aan de
zaak maken. Laat mij weder eene plaats in je hart bekleeden -’
‘Wacht eens even! Nog iets. Zeg mij, dat je mij die leugen uit louter ijdelheid op
de mouw hebt willen spelden, en dat je er nu spijt van hebt; dat je niet verwacht, ooit
een gravenkroon te dragen’
‘Inderdaad ben ik genezen - op dezen dag genezen - ik verwacht dat niet!’
‘O, nu ben je weer de mijne! Nu heb ik je teruggekregen in al den glans van eerlijke
armoede, en niemand zal je ooit meer aan mij ontrukken dan het graf. En als -’
‘De graaf van Rossmore, uit Engeland!’ kondigde de negerbediende aan.
‘Mijn vader!’ riep de jonkman ontsteld uit.
De oude graaf stond het paar verwonderd aan te staren. Eindelijk vertoonde zich
een vriendelijke trek op zijn gelaat en zeide hij tegen zijn zoon:
‘Kom je niet eens naar mij toe om mij de hand te drukken?’
De jonkman deed dit vol vuur.
‘Ben je dan toch de zoon van een graaf?’ zeide Sally op verwijtenden toon.
‘Ja, ik -’
‘Dan wil ik je niet hebben!’
‘Och maar je weet -’
‘Neen, ik wil niet. Je hebt mij alweer een leugen verteld.’
‘Zij heeft gelijk. Ga heen en laat ons alleen! Ik moet eens met haar spreken.’
Berkeley was nu wel verplicht, heen te gaan. Maar hij ging niet ver. Hij bleef in
huis. Te middernacht was de conferentie tusschen den ouden man en het meisje nog
aan den gang, maar zij naderde nu het einde, en de eerstgenoemde zeide:
‘Ik heb de reis hierheen gedaan om met je te spreken en met het vaste plan om dit
huwelijk te verhinderen als je beiden gekken waart, maar daar er slechts één is, kan
je hem hebben, als je hem wilt nemen.’
‘Ja, dat wil ik. Mag ik u een kus geven?’
‘Dat moogt ge. Dat voorrecht zult ge hebben, als ge u goed houdt.’
Inmiddels was Hawkins al lang teruggekeerd en naar het laboratorium geslopen.
Hij was niet weinig teleurgesteld, dat hij zijne jongste fictie, Snodgrass, daar aantrof.
Het nieuws was hem meegedeeld, dat de Engelsche Rossmore gekomen was. ‘en -’
had de jonkman er bijgevoegd - ‘ik ben zijn zoon, de burggraaf Berkeley, en niet
meer Howard Tracy.’
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Hawkins was geheel onthutst. Hij zeide:
‘Hemelsche goedheid, dus ben je dood!’
‘Dood?’
‘Ja, dat ben je - we hebben je asch.’
‘Loop heen met die asch! Die hangt mij al lang de keel uit. Ik zal ze wel aan mijn
vader geven.’
Langzaam en met moeite overtuigde de staatsman zich van de waarheid, dat dit
werkelijk een jongmensch was van vleesch en bloed, en niet de onwezelijke
belichaamde, dien hij en Sellers zoolang achter met gevoel:
‘Ik ben zoo blij - om Sally, die arme meid! Wij hielden u voor een overleden, maar
belichaamden dief van de bank van Tahlequah. Dat zal een verschrikkelijke slag
voor Sellers zijn!’
Toen verklaarde hij de geheele zaak aan Berkeley, die zeide:
‘Welnu, de pretendent moet dien slag maar te boven zien te komen, hoe hevig
deze ook wezen moge. Maar hij zal zich wel over de teleurstelling heen weten te
zetten.’
‘Wie? De kolonel? Hij zal er zich overheen zetten, zoodra hij merkt, dat een nieuw
wonder de plaats van het vorige inneemt. Maar hoor eens - wat denkt ge, dat er van
den man geworden is, dien ge hebt voorgesteld?’
‘Dat weet ik niet. Ik heb zijne kleeren gered - dat was alles, wat ik doen kon. Ik
vrees, dat hij om 't leven gekomen is.’
‘Welnu, dan moet ge twintig à dertig duizend dollars in die kleederen gevonden
hebben in geld of geldswaardige papieren.’
‘Neen, alleen vijfhonderd dollars en nog eene kleinigheid. Ik leende die kleinigheid
en plaatste de vijfhonderd dollars in een bank.’
‘Wat zullen we daarmeê doen?’
‘Ze aan den eigenaar teruggeven.’
‘Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Laat ons die zaak laten rusten, totdat
we den raad van Sellers hebben ingewonnen. En dat herinnert er mij aan, dat ik
Sellers moet tegemoet gaan, en hem verklaren, wie ge niet zijt, en wie ge wel zijt,
want anders zal hij hier komen binnenstuiven om zijne dochter te beletten met een
spooksel te trouwen. Maar - ondersteld dat uw vader eens hier komt om het huwelijk
te beletten?’
‘Wel, hij is al beneden en maakt kennis met Sally. Dat is alles in orde.’
Zoo vertrok Hawkins dan om de Sellersen tegemoet te gaan en hen voor te bereiden.
In de volgende week heerschte er heel wat drukte op het kasteel Rossmore. De beide
graven werden al spoedig met elkander verbroederd. Sellers zeide achter den rug
van Rossmore van dezen, dat hij het merkwaardigste karakter was, dat hij ooit had
ontmoet - een man, die eene hooge mate van welwillendheid bezat en toch in staat
was om deze te verbergen voor ieder ander dan voor den meest ervaren
karakterkenner; een man, wiens geheele wezen vriendelijkheid, geduld en liefde was,
maar toch met zulk eene verwonderlijke begaafdheid om eene dubbele rol te spelen,
dat menigeen eeuwen met hem zou kunnen omgaan en toch de aanwezigheid van
die eigenschappen niet bij hem vermoeden.
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Eindelijk werd in alle stilte het huwelijk op het kasteel voltrokken, in plaats van op
de schitterende wijze, waarop een der graven het had willen voltrokken zien. De
kunstenaarsfirma en Barrow waren daarbij

tegenwoordig, en de tinnegieter en Poes waren ook genoodigd maar de tinnegieter
was ziek en Poes verpleegde hem - want zij waren met elkaar geëngageerd.
De Sellersen zouden met hunne nieuwe bondgenooten naar Engeland gaan om
daaraan een kort bezoek te brengen, maar toen het tijd was om Washington met den
trein te verlaten, was de kolonel nergens te vinden. Hawkins ging tot aan New-York
met het gezelschap mede en zeide dat hij de zaak onderweg wel verklaren zou. Deze
verklaring bestond in een brief, door den kolonel in handen van Hawkins
achtergelaten. Daarin beloofde hij, dat hij zich later in Engeland wel hij Mrs. Sellers
zou aansluiten en vervolgde toen:
‘De waarheid is, beste Hawkins, dat er in het laatste uur eene gewichtige gedachte
bij mij opgekomen is, en ik kan zelfs niet wachten om mijne betrekkingen vaarwel
te zeggen. Wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen en met alle mogelijke
geestkracht behartigd worden, hoeveel dit ook kosten moge. En de eerste van al 's
menschen verplichtingen is wat hij aan zijne eigene eer verplicht is: hij moet deze
smetteloos bewaren. De mijne wordt bedreigd. Toen ik volkomen zekerheid omtrent
mijne ontzaglijke aanstaande rijkdommen verkregen had, deed ik aan den Czar van
Rusland, misschien wel wat voorbarig, een aanbod voor den aankoop van Siberië en
noemde
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daarbij eene aanzienlijke som. Sedert dien tijd heeft een voorval mij geleerd, dat de
methode, waardoor ik dit geld trachtte te verkrijgen - belichaming op eene groote
schaal - door eene tijdelijke onzekerheid verstoord wordt. Zijne Keizerlijke Majesteit
kan mijn aanbod ieder oogenblik aannemen. Ingeval dit nu eens mocht gebeuren zou
ik mij in pijnlijke verlegenheid bevinden en inderdaad financieel incompetent zijn.
Ik zou Siberië dan niet kunnen krijgen. Dit zou bekend raken, en mijn crediet zou
daaronder lijden.
In den laatsten tijd zijn de uren, in eenzaamheid door mij doorgebracht, zeer donker
geweest, maar de zon schijnt nu weder. Ik zie een uitweg. Ik zal in staat zijn, aan
mijne verplichtingen te voldoen, en zonder een uitstel van den vastgestelden tijd te
vragen, denk ik. Dit grootsche nieuwe idee van mij - het prachtigste, dat ik ooit
bedacht heb - zal mij geheel redden. Ik begeef mij op dit oogenblik naar San Francisco
om het te beproeven met behulp van den groeten telescoop van Lick. Evenals al
mijne ontdekkingen en uitvindingen, is deze op practische, wetenschappelijke wetten
gebouwd. Alle andere grondslagen zijn gebrekkig en dus niet te vertrouwen.
In het kort dan, ik ben op de grootsche gedachte gekomen om de klimaten der
aarde overeenkomstig den wensch der betrokkene bevolkingen te regelen. Dat is te
zeggen, ik zal klimaten op bestelling verschaffen, voor geld of geldswaardig papier,
terwijl ik de oude klimaten gedeeltelijk in betaling aanneem, voor zooverre zij in
zulk een toestand verkeeren, dat zij met geringe kosten kunnen hersteld worden, en
ze in huur geven aan armoedige en verwijderde streken, die niet in staat zijn om zich
een goed klimaat aan te schaffen. Mijne studiën hebben mij tot de overtuiging doen
komen, dat de regeling der klimaten en het vervaardigen van nieuwe variëteiten naar
willekeur uitvoerbaar is. Inderdaad ben ik er van overtuigd, dat dit vroeger ook wel
gedaan is - in vóórhistorische tijden bij nu vergetene beschaafde natiën. Overal vind
ik de bewijzen voor het kunstmatig vervaardigen van klimaten in vroegere tijden.
Neem de ijsperiode maar eens! Werd deze bij toeval tot stand gebracht? Volstrekt
niet; dit werd voor geld gedaan. Ik heb wel duizend bewijzen daarvoor en zal ze te
eeniger tijd publiek maken.
Ik wil u eene korte schets van mijn idee toevertrouwen. Het bestaat daarin, mij de
zonnevlekken ten nutte te maken, ze te beheerschen, begrijpt ge, en de ontzettende
kracht, die zij uitoefenen, aan te wenden tot weldadige doeleinden in het
reorganiseeren van onze klimaten. Tegenwoordig geven zij maar last en brengen
schade aandoor het te voorschijn roepen van cyclonen en andere soorten van
electrische stormen; maar als zij eenmaal onder een verstandig beheer staan, zullen
zij dit niet langer doen en een zegen voor de menschheid worden.
Ik heb mijn plan geheel uitgewerkt, waardoor ik hoop en verwacht, dat ik eene
volledige contrôle over de zonnevlekkeu zal verkrijgen, alsmede de bijzonderheden
omtrent de methode, waardoor ik deze uit het oogpunt van handel zal bezigen; maar
ik wil hieromtrent niet in bijzonderheden treden, voordat ik octrooi hierop heb
verkregen. Ik
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hoop en verwacht, dat ik in het klein aan de kleinere landstreken tegen eene billijke
vergoeding zal kunnen verkoopen, en in het groot aan de grootere rijken tegen een
vastgesteld tarief, tegelijk met denkbeeldige branden voor kroningen, veldslagen, en
andere bijzondere gelegenheden. Er zijn billioenen met deze onderneming te
verdienen: geen kostbaar materiaal wordt daartoe vereischt, en ik zal binnen weinige
dagen beginnen te innen - binnen weinige weken op zijn hoogst. Ik zal in staat zijn
om voor Siberië kontant te betalen, zoodra het aan mij geleverd wordt, en op die
wijze mijne eer en mijn crediet redden. Ik reken hierop vast. Ik zou graag hebben,
dat ge u tot een reis gereed maaktet, en naar het Noorden vertrokt, zoodra ik u
telegrafeer, hetzij bij dag of bij nacht. Ik wensch, dat ge de geheele streek opneemt,
die zich van de Noordpool in eene zuidelijke richting uitstrekt, en Groenland en
IJsland koopt tegen den prijs, waarvoor ge ze kunt krijgen, nu zij nog goedkoop zijn.
Het is mijn plan, een van de keerkringen daarheen te brengen en de bevrorene
luchtstreek naar de evennachtslijn te verplaatsen. Ik zal den geheelen Noordpoolcirkel
tot een zomerverblijf voor het volgende jaar aan de markt brengen en het surplus van
het oude klimaat gebruiken, boven en behalve hetgeen aan de evennachtslijn kan
gebruikt worden om de temperatuur te regelen. Maar ik heb genoeg gezegd om u
een denkbeeld te geven van mijn plan en het uitvoerbare en ontzaglijk winstgevende
daarvan. Ik zal mij in Engeland bij u aansluiten, zoodra ik eenige van mijne
voornaamste klimaten verkocht en met den Czar beschikkingen omtrent Siberië
gemaakt heb.
Wacht inmiddels op een teeken van mij. Over acht dagen zullen wij ver van
elkander verwijderd zijn, want ik zal mij dan op de kusten van de Stille Zee bevinden
en gij zult ver weg op den Atlantischen Oceaan in de nabijheid van Engeland zijn.
Op dien dag, indien mij het leven gespaard wordt en mijne verhevene ontdekking
bewezen en in praktijk gebracht is, zal ik u een groet doen toekomen, en mijn
boodschapper zal dien aan u overbrengen, waar ge ook wezen moogt; want ik zal
een groote zonnevlek dwars over de zonneschijf werpen, en ge moet deze als mijn
groet beschouwen en zeggen: ‘Mulberry Sellers brengt ons een groet toe dwars door
het heelal heen.’
EINDE.
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