Over dit boek
Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.
Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.
Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.
Richtlijnen voor gebruik
Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.
Verder vragen we u het volgende:
+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.
+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelheden tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.
+ Laat de eigendomsverklaring staan Het “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.
+ Houd u aan de wet Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.
Informatie over Zoeken naar boeken met Google
Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web via http://books.google.com
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Toen er na ernstig wikken en wegen eindelijk besloten was,
om het Vaandel, dat verkleurd en versleten, zijn tijd scheen
te hebben uitgediend, zou vernieuwd worden, en ik de taak
had op mij genomen, dat nieuwe doek te leveren, – toen
was schijnbaar de grootste stap gedaan: schijnbaar, want al
was de stof waaruit het doek moest geweven worden, in rui
men voorraad aanwezig, al waren er bekwame handen in
menigte om dien arbeid mede te helpen volvoeren, - de

groote vraag bleef immer, of die vaardige handen zich tot den
mede-arbeid zouden willen leenen en of ik, ongelukkige aan
nemer, niet geheel alléén bleef staan en aan mijne eigene
krachten zou zijn overgelaten.
Maar gelukkig! die mede-arbeid werd ruimschoots toegezegd,
en thans bezit ik de volle zekerheid, dat die toezeggingen
meer dan ijdele beloften zijn.
1 S60.
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Eene groote zelfvoldoening was het mij, van zoo menig ge
achte zijde aanmoediging te mogen ondervinden, – vooral omdat
ik aanvankelijk vele zwarigheden in 't verschiet zag, en een
paar vrienden zelfs, naar hunne overtuiging, meenden mij de
onderneming te moeten ontraden. Zij, die mij eene donkere
toekomst voor het vernieuwde Tijdschrift en voor mij-zelven
voorspelden, voerden argumenten aan, die, ik beken het,

niet geheel van grond ontbloot schenen; - maar bij rijp
nadenken heb ik de zwarigheden, welke mij werden voorge
spiegeld, niet als onoverkoombaar mogen aannemen, en heeft
zich het vertrouwen gevestigd, dat wij over alle moeijelijkhe
den zullen zegevieren.
Over ééne zaak zijn allen het eens geweest, en dit is het
juist, wat mij de overtuiging schenkt, dat het Vaandel met
glans herrijzen kan: - het is de rigting welke wij behooren
te volgen.
Moeijelijk, ja onmogelijk zou het mij zijn in juiste, afge
paste woorden uit te drukken wat de inhoud van het Vaandel
voortaan zal uitmaken.

Ik wil trachten u rond te leiden in een

bloemhof, waar allerlei planten en gewassen groeijen en bloei
jen, - bloemen ter versiering, bloemen die door haren aan
genamen geur de zinnen streelen; en daarneven gewassen en
planten tot verkwikking en

opwekking van

den geest. Vraag

dan niet angstvallig naar de namen, maar als ge u door de
geuren en kleuren voelt aangetrokken en bekoord, als ge de

weldadige kracht er van in u voelt dringen, - dat zulks dan
voldoende zij!

In den Prospectus, die de verschijning van het vernieuwde

Vaandel voorafgaat, heb ik in groote trekken aangegeven
welken weg wij voortaan zouden volgen, en daarbij op den
voorgrond gebragt, dat het Tijdschrift moest zijn eene uit
spannings-lectuur voor alle standen, maar voornamelijk voor
den militairen stand; evenwel staat daarneven als uitdrukke

lijke voorwaarde, dat het nuttige aan het aangename moet
gepaard

blijven,

Hoe anders zouden wij ooit ons devies ge

trouw kunnen zijn: ,,Tot opwekking van den krijgsmansgeest?”
Het is mijn innige wensch, dat zij, die door hunne uitste

kende gaven en talenten zoo ruimschoots het vermogen bezit
ten, om mij de aanvaarde taak te helpen volbrengen en het
Tijdschrift door hunne bijdragen op te luisteren, daarin niet
achterwege mogen blijven.

Het is mijn vurigste wensch, dat

een ieder die daartoe in staat is, het zijne zal toebrengen,
om ook langs dezen weg te trachten het Leger te popularise
ren, den krijgsmansstand te verheffen in de oogen der Natie,
van welke een groot gedeelte zulke geheel vreemde en ver
keerde begrippen omtrent den soldaat, diens leven, karakter
en bestemming koestert.
Het is mijn hartgrondigsten wensch, dat ook het niet-mili
taire gedeelte der Nederlanders – de vreedzame burgerij met
een oog van welwillendheid op onzen arbeid moge nederzien
en daardoor het bewijs levere, dat zij niet – gelijk sommigen
ten onregte beweren – onverschillig is voor diegenen harer

broeders, – telgen van denzelfden stam, – die deels door
het lot werden aangewezen de wapenen te dragen, deels uit
1%

eigen vrijen wil en zuivere roeping besloten den krijgsrok aan
te schieten, die als zwervende kinderen allerwege over ons
klein land verspreid, dikwerf gescheiden van bloedverwanten
en vrienden of voor immer naar ver-afgelegen kusten heen ge
zonden, in de ure des gevaars hun bloed en leven voor het
heil en de onafhankelijkheid van ons dierbaar vaderland zul
len veil hebben.

Kampen, Mei 1860.

BS.

HOE HET MET KEES AFLIEP,

BARTELs was de naam van een der knapste soldaten van de
mooiste kompagnie van het beste bataillon van het schoonste
korps, dat in het jaar .... zooveel in het leger te vinden was.
Men zou daaruit kunnen opmaken, dat gezegde BARTELs de
schoonste soldaat uit het leger was - en waarschijnlijk was
dat wel zoo.

Of hij nu de braafste, de beste was - dat is een andere
zaak, en die ik niet zou durven onderschrijven, zelfs al moest

ik hem er door van de galg redden, want er zijn waarschijn
lijk nog wel enkele oude gedienden, die weten welk een rare

snaak hij was, en die dus niet zouden verzuimen mij van par
tijdigheid te beschuldigen indien ik zoo iets durfde volhouden.
In de wandeling werd onze vriend, KEES genoemd, – een
naam, die veel te leelijk was voor zulk een schoonen kerel;
maar hij bezat hem nu eenmaal dien leelijken naam, en daar
aan viel verder nu niets te veranderen. Bovendien, de man

zelf scheen er volstrekt niet onder gebukt te gaan, want hij
gaf antwoord op dien naam, en dikwijls als hij zich-zelven
noemen moest, sprak hij heel gemoedelijk van KEEs, of van
KEESJE, – een bewijs dat die naam hem niet de minste kwel
ling veroorzaakte.
KEEs, nu, bezat wel vele deugden en goede hoedanigheden;
maar ik moet bekennen, dat hem tienmaal meer ondeugden

en slechte hoedanigheden aankleefden.

Onder zijne deugden

stel ik in de eerste plaats eene zekere goedhartigheid, en daar

(5

bij veel standvastigheid in zijne genegenheid, wanneer die een
maal op een persoon gevestigd was. Onder zijne grootste on
deugden behoorde: verslaafdheid aan sterken drank en ver
slaafdheid aan zijne hartstogten. Daarbij was hij haatdragend
en hij vergat niet ligt eenig hem aangedaan leed.
KEEs was in zeker opzigt het orakel der kompagnie; zijne
kameraden waren gewoon alles goed te keuren wat hij verkoos
te zeggen of te doen, – waartoe veel bijdroeg de omstandig
heid, dat hij ook, zooals men dat noemt, een potje mogt
breken, en daardoor soms wel eens een kameraad, die met hem

in 't zelfde schuitje had gevaren, den dans naar de politiekamer
of de provoost deed ontspringen.
De Kapitein der kompagnie was een alter krieger, - een
man van rijpe ondervinding, die zelf als soldaat was begonnen
en al zijne rangen, tot dien van officier, op het slagveld had
verkregen. Hij bezat een eigenaardig slag om met snuiters,
zoo als KEEs, om te gaan, en ik kan u dat niet beter ver
staanbaar maken, dan door een voorbeeld.

KEEs is den vorigen avond beschonken binnen gekomen,
heeft den tamboer van de politiewacht, terwijl deze het sein
voor de visitatie” sloeg, in 't voorbijgaan, den shakó over de
oogen geslagen, en is vervolgens met een ontzettend misbaar
naar boven gestrompeld. Hij is nu op het bureau bij den Ser
geant-majoor geroepen, waar de Kapitein hem in 't verhoor .
wil nemen.

-

KEEs komt binnen, en blijft, na op militaire wijze gegroet
te hebben, in de positie aan de deur staan - regt en stijf
als een kaars.

va

n

-

De Kapitein zet zich op zijn gemak, en bekijkt den zondaar
van het hoofd tot de voeten.

DE KAPITEIN.

l

,, Het is jammer, - dood jammer! Vindt ge

dat ook niet, Sergeant-majoor?”
De Sergeant-majoor begrijpt niet regt de bedoeling van den
Kapitein, vindt het derhalve gemakshalve ook dood jammer,
en zegt:

-

m Ja-wel Kapitein.”

-

KAPIT. » En jij, beroerde kerel, vindt jij het ook jam
mer, zeg?”

w
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KEEs, terwijl hij aanslaat. » Ja-wel Kapitein?”
KAPIT., opstuivend. ,,Wat is jammer, zeg?”

KEEs. ,,Dat ik gisteren weêr bezopen ben geweest.”
KAPIT. . . En den tamboer dan? - waarom moest je dien
kwà-jongen het binnenste van zijn shakó laten kijken, zeg?”
KEEs, slaat weder aan. ,,De lummel sloeg valsch, Kapi
tein, - ik had hem laatst al gewaarschuwd, maar hij deed
het gisteren avond weêr....”
KAPIT., gemoedelijk. Ja, KEEs, er is niets aan te doen,
jongen, ik zal je maar weêr acht dagen in de politiekamer
plakken, - dat is ber... ... voor je, - dat weet ik wel, maar
dat is 't voor mij ook. Ik geef je een daalder als ik je in
*

*

-

,

drie maanden niet behoef te straffen.”

KEEs. » As je blieft, Kapitein.”
KAPIT. m. En nu, regtsomkeert, marsch! en wee je gebeente
als ik je weêr onder handen krijg!”
KEEs groet met veel statigheid, maakt op de mooiste manier
achterwaarts front en marcheert weg.
Als onze KEEs zijn ouden, braven Kapitein gehouden had,
zou hij zijn tijd hebben uitgediend en nog op eene fatsoenlijke
wijze zijn paspoort hebben gekregen. Hij zou wel nu en dan
in de politiekamer zijn gedwaald, maar erger was het ook niet
geloopen, want als de Kapitein veel van hem kon door de
vingers zien, - hij, van zijn kant, kon ook veel van den
Kapitein verdragen: de acht dagen politiekamer die hem som
tijds werden toebedeeld, lieten geen zweem van kwade gezind
heid bij hem achter.
Maar, helaas, het gebeurde dat de Kapitein tot hoofdofficier
werd bevorderd en het kommando der kompagnie in handen
-

-

-

van den oudsten luitenant, – welke officier evenwel een jong
man van even in de twintig jaren was, - achterliet.
De dag waarop de oude kommandant afscheid van zijne
kompagnie nam, was voor KEEs een droeve dag. Hij meende
het daarom ook aan zijn ouden chef en aan zich-zelven ver
pligt te zijn, dien -ongeluksdag te kenmerken, door zich des
avonds gruwelijk dronken te drinken, en op de plaats der
kazerne alle hemelsche en helsche magten aan te roepen, en
hen te beschuldigen, dat zij den , oude” op eene oneerlijke

S

wijze aan de kompagnie, - en voornamelijk aan KEEs, –
ontfutseld hadden. Zie hier een fragment dier roerende en tege
lijk wraakgierige monoloog.
KEES komt slingerend, als een schip zonder roer, de plaats

op zwaaijen, den shakó achterover, de bajonetkoppel over den
verkeerden schouder.

m 't Is een ber.... boêl, een lamme boêl!” – Hij dreigt met
de vuist. - m. De mouwe” is weg, – naar den duivel is hij!
Maar dat hebben ze KEEs niet voor niks gelapt!” – Hij maakt
een heftige, dreigende beweging. ,,Ik zal ze, - die bl.....!
KEEs moet er om lijden, die ouwe jongen! – In de politie
kamer, in de provoost moet hij – tot hij stikt....!”
Eindelijk wordt hij gestoord in zijne wraak-predikatie, en
met veel kunst en omzigtigheid, als ware hij een kostbaar stuk
van 't fijnste porselein, maar boven geloodst, en onder de de
kens gestopt.
Den volgenden dag marcheert KEEs, zonder vorm van pro
ces, naar de provoost.
Na acht dagen gebromd te hebben, wordt de delinquent
ontslagen, – en des avonds van den dag, waarop hij uit zijn
gevangenschap verlost wordt, acht hij het zich weder tot een
dure verpligting, om de nagedachtenis des Kapiteins te vieren,
en ten teeken van rouw eene hoeveelheid jenever door het
keelgat te laten loopen, die meer dan voldoende is om het
verdriet van eene gansche kompagnie onder te dompelen.
Arme KEEs! zijn goede engel was heen!
Den volgenden dag werd hij op het bureau bij den Ser

geant-majoor geroepen, - op dat zelfde bureau waar hem zoo
menigmaal door zijn vriend, den ouden Kapitein, de ooren
waren gewasschen.

Deze keer komt KEEs met een grimmig gezigt binnen, plaatst
zich weder vóór de deur, maar in stede van den Luitenant

aan te zien, kijkt hij regt vóór zich tegen den muur.
m Flankeur,” zegt de Luitenant, ik moet je onderhouden

over je beestachtig gedrag; ik doe dat, – maar ik vraag te
gelijk veertien dagen provoost voor je aan. Ik heb je nu ver
der niets anders te zeggen dan dit: - de eerste keer dat je
weêr dronken wordt gezien, marcheer je voor goed af, –
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naar een zeker garnizoen waar ze je wel zullen weten te cure
ren.” – Hier maakt de Luitenant eene beweging als iemand
die een rotting hanteert. – » En nu, scheer je weg!”
KEEs had zijn gezigt in een heel onverschillige plooi getrok
ken; – hij m scheerde zich weg” zoo, als hem bevolen was –
en werd vervolgens voor veertien dagen in de provoost geïn
stalleerd.

Tot groote verbazing van een ieder hield zich de schoonste
flankeur van de afdeeling zóó goed, na het doorstaan van de
laatste provoostkuur, dat er niets op hem te zeggen viel. Ver
scheidene maanden ging het uitmuntend, en de Luitenant –
die nog steeds de kompagnie kommandeerde – had geene
enkele reden om zich over hem te beklagen – het tegendeel.
Op een noodlottigen avond evenwel, was KEEs in gezelschap
geraakt met een oude kennis – een m lands,” die hem zulk
eene magt van vloeibare, geestrijke bewijzen van vriendschap
schonk, dat KEEs, tegen het uur der visitatie, veel zeeman
schap noodig had om het vaarwater naar de kazerne te vin
den. Hij kwam evenwel, begunstigd door de duisternis, zon
der lastige ontmoetingen, tot aan de poort, en zou ook wer
kelijk, als een smokkelvaartuig, de haven buiten het gezigt
der douane zijn binnengevallen, had niet juist de klok negen
geslagen, waarop de schildwacht m In 't geweer!” riep en de
wacht hals over hoofd naar buiten stormde. Bij die gelegen
heid kwam KEEs eenigzins in het gedrang en geraakte hij on
gelukkigerwijze van de beenen. Hij scharrelde evenwel overeind,
en – zoozeer zweefde hem de vermaning van den Luitenant
voor den geest, – dat hij, na die onhoffelijke bejegening der
uitkomende wacht, zich vergenoegde met iets binnen 's monds
te prevelen van stommerikken” en lammelingen,” – en ver
der stilletjes, zoo goed als zijne waggelende beenen het ge
doogden, zich naar boven werkte.
Des anderen daags werd KEEs bij den Luitenant, op het
bureau – dat wel zijne geregtszaal scheen te zijn - geroepen.
m Flankeur,” begon de Luitenant, - n ik dacht dat je ge
nezen waart van je gebrek, – maar ik zie dat ik me ver
gist heb. - Je weet wat ik je beloofd heb, en je weet ook,
dat ik mijne beloften houd . . . .”

] ()

KEEs antwoordt niet, en ziet er dezen keer bedremmeld,
zelfs bevreesd uit.

-

» Wat heb ik je beloofd, flankeur?”
KEES ziet angstig in het rond, en met eene bijna onver
staanbare stem prevelt hij:
» Luitenant . . . ., het was mijn schuld niet . . . . ik heb me
lang goed gehouden . . . . ik wou gisteren stil naar mijn kotje
gaan . . . . de wacht heeft mij omgegooid . . . .”
m Je bent een lap, – dat is alles! Met jou helpen geen
praatjes; – je krijgt je laatste straf, en de voordragt voor
de divisie gaat weg. – 't Is goed!”
KEES blijft aan de deur staan.
»'t Is goed, flankeur!” herhaalt de Luitenant barsch.
KEEs staat als een paal, – maar in zijne mannelijke trek
ken is iets zigtbaar, dat een inwendigen strijd verraadt. De
Luitenant ziet hem een poos vorschend aan, wijst hem daarop
de deur en zegt op ruwen toon: ,,Ga heen!”
Luitenant,” stamelt KEEs met een nokkende stem, - m doe

het niet; stuur KEEs niet weg, probeer het nog eens met

hem, – nog ééne keer; hij zal nooit weêr dronken zijn, doe
het niet, – om zijn oude moeder niet; ik heb verleden

week nog een brief van haar gehad; zij wil mij nog zoo
graag eens zien vóór haar dood . . . .”

-

KEEs kan niet verder; hij doet alsof hij een dikken brok
doorslikt, en staat in de houding van een berouwvollen zon
daar voor zijn jeugdigen chef.
Ongelukkig is de Luitenant iemand, die tot grondstelling

heeft, in dienst geen medelijden noch toegevendheid te ken
nen. De wet kent geen medelijden - hij ook niet. ,,Denk
je, dat je mij met je dronkenmansberouw kunt beet hebben?
Neen maat! we kennen elkaår. Ik heb 't je beloofd – en
belofte maakt schuld.”

KEEs kan nog niet besluiten heen te gaan; het is alsof
booze en goede magten een hevigen strijd in zijn binnenste

voeren, want zijn gelaat veranderd in een oogenblik verschei
dene keeren van uitdrukking.

m Luitenant,” zegt hij eindelijk met tranen in de oogen,
m ik ben een slechte kerel; ik krijg mijn verdiende loon, als
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ik naar de divisie ga, maar heb medelijden met mijn grootje; 't mensch komt er niet van op: - deze eene keer nog, Lui
tenant; ik zweer je bij God, dat het nooit weêr gebeuren
zal . . . .”

KEEs heeft zijne handen smeekend zaâmgevouwen, en het
is een bedroevend gezigt dien grooten, sterken kerel zich zoo
klein te zien maken. De Sergeant-majoor keert zich om, en
wrijft eerst aan zijn neus en daarna aan zijn oog. De Lui
tenant is schijnbaar kalm gaan zitten, en antwoordt bedaard:
m Ga maar heen, flankeur, - en wacht af, wat er gebeu
ren zal.”

KEEs twijfelt: – zou de Luitenant zich bedenken? Maar
op het bleeke, strakke gezigt van den officier is niets zigt
baar, dat hem op genade hopen doet. De arme kerel schudt
twijfelmoedig het hoofd, en zijn gebaarde mond vertrekt zich
tot een bitteren glimlach. Nog een oogenblik draalt hij, en
gaat dan met een zucht heen.
Toen de Luitenant vertrokken was, klopte KEEs bij den
Sergeant-majoor aan. De onderofficier ontving hem met een
weemoedigen lach, die weinig goeds aan KEEs voorspelde.
» Majoor,” zei KEEs angstig, - m ga ik?”
De Majoor knikte even: ,,Niets aan te doen, KEEs, ik
heb nog voor je gesproken, - niets aan te doen, jongen.”
KEEs schreide, - en dat maakte op den Sergeant-majoor,
die KEEs dikwijls had hooren vloeken en opspelen als een ra
zende Roeland, een zoo vreemd effekt, dat de oude knevel
baard zelf zich allerzonderlingst begon te gevoelen. Hij zocht
en schommelde heel druk in zijne papieren, en zorgde daarbij
dat hij KEEs den rug bleef toekeeren.
» Majoor,” zei KEEs, met zijn gebroken stem, – m zou er
niets meer aan te doen zijn? Kan ik geen maand in de poli
tiekamer, – en dan nog zes weken met één voet in de
1 º . ..
kalk 1)?”
" ,
De Majoor schudde het hoofd: ,, Ik kan je niet helpen,
»

*

1

*

-

-

- '

1) In vroeger tijd waren de met arrest gestraften kenbaar aan één zwarte en
één witte slobkous, van daar de uitdrukking: hij heeft met zijn eenen voet
in de kalk getrapt.

*

-

-
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KEEs, - de aanvraag staat op 't rapport; er is geen lieve
moederen aan; de Luitenant wil er niet meer van hooren.”

KEEs zag er geheel verslagen uit; hij streek met de omge
keerde hand zijne oogen droog – en ging heen.
Een uur later ging men KEEs in de chambrée zoeken, ten
einde hem in arrest te brengen, maar KEEs was nergens te
vinden. Daar het evenwel zoo goed als onmogelijk is, om in
eene kazerne den voet te verzetten, zonder dat iemand er
iets van merkt, kwam het spoedig uit, dat onze vriend eene
wandeling, in of buiten de stad, verkozen had boven het ver
maak van in de provoost of het cachot te worden inge
kwartierd.

Er werden links en regts korporaals en onderofficieren uit
gezonden, om den wandelaar op te sporen en hem - als het
kon – in het gastvrij verblijf dat hij ontvlugt was, terug
te voeren.

Maar KEEs was te zeer bedreven in het schuile

vinkje-spelen, om zich zoo gemakkelijk te laten vinden. De
zoekers kwamen de een vóór, de ander ná, van hunne ont
dekkingsreizen terug, - en rapporteerden: geen spoor van
KEEs gevonden te hebben.
De Luitenant, wiens medelijden KEEs te vergeefs had inge
roepen, woonde in een stille straat, op een tweede verdie

ping. Hij zat des avonds van denzelfden dag waarop het
KEEs behaagd had de kazerne met al zijne aantrekkelijkheden
en genoegens vaarwel te zeggen, in een grooten stoel bij de
kagchel te lezen en te rooken.
Ik heb reeds gezegd dat hij nog jong was, maar op zijn
baardeloos gelaat stond den stempel gedrukt van een onbuig
zaam, streng karakter. Hij was bleek, mager en klein, blond, eenigzins rosachtig van haren en wenkbraauwen. Hij
was gevreesd bij de soldaten, en - niet bemind bij zijne
kameraden; voor 't overige, een officier, die wegens zijne kunde
en zijn zelfstandig karakter groote verwachtingen van zich deed
koesteren. Gelijk ik zeg, de Luitenant zat in zijn armstoel,
las en rookte.

Het was tien uren, en de anders reeds stille

straat scheen op dit uur als uitgestorven: het was doodstil.
Daar komt iemand met zachte schreden den trap op, schijnt
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een de
oogenblik
op het heeft,
portaal klopt
in hethijrond
te tasten,
hij
deur gevonden
zachtkens
aan. en zoodra
w

m Binnen!” zegt de Luitenant op zijn gewonen snijdenden
toon.

De deur gaat open, en KEEs staat in de kamer.
De officier, wel verre van zich de moeite te geven om bij
dit onverwacht bezoek op te stuiven, blijft bedaard zitten; hij
vergenoegt zich met KEEs even op te nemen, dan een vlug
tigen, bijna onmerkbaren blik te slaan op den hoek, niet ver
van hem af, waar zijn degen staat, vervolgens zijn boek
op de tafel te leggen en het regterbeen dwars over het lin
ker te kruisen.

KEEs blijft aan de deur staan, en naar het hijgen zijner
borst en zijn roode kleur te oordeelen zou men gelooven dat
hij snel geloopen heeft, maar dat is zoo niet; hij is zelfs zeer
langzaam en peinzend naar hier gekomen.
» Als het je plan is, je vrijwillig in arrest te geven, dan
moest je naar de kazerne, of naar de een of andere wacht gaan,
flankeur, – maar mij niet komen lastig vallen,” zegt de officier
na een oogenblik van diepe stilte.”
» Ik zal mij in arrest geven, Luitenant,” stamelt KEEs met
een haperende stem, – , maar denk er nog eens over of ....
KEEs niet bij het bataillon kan blijven; .... hij wil alles doen,
.... hij wil alles doorstaan; .... zet hem voor een maand in de
provoost; .... maar niet naar de divisie, Luitenant;.... heb

medelijden met het oude mensch!....”
» Kom, schei uit met je gemaal! Een kerel als jij moest zich
schamen om zoo te zaneken. Je stelt je aan als een oud wijf.
Het m oude mensch” zal er geen tering van zetten, als haar

vagebond van een zoon nu en dan eens afgeranseld wordt om
zijn bestwil.”

KEEs oogen flonkerden bij die woorden; zijne vuisten sloten
zich krampachtig; hij deed eene schrede vooruit, en met eene
vaste stem zeide hij:

m De Luitenant heeft gelijk; ik stel mij aan als een oud wijf;
ik heb al lang genoeg gehuild en gebeden, - het is schande
genoeg! Maar,” ging hij op ernstigen, gemoedelijker toon
voort, - m mag ik dan niet even goed als een ander een
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hart in 't lijf hebben? mag ik niet van die oude stumpert
van een moeder houden – zoo goed als .... de Luitenant van
zijn moeder houdt....?”
De Luitenant rees ploteeling van zijn stoel op; zijn bleek
gelaat werd nog bleeker, en zijne stem trilde ietwat toen hij
zeide:

» Wat weet jij daarvan, - waarmede durft gij u te be
moeijen? – Ga heen, en geef je in arrest!”
» Nog niet, Luitenant; – als ik toch afgevuurd heb, wil ik
ook uitpraten. Slecht ben ik, – dat is waar; - maar zóó
slecht niet, dat ik als een boef moet geranseld worden. En
voor mij kwam het er nog minder op aan, maar als ik er aan
denk, dat een oude, afgesloofde, arme en gebrekkige stumpert
zich dood moet schreijen als ze hoort hoe 't met mij gaat, –
dan ....”

-

KEEs sloot wederom zijne vuisten, zijne oogen schoten vuur,
en zijne tanden klemden zich op elkander.
m Maar,” ging hij voort, m ik ben nog niet weg, dat zal
zoo gemakkelijk niet gaan!”
De officier mat hem met een verachtenden blik, draaide
hem half den rug toe en terwijl hij hem over den schouder
aanzag, zeide hij met een honende stem:
n Zoudt ge ook, bij geval, een akkoordje met mij willen
maken? kom je daarom hier? - Je hebt in 't donker de deur
gevonden, niet waar? – ik behoef je die dus nu niet te wij
zen: ga heen!”
.
. .
-

» Niet vóór dat ik uwe belofte heb, dat ik niet naar de

strafdivisie ga,” antwoordde KEES besloten.
» Hoe nu? wil je me hier de wetten komen stellen? Marsch,
van mijn kamer! of ik smijt er je af!” zei de Luitenant met
een van woede trillende stem.

-

KEEs kruiste zijne armen over elkaâr en mat den officier
met een tartenden blik.

1

:

» Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan,” zeide hij, - mik
ga niet, – of de duivel zelf moet me halen! – Eerst wil
ik zeker weten, dat ik niet naar de divisie ga.”
De Luitenant, die alles geleerd had, behalve zich-zelven te

beheerschen, sprong naar den hoek waar zijn degen stond, rukte
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het wapen uit de schede, en ging den weêrspannigen flankeur
te lijf.

KEEs was ongewapend; hij wierp snel een blik in 't rond
om een wapen tot zelfverdediging te zoeken, maar er was niets
onder zijn bereik dan - een stoel. Hij greep dien met beide

handen, en daar hij een sterke kerel was, wist hij snel genoeg
met dit onhandig wapen de woedende stooten van zijnen aan
valler af te weren.

m Beroerde hond!” riep de Luitenant schuimbekkend, – mik
zal je leeren mij de wetten te willen voorschrijven; ik zal je
aan den muur vaststeken, zoo waarachtig als ik leef!”
Dit menschlievende voornemen was op het punt van volvoerd
te worden, want de Luitenant, maakte eene feinte naar de borst
en stak toen onder den stoel door, om KEES een knoopsgat
in den pantalon te prikken, dat in den rug moest uitkomen.
De soldaat sloeg bliksemsnel den stoel naar beneden; de degen
schampte langs het onderlijf af, en brak in tweeën.
Met de snelheid der gedachte bukte KEEs neder en greep
de op de helft afgebroken kling
m Nu zijn wij gelijk,” brulde hij verwoed, u en ik mag ver...
zijn, als ik mij als een hond laat neêrstooten!”
Het was een korte, maar vreeselijke worsteling. De officier
drong, zonder zich te ontzien, op den ander in, en trachtte

hem te doorboren. KEEs had lange armen, en greep den Lui
tenant in den strot, hield hem dus ver genoeg van zich af,
en hief den arm op om hem het gepunte staal door de borst
te stooten.

Maar de Luitenant deed eene plotselinge beweging, waardoor
hij zich vrij maakte, deed, als 't ware in den blinde, een
uitval en joeg het stompe staal den, armen KEEs in den buik.
KEES viel niet aanstonds; hij liet zijn linkerhand op het
hoofd van zijn overwinnaar nederdalen, zette de vijf vingers
in diens haren, waggelde toen als een beschonken man, stortte
neder en trok, den ander in zijn val mede.
Vruchteloos poogde de Luitenant weder op te staan; de ster
vende vingers van den flankeur geleken zoo vele stalen klem
men die niet te openen waren dan – door ze te breken.
KEEs lag op zijde, de oogen half gebroken, met den afge
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knotten degen, waarvan slechts het gevest zigtbaar was, dwars
door het lijf, in de regterhand hield hij het wapen, dat hem
zoo slecht gediend had.
Eensklaps sperde hij zijne oogen wijd open, het bewustzijn
scheen voor een oogenblik terug te keeren. Hij staarde eerst
in het rond en vestigde toen zijn blik op den naast hem lig
genden officier: diepe, gruwzame haat sprak uit dien blik.
De Luitenant deed eene vernieuwde poging om zich op te
rigten; maar op eens hief de soldaat zijn gewapenden arm op
en stiet zijn vijand den degen in het hart.

De lieden bij wie de Luitenant inwoonde, en die reeds te
bed lagen toen de strijd begon, waren naar boven geijld,
toen zij den val van twee zware ligchamen hoorden. Zij von
den den Luitenant en KEEs badende in hun bloed, het leven
was reeds in den bloedstroom weggevloeid!

Daar zijn er, hoop ik, velen onder mijne jonge lezers, die
eenmaal de epaulet zullen dragen. Ik vertrouw, mijne vrien
den, dat gij de strekking van dit kleine drama zult begrepen
hebben.

Ik heb u geen bloedig tafereel geschetst, omdat ik

geloof dat uw smaak daarin voedsel vindt, en u zulks een zeker
genot verschaft. - Indien dit zoo ware, zou ik aan uwen
goeden smaak moeten twijfelen, en dat doe ik geenzins. Maar
ik wilde u alleen opmerkzaam maken op het verkeerde, het

onmenschkundige van eene tot het uiterst gedrevene gestreng
heid. Zwakheid en te groote toegevendheid zijn in den bevel
hebber – van welken rang dan ook - immer ten sterkste
af te keuren; zij hebben tallooze onheilen gesticht. – Maar

eene gestrengheid, die zich krampachtig vastklemt aan den let
ter der wet en tot onverbiddelijkheid ontaardt, kan – op
zijn zachtst genomen – even groote jammeren veroorzaken. De
krijgswetten zijn in vele opzigten Draconische wetten; ze zijn
met bloed geschreven; maar dat moet zoo zijn. Aan het hoofd
dier wetten staat: De subordinatie is het wezen en de ziel van

de militaire dienst. Die subordinatie moet dus gehandhaafd
worden, en daartoe is het noodig dat sommige vergijpen, die

in de gewone zamenleving bijna straffeloos voor de wet zijn,
in den krijgsstand met de doodstraf bedreigd worden.
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Maar daartegenover staat eene andere bepaling, welke wij
eveneens aan de wet ontleenen; zij is deze: Het is de be
geerte van den Koning, dat er eene trapsgewijze ondergeschikt
heid plaats hebbe, welke zonder iets van hare kracht te ver

liezen, zacht en vaderlijk zij, en alle onderdrukking verwijdert.
Hij wil dat de soldaten met de meeste zachtheid en menschlie
vendheid behandeld worden, en in hunne meerderen niet dan
weldadige voorgangers vinden . . . . .

Had de Luitenant, van wien ik u verhaald heb, zich die
laatste woorden willen herinneren, had hij de verzachtende
omstandigheden, die er bij een behoorlijk onderzoek genoeg
te vinden waren, in aanmerking genomen, had hij de harde
wet door zijn onvriendelijke bejegening van den armen KEEs,
niet nog harder gemaakt, – dan zou alles zulk een treurig
einde niet hebben genomen.
En met deze zedepreêk, die gij mij wel ten goeden zult
willen houden, eindig ik mijn verhaal.
P. F. BRUNINGS.

HET EERELID.

De tabaksrook in de societeitszaal te Breeberg was zoo digt,
dat men ter naauwernood de n heeren leden” er in herkennen
kon.

Het was dan ook maar één avond in de week dat de

societeit feitelijk bestond en alle notabelen schikten er hunne
bezigheden naar om althans die weinige uren aan hun gemeen
schappelijk bijeenzijn te geven. Iedereen was lid: van den bur
gemeester af, die voor een der ramen met een paar grondeigenaars
uit den omtrek de groote aangelegenheden besprak, tot den be
zoldigden notarisklerk, die met den schoolmeester een partij
schaak speelde. De notaris maakte een ernstig ombertje; de
zoons van den predikant waren met den veearts aan 't biljarden;
l 860.
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anderen hadden zich aan de quadrille- of écartétafels gezet, ter
wijl de overigen aan de courantentafel gezeten, aan een gezellig
gesprek de voorkeur gaven boven het spel. Deze laatste vorm
den het luidruchtigste groepje, dat vooral een contrast ople
verde met het tafeltje in hunne onmiddelijke nabijheid, waar
aan luitenant STENDAHL met den dooven penningmeester van
het polderbestuur zat te dammen.
Luitenant STENDAHL was een lang, beenig man met eene strakke

physionomie, waarvan het onbewegelijke nog verhoogd werd
door zijn hoogen stropdas, zijn altijd toegeknoopten jas met
enge mouwen en zijn pet met breeden rand. Daarin alleen zou
men den oudgediende herkennen, maar meer nog verried zich
zijne vroegere maatschappelijke betrekking door zijn doordrin
genden vasten blik en zijn scherp gearticuleerde woorden, geheel
in overeenstemming met zijne onbewimpelde rondborstigheid.

De doove penningmeester had zes partijen verloren en had
nu vooreerst zijn bekomst van het dammen. Hij stond op en
sTENDAHL volgde zijn voorbeeld en plaatste zich achter het
quadrilletafeltje.

-

– » Wat doet gij daarop, luitenant?” vroeg hem een der
spelers en reikte hem zijn spel over.
STENDAHL bezag het spel eenige oogenblikken en gaf toen
zijn advies.

– » Onmogelijk - wilt gij hem voor mij spelen? half?”
– » Je weet wel, dat ik nooit om geld speel.”

– ,,Dat is dwaas genoeg van je,” sprak een ander, geen

is er zoo gelukkig als gij, en ge weet zelf best dat ge de fijnste
speler zijt.”

e

– » Dank je voor 't kompliment, maar ik zou niet willen
spelen om te winnen.”

– ,,Om te verliezen dan misschien?” vroeg een ander lag
chend, , nu ook daar hebben wij niets tegen.” De overigen
deelden in dien lach, maar STENDAHL bleef onbeweeglijk:

– , Ge weet wel, mijnheer Post, dat mijn vermogen mij
niet veroorlooft te verliezen, en dat mijne levenswijze niet
eischt dat ik win.”

-

– » Kom, kom, luitenant, Zoo is 't niet gemeend. Laat ik
je een glas wijn schenken. Waar is je glas?”
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- m Verpligt, ik ben nog voorzien,” en STENDAHL wees naar
zijn glas bier, dat op het damtafeltje stond.
- m'Wij kunnen 't ook nooit goed met je maken: Ik geloof
dat ge mohammedaan zijt – nooit een glas wijn!”
- m De luitenant heeft zijn tijd gehad,” hernam een ander.
m Niet waar?”

- m Ik heb mijn tijd gehad, zeker.”

Er lag niets zwaarmoedigs in die woorden; hij sprak ze op
zijn gewonen eenvoudigen toon, maar er was toch wel eenige
reden om bij de herinnering aan den tijd, dien hij n gehad
had” zich minder gelukkig te gevoelen. Ook STENDAHL had
eens behoord onder die vertegenwoordigers der jeunesse dorée,
die de welkome gasten zijn op soirées en feesten, die aan alle

genietingen deel nemen, overal gezien worden en bij allen gezien
zijn, die aan levenslust en onbezorgdheid schoone vooruitzigten
paren, en die, de wereld nemende zoo als zij is, slechts voor
de wereld schijnen te leven.
Maar wij herhalen het, er was geen zweem van melancholie,
geen spoor dat hij die dagen van voorheen betreurde en terug
wenschte, in zijne woorden gelegen en zonder zich een oogen
blik met die herinnering af te geven, vatte hij het gestaakte
spel op en speelde de solo, die hij door een paar welberekende
trekken won.

- m Dank je STENDAHL, ge zijt een matador, dat heb ik
altijd gezegd!”
De luitenant was verder gegaan. De burgemeester had hem
gewenkt en kwam hem een paar schreden te gemoet.
– » Hebt ge u gedecideerd, mijnheer STENDAHL?”
– ,,Dat was niet meer noodig, burgemeester; ik heb het u
terstond gezegd: mijn jongen gaat niet als remplaçant.”
– ,,Maar, neem me niet kwalijk, dat is toch niet verstandig
van u. Ik weet – vergeef mij het woord – dat gij leven
kunt, maar overvloed hebt ge toch niet, en een honderd gul
den of wat moet u toch welkom zijn, terwijl ten slotte de
zaak op hetzelfde neerkomt.”

STENDAHL had den burgemeester laten uitspreken; de herin
nering aan zijn geldelijken toestand, zoo min als het voor

uitzigt op die honderden guldens had een spier van zijn
2x
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gelaat doen bewegen, de geheele redenering had blijkbaar niet
den minsten indruk op hem gemaakt en met zijne gewone
kalmte antwoordde hij: ,,Ik heb het gezegd, burgemeester,

mijn jongen zal dienen, niet als uw, maar als mijn zoon.
Daar blijf ik bij.”
Het hoofd der gemeente haalde eenigzins wrevelig de schou

ders op: ,,Wijfhonderd gulden?” vroeg hij nog eens als eene
laatste poging.
– ,,Ik verkoop mijne zoons niet,” zeide STENDAHL met nadruk,
maar toch niet beleedigend. Althans de burgemeester klopte
hem goedhartig op den schouder: ,,Ge zijt onverbeterlijk,
luitenant. 't Is waarlijk jammer, dat ge niet in dienst zijt

gebleven.”
– » De koning zal nu vier STENDAHLs hebben in plaats van

een,” hernam de luitenant en staarde vóór zich, en genoot
het tafereel, dat zijne verbeelding hem voorspiegelde: zijne
vier zonen in de uniform, die hij eenmaal zelf had gedragen,

maar die zij niet, als hij, verwisselen zouden met burger-tenue,
maar met de kapiteins épauletten.
De burgemeester had zijne plaats weder ingenomen en de
luitenant bleef nog geruimen tijd vóór zich staren, breede
blaauwe wolken blazende uit zijn pijp.

– » Een balletje mijnheer STENDAHL? vroeg de jongen hem
den bal voorhoudende, die hem bij het potspel zou inlijven.”

– ,,Neen PIETERTJE, dat weet ge wel.”
– » De notaris zeide, dat u 't beloofd hadt.”
– ,,Ja, ja sTENDAHL, riep eene stem van 't biljard, ge hebt

gezegd als de notaris meedeed, dat ge dan ook de queue weêr
zoudt opnemen.”
De luitenant schudde ontkennend het hoofd. -

Ik heb

gezegd, dat ik er dan bijna lust toe zou gevoelen,” antwoordde
hij, en wees den bal af.

– ,,'t Is jammer,” vertelde hij, die den luitenant had aan

gespoord, aan zijn buurman, hij is bepaald de sterkste speler.
Laat ge u niet verbidden?” vroeg hij nogmaals aan STENDAHL.
– Neen, neen, verpligt, wij zijn gescheiden, mijn queue
en ik; bovendien is 't mijn tijd.”
De societeits klok wees kwart voor negen en de luitenant
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hield zich aan het oude taptoe-uur. Hij betaalde zijn glas
bier, en stapte met zijn gewonen stevigen tred de societeit
uit, in het voorbijgaan aller groet en veler handdruk mede
nemende.

- Gaat ge al weg, STENDAHL?” vroeg de oude dokter, die
juist de deur binnentrad. » Foei, en dat nog al ons eerelid.”
– m't Is mijn tijd.”
- ,,In ons garnizoen dacht ge er anders over.”
- mToen hadden we nog geen vrouw en kinderen.”
- m'Ik heb u wat te vertellen... en de kastelein heeft zijn
fijnen wijn gekregen.”
- Sybariet,” sprak STENDAHL lagchend, mden ouden man de
beide handen op de schouders leggende en schoof de deur uit.”
- mDeserteur!” riep deze hem nog na en zette zich lagchende
over dien uitval aan het praat-tafeltje. ,,Ons eerelid is ver
dwenen,” sprak hij, mjelui weet hem ook nooit vast te hou
den. Ik heb dagen met hem beleefd, zie – ik kan ze nog
niet vergeten.”
– ,,Waarom is hij toch eerelid?” vroeg de jongste zoon
van den predikant, wiens lidmaatschap eerst van later dagtee
kening was.”
– mOmdat hij geen gewoon lid wilde worden.”
– ,,Maar gesteld, dat ik dat ook eens had geweigerd.”
– Dan hadden we u den toegang verboden, vriendje.
Iedereen is luitenant STENDAHL niet.”

– ,,En wat het aardigste is,” vulde een ander aan, hij
wilde niet eens het eerelidmaatschap aannemen.”
– Ja,” zeide de dokter, het oog gevestigd houdende op
het fijne merk, dat de kastelein voor hem ontkurkte, ik heb
wat moeten praten voor hij begreep dat het eerelidmaatschap
hem toekwam. Wij hadden hem penningmeester willen maken,
maar van geld in bewaring te hebben wilde hij niet weten.
Het commissarisschap had hij ook geweigerd en toen zijn wij
op het denkbeeld gekomen om hem met het ontwerpen en
schrijven der reglementen en van de naamlijst der leden te
belasten, en toen hij zelf, voor alle eventualiteit bepalingen
omtrent eereleden daarin gemaakt had en voor deze ook de
plaats op het bord had open gelaten, hebben wij hem ge
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dwongen tot zijne straf, zooals het heette, zijn eigen naam er in
te zetten, omdat wij het beginsel hadden aangenomen, dat er
geene eereleden zouden zijn.
– » Gij hebt u wel veel moeite gegeven,” zeide de oudste
predikantszoon, zijn glas landverhuizer omroerende. ,,Bij ons
in Leyden . . . .”
– » Hola, mijn beste vriend, bij u in Leyden is er geen
een, die zich met onzen STENDAHL gelijk kan stellen.”
– » Brrrr; dat is bout gesproken dokter.”
- m. Een pari, dat gij 't mij toe moet geven.”
- m Aangenomen.”
– » Maar eerlijk.”
- m Natuurlijk. De heeren zijn scheidsregters.”
De scheidsregters knikten met een geheimzinnigen glimlach,
dat zij tot die taak bereid waren en de dokter schonk zijn
glas nog eens in.
– ,,Wat zal de pari zijn?”
– » Een flesch champagne.”
– m STENDAHL is meer waard, maar 't is goed: ik zal u zijne
geschiedenis vertellen.”
Eenige leden, die een deel van het gesprek hadden gehoord
en nieuwsgierig waren iets meer van den luitenant te verne
men, schaarden zich om de tafel, anderen legden hunne kaar
ten neder en de dokter deed zijne vertelling.
m. De negende afdeeling telde, in den tijd, dat ik als officier
van gezondheid daarbij was geplaatst, menigen knappen officier.
Wij kregen onze luitenants kersversch van de akademie, schit
terend als torren en fier en hooghartig of ze in een overwon
nen land leefden. Maar in den grond waren 't goede jongens;
het was de bolster maar, die er wel afging als zij eenige jaren
hun zeven-honderd gulden gemeten hadden met de burgerfor
tuinen.

Onder hen was ook RoBERT STENDAHL, een flinke ronde ke
rel, met een fraaijen knevel en mooije oogen: l'enfant chéri
van de dames in onze garnizoensplaats; hij danste voortreffelijk,
hij zong en speelde piano, hij was een goed ruiter, muntte
uit in alle ligchaamsoefeningen en was een meester in elk spel.
Daarbij had hij een goed gezond verstand, vrij algemeene ken
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nis en een aangeboren gaaf om aan elk gesprek vuur bij te
zetten. STENDAHL was dan ook bij de heeren even gezien als
bij de dames en ieder achtte het eene eer zijn vriend te zijn.
u Hebt ge er veel zoo in Leyden?” vroeg de dokter naif, zijn
verhaal afbrekende, terwijl hij zijn glas en dat van den predi
kantszoon vulde.

– ,,Verscheiden,''

antwoordde deze, ik geef ten minste de

flesch nog niet.”

- ,,Ik vraag hem ook nog niet. STENDAHL,” zoo vervolgde
de dokter, was geen twee jaar in garnizoen of hij was geën
gageerd met een der aanzienlijkste meisjes uit de stad.”

- m. Die had hij maar moeten trouwen, dan was hij beter
âfgeweest dan nu.”

- n Geduld - misschien deed hij het. Ik zeg, dat zij eene
der aanzienlijkste meisjes uit de stad was, liever moest ik zeg
gen, dat zij er voor doorging. Zij was de eenige dochter van
een makelaar, die eigen rijtuig hield, luisterijke partijen gaf
en een onbeperkt krediet genoot. Algemeen was dan ook de
verbazing toen men hoorde dat de oude heer eensklaps met
de noorderzon was vertrokken en maar juist bij tijds: er waren
valsche wissels in omloop en het was zoo klaar als de dag dat
ze van hem afkomstig waren.
mToen was plotseling het huis van den ouden makelaar, zoo
gezocht door allen, die het leven genoten, een verlaten gebouw,
dat ieder schuwde, en zijne dochter deelde hetzelfde lot. Men
beklaagde haar, maar niemand zou naar haar hebben omgezien
en in de kringen, waarmede zij vroeger converseerde, liep reeds

het gerucht dat STENDAHLs huwelijk, dat in den loop van den
zomer zou worden gesloten, geen voortgang zou hebben. Zijne
familie was er nu bepaald tegen, en zijn oom, die in den Haag
veel invloed had, gaf hem den formelen raad om van zijne
verloofde afstand te doen.

– m. Hij had liever voor hem moeten storten.”
– m. Dat deed hij evenwel niet. Toen STENDAHL hem dit vroeg
kreeg hij eene regtstreeksche weigering met bijvoeging, dat, zoo
zijn neef die dochter van een bankroetier niet liet voor hetgeen

zij was, de protectie, die hij hem had toegezegd, aan anderen
ten deel zou vallen.

-
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» Ik behoorde onder zijne beste vrienden en toen STENDAHL
dat antwoord ontvangen had, kwam hij er mede bij mij. Dok
ter, sprak hij, ik ga mijn ontslag nemen.
– m STENDAHL, was mijn antwoord, gij zijt krankzinnig.
– m. Dat zullen er meer zeggen, daarom kom ik bij u, om

een verdediger te vinden. Ik ga mijn ontslag vragen om Marie
te huwen. Als haar vader eerlijk man was gebleven, zou ik
misschien van haar hebben afgezien en de liefde, die ik voor
haar koester, overwonnen hebben. Nu hij niet alleen zich zel
ven, maar ook haar heeft geschandvlekt, acht ik het mijn pligt
haar te huwen.

Dat zie
nog zoo niet in mijn jongen, begon ik. Maar
hij lietm. mij
nietikuitspreken.
tº

- Gesteld dat gij gelijk hadt, dokter, zeker blijft het toch,
dat, zoo ik haar niet huw, iedereen mij kan tegenwerpen, dat
ik MARIE om haar geld zou hebben genomen.
- m. Dat is te vergeven in een officier.
- m. Volgens de publieke opinie welligt, maar een man van
eer neemt geene vrouw om haar geld en doet geen afstand
van haar omdat zij geen geld heeft.
- m. Maar wat dan STENDAHL?

- ,,Ik zal eene betrekking zoeken.
- m Zoeken is de vraag niet, maar vinden.
- ,,Ik zal haar vinden.

– » Denk er eens aan, vriend, dat gij magtige protectie ge
niet, dat gij bij allen gezien zijt, dat uwe carrière gemaakt is,
dat gij binnen zes weken tijds eene andere verloofde kunt
hebben, de rijkste die ge verlangt; kortom, dat gij eene toe
komst hebt beter misschien dan een uwer wapenbroeders, en
dat zult ge alles wegwerpen om eene vrouw.
- m Neen dokter, niet om eene vrouw, maar om mijne eer:
me dunkt, dat is het eerste en hoogste goed, dat een soldaat

bezit. Ik heb alles wel overwogen, maar als man van eer mag
ik MARIE niet aan haar lot overlaten – laat er van komen

wat wil, ik zal vrede hebben met mijn geweten.
- m Maar STENDAHL, als man van eer zijt gij gehouden uw
woord na te komen en het vaderland te dienen.

- m. Dat kan ik in elken stand der maatschappij, en dokter,
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zoo ik zelf de wapenen neerleg, mijn woord geef ik, dat al
mijne jongens, als ik ze ooit krijg, de uniform zullen dragen.

,,Ik sprak nog lang met hem en trachtte hem van zijn plan
terug te brengen, maar het was vaak te laat: hij vroeg zijn
ontslag, bekwam het en trouwde met de dochter van den ban
kroetier.”

– ,,Ik moet erkennen, dat gij eenige kans hebt op de flesch,”
sprak de predikantszoon, - mik zou er althans tweemaal over
denken.”

– m. Maar hij was misschien smoorlijk verliefd,” merkte een
der heeren op.
– ,,Volstrekt niet, zijne verloofde was verre van een beauté
en bedriegen mijne herinneringen mij niet, dan ontstond zijne
eerste kennismaking met haar meer uit een gevoel van medelij
den, omdat zij in schoonheid door zoo velen werd overschaduwd.”
– ,,En vond hij eene betrekking?”
– mJa, vrij spoedig zelfs, maar hij had haar nog slechts wei
nige jaren vervuld toen hij eene ziekte op de oogen kreeg en
broodeloos werd. Toen was het zijne vrouw die voor het ge
zin zorgde, en toonde het offer waardig te zijn, dat hij haar
gebragt had. Ook toen heb ik hem gekend: zelden heb ik
grooter armoede gezien, in den stand, waarin zij nog altijd
heetten te zijn, maar even zelden heb ik ook het ongeluk met
meer kalmte zien dragen, en de toekomst met meer vertrou
wen zien tegengaan.
» Drieweder.....
jaren lang duurde zijne ziekte. Eindelijk kreeg hij zijn
gezigt
x2

– » Mogen we een glaasje op zijn dokter leêgen?”
– n Gaarne, want zulke patienten genezen te hebben is voor
hem steeds eene aangename herinnering. Hij herstelde althans
in zooverre dat hij weder zien kon en hij zocht toen een ge

zond en goedkoop dorp om er zijn verder leven door te bren
gen. Gij weet hoe hij in zijn onderhoud voorziet: als hooi
meter, gemeenteklerk, getuige bij den notaris, kopiïst, en de
hemel weet welke baantjes meer....”
– » Gij vergeet zijn voornaamste: privaat-onderwijzer.”
– » Zonder akte of patent; als lid der schoolcommissie mag
ik ze niet weten.”
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– » Maar 't is toch een knap man,” hernam hij, die de op
merking gemaakt had. Hij heeft al mijn jongens les gegeven
en zijn eigen jongens ook.”
– m. Dat mogt hij doen, ook zonder patent en 't ware te
wenschen, dat ieder zijne zonen groot bragt als hij.”
– m Jammer maar dat hij van allen soldaten maakt.”
– » Trouw aan zijn woord,” zeide de dokter, men als ge 't mij
vraagt,” eindigde hij, dan geloof ik dat onze luitenant, al is
hij dan niet oud geworden in de dienst, toch ook in het bur

gerlijke leven heeft getoond de ware krijgsmansdeugd te bezit
ten. Zijne opoffering aan zijn gevoel van eer, zijn trouw aan
het woord dat hij zich zelven gegeven had, zijn moed om
tegen het lot te strijden, zijn vaste wil, die hem ook nu
elke uitgave doet vermijden, die hij voor zijn gezin niet ver
antwoorden kan – dat alles, na eenige jaren lang in zoo geheel

anderen kring geleefd en zulke geheel andere vooruitzigten ge
koesterd te hebben, me dunkt....”
p

– » Dat de luitenant zijn flesch waard is,” viel de predi
kantszoon in de rede. Kastelein ! een flesch champagne, ik
verklaar mij overwonnen.”
– m. Maar koppig is hij toch,” sprak de burgemeester, die ge
reed stond om het vertrek te verlaten, maar een oogenblik aan
het tafeltje was blijven staan om de woorden van den dokter
te hooren. m. Hij wil zijn zoon, die volgens de wet vrij is,
niet voor den mijnen in dienst doen treden. 't Scheelt hem
toch een honderd gulden of vijf.”

– m Manier van zien,” zeide de dokter schouderophalende,
Een remplaçant vindt onze burgemeester toch wel. Ieder zal
het tot een geluk rekenen, als de burgemeester hem een bod
doet, dat zeker het laagste niet wezen zal.”

De burgemeester was door die vleijende woorden weder eenig
zins met de zaak verzoend, en vertrok. De speeltafeltjes bra

ken op en ook het praattafeltje verloor de haren. Eindelijk
gingen ook de laatst geblevenen en de societeit was ledig.
– » Drie flesschen champagne,” mompelde de kastelein zijn

leitje optellende, , ik woù dat we zes eereleden hadden – nu
't mag er wel op overschieten: hij zelf verteert geen cent als
zijn glas bier. Maar de kerel kan 't niet missen en beter niet
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uitgegeven dan schulden gemaakt,” en de kastelein boekte de
vertering van den predikantszoon en den kandidaat-notaris en
liep het bedrag eens op.
m Mooije duit – wanneer zou ze klinken?” bromde hij....
m zie, dat 's toch ook waar: elke stuiver van het eerelid is er

één, maar die heeren, die maar laten opschrijven.... enfin wij
moeten er het beste van hopen: morgen zullen we de oude

lui er toch eens een wenk van geven.... Hoe is het sIM, ga
je nog niet naar bed toe? 't is je tijd.”
– ,,Ik ga van nacht niet naar bed,” antwoordde de oude,
die als societeitsknecht één avond in de week dienst deed en

nu nog aan 't opruimen was.
– m. Waarom niet?”

– » Ik moet om twee uur aan den nachtwagen zijn voor de
koffers van den jongenheer, die vertrekt, dat weet ge.”
– m. Dat weet ik, en 't is gek genoeg van den ouden....
Weet je wel sIM, dat hij van avond vijf-honderd gulden voor
zijn jongen heeft kunnen krijgen.”
– » En niet gedaan hè? neen, dat wist ik wel.”
– » Maar de man heeft zelf geen roode duit.... heb jij
ooit zijn geld gezien SIM?”
De oude SIMON zette de zwavelstokbakjes die hij in de
hand had neêr, legde beide handen op tafel en vroeg, ter
wijl hij den kastelein strak aanzag: ,,Wat zou-dat!”
– m Mij is het onverschillig; elk moet weten wat hij doet,
dat gij voor niets wilt dienen, is uw zaak,” zeide de kaste
lein; mik vraag het je maar.”
– ,,Wij stonden bij de zelfde afdeeling,” antwoordde SIMoN
fier en hervatte zijn arbeid.
Een uur later was de societeitszaal opgeruimd en de herberg
gesloten. Maar tegen drie ure kwam er weêr leven in het stille
huis. De deur werd open gemaakt; de lantaren ontstoken,
de ladder uitgezet, een koffer op stoep gesleept en de ge
-

wone toebereidselen gemaakt voor het stilhouden der nacht
diligence. Een kwartier vóór dien tijd kwam STENDAHL met
zijn zoon.
– m Alles in orde SIMON?” vroeg STENDAHL.
– m Alles in orde luitenant,” antwoordde deze aanslaande.

- m Ga jij dan maar naar huis, sIM,” sprak STENDAHLs
zoon, terwijl hij den ouden man de hand reikte.
- m 't Ga je goed jongenheer – en als je in de kazerne
komt, denk dan eens dat de oude SIM daar ook zoo menig
dagje heeft doorgebragt.”
– ,,Ik zal ook bij andere gelegenheden aan je denken, SIM.”
– mJa, ja, de een maakt er zijn geluk van en voor den
ander is 't een ramp,” en de oude soldaat zuchtte.
– ,,Wat meent ge SIMON – gij ziet er toch geen ramp in?”

– Ik niet jongenheer, maar mijn zustersjongen moet ook
weg en hij is haar eenige steun.”
– » Dan is hij vrij,” merkte de oude STENDAHL op.
– » Met je verlof luitenant, volgens de wet is hij haar steun
niet, maar voor ons zie je, die de familie steunen, is hij 't wel
degelijk, en zonder hem...: ja 't is een harde zaak. Mijn

zwager doet meer kwaad aan 't gezin dan goed en als FRITS
er niet de hand aan hield leden wij al lang armoede. Nu
verliest hij zijn winkel, en de hemel weet wat meer.”
– ,,Daar hebt ge ons nooit iets van verteld, SIM.”
– ,,Het zou me niet passen luitenant, om u met die familie
geschiedenissen bezig te houden – bovendien gij hebt aan
uw eigen zorgen genoeg.”
– ,,Toch wil ik ze wel eens weten.”
SIMON vertelde toen den toestand van het gezin zijner zuster
-

meer in bijzonderheden; STENDAHL en zijn zoon luisterden
aandachtig.

– m Neem den koffer maar op, SIMON,” sprak de luitenant,
toen sIMON zijn verhaal had geëindigd.

SIMON begon altijd met te gehoorzamen: dat was hem uit
zijn diensttijd bijgebleven. Toen hij den koffer op den schou
der had, niettegenstaande er nog geen zweem van de diligence
was te zien, sprak STENDAHL: mRegts-om-keer, marsch.”
– Stalknecht – mijn zoon gaat niet mede,” riep hij den

staljongen toe, die in te dommelenden toestand verkeerde om
zich over die verandering van besluit te verbazen.

– » En nu is je zoon toch voor een ander in dienst ge
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treden,” sprak de burgemeester tot het eerelid, toen de societeit
acht dagen later weder geopend was.
– » Ik heb hem niet verkocht burgemeester,” antwoordde
STENDAHL.

– m Nu de mijne heeft vrijgeloot.”
– m Als 't u genoegen doet, wensch ik er u geluk mede
burgemeester,” zeide het eerelid en nam weder plaats aan het
damtafeltje en dronk weer zijn glas bier, om kwartier voor
negen weder de societeit te verlaten.
G. KELLER.

IETS W00R DEN SOLDAAT.

Dikwijls reeds is er gesproken en niet minder geschreven
over de vraag, aan welke omstandigheden het voornamelijk te
wijten is, dat het leger zoo moeijelijk zijne vrijwilligers aan
werft, en waarom de meeste vrijwillig-aangeworvenen, na afloop
van hunnen diensttijd, geen lust tot het aangaan eener nieuwe
verbindtenis gevoelen. Sommigen hebben dit verschijnsel slechts
'ééne groote oorzaak toegekend, - namelijk, het gebrek aan
militaire geest bij de Natie.

Zonder juist het tegendeel te willen beweren, gelooven wij
toch dat eene oplossing der quaestie in dien zin, wel eenigzins
tot de cathegorie der magtspreuken kan worden gerekend. Dat
de krijgshaftige geest in het Nederlandsche volk minder sterk
m geprononceerd” is dan in het Pruissische of Fransche, – dat

is gewis, maar wanneer men van boerenjongens, in een betrek
kelijk korten tijd, zulke bruikbare soldaten maken kan als er jaar

lijks uit onze jonge ligtingen worden gevormd, – dan, gelooven
wij, mag men aannemen dat er krijgsmansgeest genoeg in het
volk zit om, bij goeden wil, dien te kunnen ontwikkelen tot

den graad die noodig is om steeds een voldoend getal vrijwil
ligers onder de wapenen te kunnen houden.
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Maar er waren andere oorzaken die tot nog toe de vrijwil
lige dienst-neming in den weg stonden, wier verderfelijken
invloed sinds lang door iedereen erkend, zooveel redenen
daarstelden, waarom menig geschikt jongeling, die anders wel
eenigen lust tot de krijgsdienst gevoelde, afgeschrikt werd zich
aan eene zesjarige verbindtenis te wagen. Dat het Bestuur zich
beijvert die oorzaken weg te nemen, en daarmede reeds op
krachtige wijze is aangevangen, dit is een verblijdend teeken

en opent het bepaalde vooruitzigt, dat van lieverlede de vrijwilli
gers zullen toestroomen en de lust om eene nieuwe verbindte
nis aan te gaan, bij hen wier diensttijd verstreken is, zal aan
groeijen.
Maar, wat wij immer als een groote hinderpaal tot de vrijwil
lige dienstneming hebben beschouwd, is – de huisvesting van
den soldaat. Moeijelijk is het inderdaad, zich iets ongezelligers,
iets onbehagelijkers voor te stellen dan de ongezelligheid en
onbehagelijkheid welke sommige kazernen binnen hare vervallen
wanden bevatten. – God dank! die kazerne-quaestiën zijn thans
voor goed uitgemaakt, en voortaan zal er geen sprake meer
zijn van een strijd tusschen de Regering en de gemeente-bestu
ren, wie van beiden den soldaat eenige vierkante voeten opper
vlakte zullen aanwijzen, waar hij zijn krib mag neêrzetten, –
waar hij leven en desnoods sterven kan.
Maar dit belet toch niet, dat de huiselijkheid van den
soldaat nog niet is, wat ze zijn moet – om volmaakt te hee
ten. - Volmaakt? vraagt ge, lezer, – wat is er volmaakt
hier beneden, behalve het – m reglement op de inwendige
dienst,” dat daarom dan ook, naar 't schijnt, rustig, door alle
tijden heen, zijn bestaan voortzet? - Neen, zóó volmaakt ver

langt het niemand, maar toch wenschen we 't zoo goed als de
m omstandigheden” het gedoogen, – en die gedoogen dat het
zeer goed is.
Als men het woord n kazerne” noemt, denkt men reeds aan

stonds aan een groot, somber gebouw van eene architectuur
welke door die van menig pakhuis en tuchthuis wordt beschaamd

gemaakt.

Voor welke wezens sommige gemeentebesturen de

soldaten toch wel hebben aangezien, mag een raadsel heeten,
daar menig veehouder zijn vee niet zoo gestald zou willen zien
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als enkele op garnizoen beluste steden 's lands troepen hebben
gehuisvest.
Wij kennen ze die ellendige wrakken van gebouwen, die

vermolmde, uitgewoonde, tochtige, kille en muffe steenge
vaarten; - wij kennen ze, met hunne hoog-ommuurde binnen

plaatsen waar nooit een zonnestraal in doordringt, wij kennen
ze die vervallen kloosters, die afgedankte paardenstallen, die
onbruikbaar geworden pakhuizen, met hunne uitgeholde en ver

sleten vloeren, hunne druipende muren, hunne doorluchtige
zolderingen, hunne ellendige trappen, wij kennen ze die voch
tige, donkere, dompige en ongezellige kamers, waarin geen ster

veling het des avonds uithoudt, tenzij de ijzere noodzakelijk
heid hem binnen hare wanden houdt opgesloten.
Maar wij mogen thans – dank zij de inzigten en de zorgen
der Regering ten aanzien van het materiële welzijn van den
soldaat – het beste van de toekomst hopen. Wij zullen voor
taan niet meer van de genade of de ongenade van stiefmoeder
lijke stadsbesturen behoeven af te hangen.
Reeds in verschillende garnizoenen is men begonnen de Re
gering te gemoet te komen in haar ijverig pogen om de huise
lijkheid van den soldaat te bevorderen. Op groote schaal heeft
zulks plaats gehad in het garnizoen Utrecht. Het strekt ons
tot genoegen, in de gelegenheid te zijn eene uitvoerige me
dedeeling te kunnen doen aangaande eene inrigting welke in
dat garnizoen is tot stand gebragt, waarvan het hoofddoel is
m de militairen van alle wapens, beneden den rang van onder
officier, de winteravonden gezellig en genoegelijk te doen door
brengen.” Deze inrigting, welke bestaat onder den naam van
de Soldatenvereeniging DE KAMERAADSCHAP, is de vrucht van

het gezamentlijk overleg van een achttal officieren van al de
in Utrecht in garnizoen zijnde wapens, welke officieren zich
als commissie hebben geconstitueerd, aan welker hoofd zich
bevindt de kapitein der artillerie GERLACH, als president – aan
wien wij deze en meer bijzonderheden te danken hebben. Wij gelooven den lezers van n het Waandel” geen ondienst te
doen, door eenige dier bijzonderheden hier mede te deelen.
Aan de officieren en eenige ingezetenen van Utrecht werd aan
vankelijk eene circulaire gerigt van den volgenden inhoud:
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» Ten einde het onderling gezellig verkeer van den soldaat,
benevens zijne stoffelijke zoowel als zijne zedelijke belangen te
bevorderen, en de manschappen der verschillende wapens, hier
ter stede, huiselijk bij elkaår te brengen, wordt eene Soldaten
Vereeniging opgerigt.
» De ondergeteekenden hebben zich ten taak gesteld, om, zoodra
zij over de daartoe vereischt wordende middelen kunnen be
schikken, gedurende de wintermaanden eene proeve te nemen
of zulk eene geheel vrijwillige vriendschappelijke bijeenkomst,

onder de volgende voorloopige bepalingen, geen krachtig mid
del zoude kunnen zijn tot stichting van veel goeds en tot het
leggen en aankweeken van menigen band van ware kameraad

schap tusschen de verschillende onderdeelen van het leger in
Utrecht gevestigd.”
(Volgen de handteekeningen.)
Utrecht, den 1 November 1859.

Uit de ARTIKELEN TER TOELICHTING van bovenstaande circulaire,
ontleenen wij eenige der voornaamste voorloopige bepalingen.
» De ondergeteekenden stellen zich ten doel de militairen van
alle wapens, beneden den rang van onderofficier, de gelegen

heid te openen, tegen eene geringe bijdrage zich alhier gedu
rende de wintermaanden des avonds gezellig te vereenigen.
m. Daartoe zal hun een geschikt lokaal, zooveel mogelijk in
het midden der stad gelegen, behoorlijk verlicht, verwarmd en
gemeubeld, worden aangewezen.

» Door de oprigters zal worden zorg gedragen dat op eene
geschikte wijze in de noodige ververschingen, behalve wijn en
sterken drank, tot zeer lage prijzen, geschoeid naar de kazerne
tarieven, maar van zeer goede kwaliteit, worden voorzien.

» Cigaren zullen stuksgewijze verkocht, tabak en Goudsche
pijpen, voor zoover zulks tot geen misbruik leidt, kosteloos
verstrekt worden.

» Met uitzondering van het kaartspel, zullen er andere, zoo
als schaak-, dam-, kien-, schimmel- en domino-spellen voorhan
den zijn. Ook zal er welligt gelegenheid tot het knoopen van
netten of andere handwerken van dien aard kunnen gegeven
worden.
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n Boeken, tijdschriften en platen zullen steeds ter lezing en
ter bezigtiging liggen.
» Er zullen zijn: a. Eene commissie van toezigt. b. Leden
van toezigt. c. Werkende leden. d. Leden donateurs.
m a. Deze commissie draagt zorg voor den geregelden gang
der zaak, maakt de noodige reglementen en bepalingen ten op
zigte van het algemeen of huishoudelijk beheer, en benoemd
de leden van toezigt en de werkende leden.

, b. Zijn de officieren, die door de commissie uitgenoodigd,
nu en dan den soldatenkring bezoeken, voorstellen doen om
trent in te voeren verbeteringen, toezien dat er steeds eene
goede orde heersche, en de gemaakte bepalingen worden na
gekomen.
m. Dit toezigt moet met de meeste takt, zoo vrijgevig en
zachtzinnig mogelijk plaats hebben, opdat het bijzijn van hoo
geren in rang niet de minste stremming veroorzake in het ge
zellig verkeer, of beperkenden invloed uitoefene op het onge
dwongen bij elkander zijn der soldaten.
m. Deze leden kunnen daarenboven met de commissie van

bestuur in overleg treden om het gezellig verkeer soms door
andere genoegens te doen afwisselen.
m c. Hiertoe zullen de werkende leden, zooveel mogelijk uit
de geschiktste onderofficieren van het garnizoen te kiezen, veel
kunnen bijdragen. Aan hen die zich daartoe vrijwillig mogten
aanbieden, of van wege de commissie van bestuur daartoe
worden uitgenoodigd, zal gelegenheid gegeven worden in de
Soldaten-vereeniging onderhoudende bijdragen te leveren, voor
lezingen te doen, assauts te geven, enz., of al datgene voor
te dragen wat geschikt mogt zijn den avond genoegelijk onder
elkander door te brengen.
wd. Zijn allen, die de instelling door geldelijke of andere

bijdragen, giften van plaat- of boekwerken, enz., wenschen te
ondersteunen.”

Op deze circulaire volgden vele en ruime bijdragen, die de
commissie in staat stelden haar plan te verwezenlijken,

Het reglement dat daarop voor de Vereeniging werd vastge
steld, bevat, onder meer andere, de volgende bepalingen.

» Elk militair, beneden den rang van onderofficier, die zich
1860.
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daartoe aanmeldt, kan lid worden van dit gezelschap en het

naar verkiezen bezoeken, tegen betaling van eene bijdrage voor
ieder korporaal van drie, voor ieder man van één cent zijner
soldij in de vijf dagen.
m Van elke kompagnie zal een korporaal en een man (liefst
oud-soldaat), als commissarissen van orde, door de leden zel
ven gekozen, zorg dragen, dat geene ongeregeldheden of on
eenigheden plaats hebben, - enz.”
Dit reglement is, gedrukt, in de verschillende kazernen
aangeplakt.

Uit de m Algemeene Bepalingen,” welke met groote letters
gedrukt, in het lokaal der Vereeniging ophangen, zullen wij
nog de volgende als specimens aanhalen.
m. De leden zullen zich zonder tegenspraak aan de beslissing
hunner commissarissen van orde onderwerpen. Door hun zel
ven toch bij meerderheid van stemmen, uit hun midden ge
kozen, moet men veronderstellen dat dezen het algemeen
vertrouwen bezitten en verdienen.

m. De borstbeelden van het Koninklijk Huis, even als de tro

pheën en andere versieringen der zaal, worden aan de bewa
ring van allen toevertrouwd en onder het opzigt gesteld der
gezamentlijke leden.
» In de zaal zullen geene militaire eerbewijzen gevorderd wor
den; de soldaten zijn hier vrij en ongedwongen bij elkander.”
Wij kunnen hier ten slotte bijvoegen, dat de Soldaten-vereeni
ging DE KAMERAADSCHAP in alle opzigten de verwezenlijking
daarstelt van het plan door de oprigters gevormd, en wij voor
ons koesteren de overtuiging, dat daar waar den soldaat het
huiselijk leven zóó aangenaam gemaakt wordt, waar hij zulk
eene vergoeding voor zijn vaak zuren arbeid, zulk eene zorg
en deelneming van de zijde zijner officieren ondervindt, – het
niet missen kan of hij zal zich tevreden gevoelen in zijne
nederige betrekking; hij zal het soldaat-zijn geene aanhoudende
kwelling vinden; hij zal met het vooruitzigt van een gezelligen
avond, met blijdschap den morgen begroeten, al roept die hem
ook op een van m zijn zweet doorweekt” drilveld, – in 't

kort, hij zal zijn stand leeren liefhebben, hij zal eindigen met
dien boven ieder anderen te verkiezen.
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Wij mogen deze regels niet besluiten zonder met een woord
gewag te maken van eene dergelijke inrigting te Kampen, maar gewijzigd en meer in overeenstemming met den aard van
het garnizoen. Dáár werd de inrigting geheel uit eigen mid
delen tot stand gebragt, en in weerwil van de uiterst lage prij
zen der ververschingen, enz. werpt de instelling, bekend onder
den naam van DE CANTINE, nog aanzienlijke winsten af, die ten
algemeenen nutte en genoegen der jongelingen van het Instructie
bataillon worden aangewend. De omstandigheid dat hier geene
lokaalhuur onder de uitgaven wordt gebragt en er waarschijnlijk
ook meer geld wordt omgezet – daar DE CANTINE, behalve de
gewone ververschingen, ook allerlei benoodigdheden tot dagelijks
gebruik debiteert – mag hiervoor als reden gelden.
Wij hopen dat de lezers van n het Waandel” met belangstelling
deze regelen hebben doorloopen, en dat zij, die daartoe in de
gelegenheid mogten zijn, aanleiding hieruit vinden, om iets bij
te dragen tot het genoegen en het geluk onzer soldaten.

EEN LESJE UIT JAPAN.

Met groote erkentelijkheid ontvingen wij de hieronder vol

gende vraagstukken,” en wij vertrouwen dat onze lezers ze
met dezelfde belangstelling zullen ontvangen en lezen als wij
dit deden.

In de laatste tijden zijn de denkbeelden, die men omtrent
Japan en zijne bewoners koestert, een weinig opgeklaard en is
men minder dan vroeger geneigd den draak te steken met een
land, dat - wij bekennen 't – vreemde zeden, vreemde ge
woonten, vreemde wetten en instellingen heeft, maar dat niet
temin zich op een standpunt van ontwikkeling en beschaving
bevindt, waarvoor menig Europesche staat onderdanig de vlag
mag strijken, en dat zelfs aan de meest beschaafden onder die
rijken menige les geeft welke hunne behartiging ten volle ver
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dient. - Waar toch bijv. is het land in Europa te vinden -

of liever, de provincie, de stad, het dorp - waar ge naast de
meest gewenschte welvaart, niet tevens de knellendste armoede
ziet? – In Japan – dat onmetelijke rijk - is geen armoede,
zijn geen bedelaars. - Wanneer wij spreken van welvaart, dan is dit immer nog in betrekkelijken zin: in Japan is de

welvaart, – er valt niets op af te dingen. - Waar ergens op
de wereld zult ge een staat vinden, die niet binnen zijne gren
zen onafzienbare streken onbebouwden grond bevat? Ons klein

land, bijv., dat zich op zijne volkrijkheid en productiviteit zoo
beroemen durft, zal 't niet ontkennen, dat het nog overvloed
van woeste hei- en veengronden bezit, die nog immer op het

ploegijzer en de nijvere handen” wachten om hunne verpligte
schatting op te brengen. In Japan is iedere duim gronds –
tot aan de toppen der bergen - bebouwd. De industrie in
dat groote rijk staat op een trap van ontwikkeling, die eerbied
en bewondering afdwingt: de beschouwing van een eenvoudig
stuk porselein en lakwerk - zaken die ons dagelijks onder de
oogen komen – is daartoe voldoende. - En wat de intellectueele
ontwikkeling van het volk - namelijk van de arbeidende klasse -

betreft, die staat zoo hoog, dat wij Europeanen waarschijnlijk
nog eeuwen zullen behoeven eer we ons met hen in dat opzigt
op gelijke lijn mogen plaatsen. Hollandsche zeelieden verzeke
ren, dat zij Japansche lastdragers aan boord kregen, die bij
het zien van een of ander voorwerp, dat bijzonder hunne aan
dacht trok, zich bedaard nederzetten, hun penseel en inkt voor
den dag haalden en er vlugtig eene schets van teekenden. Ver
onderstel eens dat een Japansch vaartuig te Rotterdam of Am
sterdam, bij zijn aankomst in de haven, sjouwerlui aan boord

kreeg, - ge zoudt toch vreemd opkijken als ge hen de tee
kenstift en de pen zaagt ter hand nemen om afbeeldingen of
aanteekeningen te maken van 't geen hun ten opzigte van we
tenschap of industrie van eenig belang voorkwam. - Verwon
derlijk is het, in hoe korten tijd zij zich de kennis van het
stoomwezen hebben eigen gemaakt, zoodat ze reeds verleden
jaar met een stoomschip - geheel door Japannezen vervaardigd

en met een Japansche bemanning - eene zeereis hebben gedaan.
Veel, zeer veel zouden wij nog kunnen aanhalen om te sta
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ven wat we boven zeiden: dat hoe vreemd en zonderling Japan
en zijne bewoners ons in vele opzigten mogen voorkomen, dat land met zijne bevolking toch onze bewondering verdient,
en ons menig rijke les ter navolging aanbiedt.
De hier volgende m Vraagstukken” zijn getrokken uit twee
reeksen van vragen, die - zoo als wij ze vóór ons hebben
gehad – door Japanezen zelven geschreven, - of liever, met
een penseel geteekend, aan Hollandsche officieren ter beant
woording werden voorgelegd.
De geachte inzender, die ze ter onzer beschikking stelde,
heeft er hier en daar zijne opmerkingen bijgevoegd, 't geen
den lezers van het Vaandel” voorzeker niet onwelkom zijn
zal. Wij twijfelen niet, of een ieder die de Japansche nVraag
stukken” leest, zal, even als wij, getroffen worden door de
scherpzinnigheid, door het logische dat er in doorstraalt, door
de naauwkeurigheid waarmede de Japannees onderzoekt en tot in
de kleinste bijzonderheden afdaalt; zelfs onder de taalfouten,
die men er in aantreft, zijn er velen die bewijzen, dat ze niet
zonder nadenken werden begaan, - onze inzender noemt ze
m verstandige fouten,” en dat zijn ze inderdaad. Wij wenschen
een ieder toe, die fouten maakt, dat hij 't op even goede
gronden doe als onze vrienden de Japannezen, - dan ten
minste kan hij met alle regt op verschooning rekenen.
RED.

VRAAGSTUKKEN 1).
1. Wat pistons 2) aangaat, deze zijn, maar men zegt, tegen
woordig in Europa voor alle geweren gebruikelijk. Verschilt het
perkissie geweer, van het met vuursteen, in lengte en gedaante;
of wordt het eerste alleen lijk in stede van vuursteen piston ge
reed gemaakt? Is het gemeenlijk banjonet ook bijgezet? Wees
zoo goed deze verbetering of verandering 3) hiervan met afteeke
ning te verklaren.
1) Het oorspronkelijke, dat met eene flinke, duidelijke, loopende hand op een
soort van vloeipapier is geschreven, of liever gepenseeld, is letterlijk door ons
weêrgegeven, zonder er zelfs het allergeringste in te veranderen.
*) Percussie- of slaghoedjes.
*) In Japan schijnen ook alle veranderingen geene verbeteringen te zijn,
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2 Is de pistonszak van leder of van katoen gemaakt, en
welke grootte en gedaante heeft dezelve? Wees zoo goed model
van papier of van iets anders te laten zien !
3. Hoe veel pistons en patroonen behooren aan ieder soldaat te
worden afgegeven, wanneer zij naar het veld vertrekken zullen?
4. Welke hoeveelheid van buskruid behoort in elk patroon
te bevatten. *

5. Draagt men patroontas aan regterzijde en banjonet aan
linkerzijde en pistonszak aan voorste, bij borst?
6. Hoeveel trommers behooren op één bataillon? Worden de
tamboers bij elke peloton, medegedeeld, wanneer een bataillon los
en tot ieder peloton veranderd wordt?

Ik veronderstel, dat de bedoeling deze is: Houden de pelotons,
wanneer zij op zich zelf ageeren (of welligt: wanneer het batail
lon in kolonne geformeerd wordt) hunne tamboers bij zich?”
7. De standaart schijnt voor één bataillon slechts één behoo
ren te zijn. - Behoort de standaart aan die zelfde peloton,
waaraan dezelve ten eerste bij behoord is, als wanneer een be
taillon tot elke peloton gescheiden wordt?

Wij kunnen deze vraag vertolken door:
mIeder bataillon schijnt zijn afzonderlijk vaandel te hebben. Blijft dat vaandel, wanneer het bataillon in kolonne gefor
meerd is, bij het peloton, waarbij het oorspronkelijk was in
gedeeld?”
8. Worden de officieren of kommandanten gemeenlijk uit be
kwame soldaten kiezende aangesteld, of zijn soldaten gemeenlijk
altijd zelfde, of moeten de officieren van hun jeugd af voor
officier zich oefenen?
Deze vraag hangt ten naauwste zamen met de geheele inrig

ting der Japannesche maatschappij. Verhooging van rang be
staat bij hen niet, evenmin in het militaire als in het bur

gerlijke. De zoon van een generaal wordt generaal, de zoon
van een kanonnier wordt kanonnier, even als een timmermans

zoon timmerman en een burgemeesterszoon burgemeester wordt.
Wie ziet evenwel in de woorden, die de vrager kiest, niet
duidelijk heldere denkbeelden doorschemeren? Wanneer hij van

bevordering bij keuze spreekt, vraagt hij wel bepaaldelijk of
ze n uit bekwame soldaten kiezende aangesteld worden.”

Als
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dit niet het geval is, wil hij weten of de toekomstige officie
ren zich m van hun jeugd af voor officier moeten oefenen.”
9. In welke toon trommert men bij marceeren op langen weg,
of geschiedt het zooals bij bataillons mars?
10. Trommert men bij schuins mars in dezelfde toon, als
bij voortwaarts mars?
11. Hoeveel voeten behoort men verwijderen tusschenruimte van
elke peloton op bataillon?

16. Van welke diersvel bereidt men leder voor patroontas?
Uit welk land komt gemelde leder?

Op welke plaats wonen

zulke dieren, op land of in water of op velden of in bossen?
17. Wat gebruiken soldaten in leger om zwaare regens te
schermen ?

18. Hoeveel musikanters behooren aan één bataillon; en welke

instrumenten gebruiken zij, en op welke plaats en welken tijd
spelen zij musijk & Bewegen zij zich ook mede volgens peloton?
Gebeurt het, dat zij met geweeren vechten en schieten, of moe
ten zij altijd alleen musijk spelen ?
19. Hoe vele stukken geschut behoort aan één bataillon, of
bepaalt men hunne getal slechts naar den eisch van plaats of
tijd, zonder van bataillon af te hangen?
Bedriegen wij ons niet, dan is het gezond verstand van den
Japanneschen vrager hier in strijd met de letterlijke bepaling, die
hij in zijn exercitie-reglement (ons oude infanterie-reglement van
1815) gevonden heeft, volgens welke er altijd en onder alle om
standigheden een bepaald aantal regimentaire kanons bij de in
fanterie waren ingedeeld.
22. Zorgt men het eten voor ieder peloton afzonderlijk, of
voor geheel leger te zamen? Op welke wijze zorgt men het
eten voor het groote meenigte van menschen, zonder verwarring
te bekomen ?

De moeijelijke kwestie van het approviandeeren van een leger
te velde schijnt dus bij de Japannesche intendance ook nog
niet bevredigend opgelost te zijn.

25. Gebeurt het in Europ in het leger, somtijds eer het vech
ten met groote stemmen schreeuwen, tegenover vijand?
26. Over de behandeling van invanterie-geweer doet men ge
meenlijk met 12 tempo, zoo denkt men over het perkissie geweer:
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de geweer dwars aan borst met linkerhand vattende, piston met
regterhand nemende aan vuurmond te zetten en het geweer aan
linkerzijde om, en patroon met regterhand te nemen. - Is het
zoo of niet?
Ja, slimme Japannees, het is zoo. Bij het laden van het

percussiegeweer wordt het geweer aan de regterzijde gebragt
(dwars aan borst) en met de linkerhand vastgehouden; het slag
hoedje wordt met de regterhand uit de tasch genomen en op
het schoorsteentje geplaatst (aan vuurmond gezet); daarna wordt
het geweer links gebragt en de patroon met de regterhand in
den loop gestort. Ten minste zoo is het bepaald in een van

de verschillende reglementen, die elkander successievelijk ge
volgd zijn nadat de lading met slaghoedjes was uitgevonden,
en die ons bij de telkens afwisselende verbeteringen en veran

deringen” ook wel eens, als we niet meer wisten waaraan wij
ons te houden hadden, even als u hebben doen uitroepen:
» Is het zoo of niet?”

Wij eindigen hier voor ditmaal ons uittreksel, waartoe wij
voornamelijk m Vraagstukken” gekozen hebben, die of op het
krijgswezen in het algemeen, of op de Infanterie in het bijzonder
betrekking hebben. Wanneer het der Redactie aangenaam is, wil
len wij haar gaarne voor het volgend nummer eene dergelijke proef
van Japannesche militaire onderzoekingsgeest toezenden, die meer
tot het gebied der artillerie behoort. Waarschijnlijk zal het onzen
lezers, na de mededeeling van het bovenstaande, dan reeds
minder verwonderen, als zij daarin de namen van PAIxHANs, DEL

PRAT, KARSTEN, MoNGE, BERTHELET en andere aantreffen 1).
(Medegedeeld door L. MULDER.)
1) De Redacteur, voorloopig de vrijheid nemende, op de belangstelling zij
ner lezers te anticipeeren, houdt zich voor de beloofde toezending aanbevolen.

DE GR AW I N.
EEN VERHAAL.

I.

Bij een der regimenten infanterie - het hoeveelste doet niets
ter zake – van het Groote Leger, dat in het jaar 1812 den
Russischen Czaar in zijne oude hoofdstad de wetten zou gaan
voorschrijven, bevond zich eene marketentster, die om hare
schoonheid eene zekere vermaardheid had verworven.

Het was

eene Hollandsche vrouw, uit een Noord-Brabandsch dorp ge

boortig, – even als het meerendeel der manschappen waaruit het
regiment bestond, Nederlanders waren.
Op het tijdstip waarvan ik spreek, was zij weduwe. Haar
man, die als soldaat bij het regiment diende, was aan de ge
volgen eener bekomene beenwonde overleden. Voor wij echter
verder gaan, moet ik in losse trekken verhalen wat er in dat
ongelijke en zoo kortstondige huwelijk was omgegaan.
Onze soldaat dan was een brave, oppassende kerel geweest,
veel ouder dan zijne vrouw, die hij huwde toen zij achttien
jaren was - zij was nu vier-en-twintig –, een dier m oude
getrouwen,” die wel den maarschalksstaf in hun patroontasch
dragen en dien er ook wel uit te voorschijn zouden brengen,
als zij maar eerst zóóveel van de lees- en schrijfkunst verston
den, dat zij de eerste sport van de ladder der militaire hierar
chie konden bereiken, – met andere woorden, dat zij kor
poraal konden worden. Maar om dien eersten pas te doen dat was de zaak.
1860.
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De naam van dien ouden krijger was, ongelukkig genoeg,
een wreede spotternij op zijne nederige betrekking: hij heette
GRAAF, en hoezeer 't hem dien ten gevolge, overeenkomstig de
statuten van den toenmaligen adeldom, toch niet vergund was
zijne gemalin den rang van gravin te schenken, hadden zijne
kameraden evenwel de goedheid der dame dien titel te geven.
En waarlijk, als ooit eene gravin door schoonheid en bevallig
heid zich dien titel waardig maakte, dan moest deze het zijn.
Het was daarom ook eene schier raadselachtige zaak hoe GRAAF
eigenlijk aan zijne schoone Gravin gekomen was, want, behalve
dat hij een hoogst eenvoudig man was, voor wien, zoo als wij
zeiden, de korporaals-streepen even onbereikbaar waren als de
generaals-epauletten, – was hij een redelijk leelijke kerel, niet
vrij van pokdaligheid; daarbij had hij een grooten, dikken neus
voorzien van een rooden dop, rond, glimmend en hard als
een billardbal, – een dier neuzen die onwillekeurig de ge
dachte bij u opwekken: zou 't niet goed zijn eens een kraan
er in te zetten om hem te kunnen leêg tappen? – Met dat al
en in weerwil van dat al, was 't grafelijk huwelijk een model
van een huwelijk geweest – in menig opzigt. Er heerschte
eene bewonderenswaardige harmonie tusschen de beide echtge
nooten, 't geen verbazingwekkend mogt heeten bij twee zulke
ontzettende tegenstrijdigheden als GRAAF en zijne gemalin.
Het zal niemand mijner lezers verwonderen, dat het voor
den ouden GRAAF een bijzonder heet hangijzer was, om, zoo
leelijk en oud als hij was, eene zoo jonge, schoone en verlei
delijke vrouw, als zijne echtgenoote, in te leiden in die groote
familie die men een regiment noemt. Want al was de kame
raadschap groot in die familie, al was de genegenheid, die
men den ouden toedroeg, nog zoo hartelijk – die kameraad
schap en die genegenheid werden op eene al te zware proef
gesteld. Welke dwaasheden worden er niet begaan om – eene
vrouw? - Welk verraad wordt er niet gepleegd om – eene
vrouw ? - Welke misdaad zelfs wordt er niet bedreven om -

eene vrouw? En zou men zich dan moeten verwonderen, dat de

oude GRAAF, – die toch zeker zich er niet op beroemen mogt,
dat de 3000 mannen welke zijn regiment ongeveer telde, allen
boezemvrienden van hem waren, gereed om zich voor hem op
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te offeren, - dat de oude kerel, zeg ik, in zeker gevaar ver
keerde van door zijne kameraden - vooral de jonge – ten
aanzien zijner schoone gezellin een weinig al te kameraadschap
pelijk behandeld te worden? – Kameraadschap en vriendschap
zijn beide voortreffelijke zaken, maar er moeten geen vrouwen
tusschen beide komen.

De eerste verschijning van de Gravin te midden der groote
familie, was een ware coup de theatre geweest. De bewonde
ring was zoo algemeen, dat de goede, eerlijke GRAAF werkelijk
verlegen onder 't geval werd en begon te gelooven, dat
't beter ware geweest als hij zijne vrouw maar stil 't huis ge
laten had. De Kolonel, een Franschman van nog geen dertig
jaren, een dier jonge schitterende bevelhebbers die bestemd
schenen om op veertig-jarigen leeftijd werkelijk den maarschalks
staf te ontvangen - wanneer geen vijandelijke kogel die voor
uitzigten vernietigde - was niet de meest achterhoudende in

zijne bewondering voor de bevallige marketentster. Hij kwam
opzettelijk den ouden soldaat in diens nederig verblijf een be
zoek brengen; wenschte hem geluk, schertste op losse wijze
met den echtgenoot, noemde hem , un heureux coquin”, kneep
de Gravin in hare blozende wang, en beloofde peet te zullen
zijn over het eerste kind van zulk eene schoone moeder en
zoo'n braven vader.
Na den Kolonel verschenen de andere hoofdofficieren en de ka

piteins, – waarvan de meesten ook jong waren en ongehuwd, –
en hoe vereerd de goede GRAAF ook was door al dat verheven
bezoek, hij gevoelde zich toch wel een weinig gedrukt door
't besef van een schat te bezitten, die door zulke hooge en

magtige personaadjen werd bewonderd - en waarschijnlijk ook
benijd. Ook de luitenants kwamen hunne hulde brengen, en dat
was waarlijk nog het ergste van al. Die jongelui hadden
een zekeren dunk van hunne persoonlijke hoedanigheden, die
alles behalve vleijend voor het vrouwelijke geslacht mogt heeten.
Zij bezaten de overtuiging van onwederstaanbaar te zijn. Of
die overtuiging alleen op feiten steunde, zou ik durven betwij
len; maar de jeugd wordt wel eens verwaand, wanneer het toeval
haar een enkele gemakkelijke overwinning in handen speelt.
Bij het bezoek van den Kolonel had GRAAF zich vergenoegd
4%
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eene verlegene houding aan te nemen, en daarbij even onge
dwongen te glimlagchen als of hem een kies getrokken werd.
De visite der kapiteins had hem reeds een weinig ongedurig
gemaakt en hem enkele onverholen zuchten ontlokt. Maar
bij het bezoek der luitenants, fronste hij veelbeteekenend de
wenkbraauwen; sprak geen woord en vertrok geen spier in
zijn gezigt, – niet eens bij de aardigste kwinkslagen, die
't aan zijne vrouw zelfs – hoe goed zij zich wilde houden –
onmogelijk maakten al haren ernst te bewaren.
De Gravin hield zich uitmuntend bij dat alles. Jegens den
Kolonel was zij beleefd en onderdanig; jegens de anderen koel
en teruggetrokken, – en daarbij spreidde zij zulk eene natuurlijke
waardigheid ten toon, dat alle officieren, zonder onderscheid,
verklaarden, dat zij verdiende de vrouw van een generaal te zijn.
Bij het mindere personeel van het regiment was de bewon
dering niet minder groot, en vooral niet minder luidruchtig in
de wijze waarop die werd aan den dag gelegd. Om een flaauw
denkbeeld daarvan te geven, zullen wij een gesprek afluisteren,
dat daags na de aankomst der Gravin bij het regiment, tus
schen den sergeant-majoor en den fourier der kompagnie
waarbij de Gravin als cantinière en haar man als soldaat be
hoorden, gevoerd werd.
De Sergeant-majoor is een Waal van middelbaren leeftijd,
die met heel veel moeite een weinig verstaanbaar Hollandsch
spreekt; de Fourier, een Hollandsche jongen van op zijn best
twintig jaren. De Sergeant-majoor heeft de gewoonte zijn ge
radbraakt Hollandsch zoo buitengewoon snel te spreken, dat hij
van de drie woorden er altijd een of twee inslikt. Beiden zit
ten te werken, - de Sergeant-majoor met veel inspanning, zonder

een enkelen keer op te zien; de Fourier met minder inspan
ning, terwijl hij tevens nu en dan uit het raam kijkt om te zien
wat er op de binnenplaats der kazerne en op het plein buiten
voorvalt. – Op eens krijgt de Fourier een inval:
mMajoor,” zegt hij, hebt u de vrouw van onzen ouden
GRAAF al gezien?”
m Wat, oude Kraaf! – niet kezien,” bromt de Sergeant
majoor, heb jij kezien?”
-

Daarop gaat hij weder aan den arbeid, blijkbaar te veel in

45

gespannen om na te denken over 't geen de Fourier hem ge
vraagd en wat hij zelf daarop werktuigelijk geantwoord heeft.
Maar de Fourier heeft het er op gezet om te praten, in plaats
van te werken, – en wel, om over de schoone Gravin te
praten.

mMajoor,” zegt hij weder, nu ziet gaarne een mooije vrouw –
dat weet ik, – en de mooije vrouwen zien u ook gaarne,”
voegt de vleijer er bij om de tong van den Majoor los te ma
ken, – m daarom wed ik dat u onze Gravin al gezien hebt,
en dat zij u ook heeft opgemerkt.”
mAh, diable!” zegt de Majoor eensklaps zijne pen neêrleggen
de, en zich met zeker zelfbehagen achterover in zijn stoel uit
strekkende, terwijl hij zijn donkeren knevel opkrult, jij heb
kelijk: les femmes, ah! jij bekrijp, – de vrouw – dat is alles!”
mEn zóó'n vrouw, hè Majoor?” – ik weet niet dat ik ooit
zoo'n mooi mensch gezien heb.”
m Parbleu! 't is waar, het is een mooi persoon; une figure
charmante, – mooije oog - heel mooi, - die oude KRAAF!
Waar, diablet komt hij aan zoo mooi wijf!” De Sergeant
majoor strijkt weder zijn knevel op en voegt er dan met een
bedenkelijk gezigt bij: m. Hij is te beklaag, die oude vent:
zulk eene vrouw – dat is zoo koet als de skaap onder de wolf.”
mZoo denk ik er ook over, Majoor: - weet u wel dat de
Kolonel en al de officieren expres bij hem zijn geweest om hem
te.... feliciteren, – nu ik weet niet of 't wel een felicitatie
waard is.” De Fourier was ondeugend genoeg om de laatste

woorden met een dubbelzinnig lachje te doen gepaard gaan.
»En,” liet hij er op volgen, nu weet ook hoe ze haar ge
noemd hebben? – de Gravin – de mooije Gravin.”

Ah, bon! la belle comtesse! – wij zul zien,” zei de Majoor,
terwijl hij zijn pen weer opnam, - wij zul zien te krijg les
bonnes gráces de madame la comtesse.”

De ijdele Sergeant-majoor ging weêr druk aan 't werk, -

want ijverig was hij en ordelijk op zijne zaken, al had hij een
weinig te veel verbeelding van zijne persoonlijke hoedanigheden.
De Fourier maakte eene beweging met het hoofd, welke niet on
duidelijk het volgende te kennen gaf: – ga je gang maar,
beste Majoor, – jij bent twee- of drie-en-dertig jaar, ik ben
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twintig; jij bent een Franschman en ik een Hollandsche jon
gen: – wij zullen zien Majoor! – De Fourier wreef zich ver
genoegd in de handen en ging daarop lustig aan het werk;
verknoeide drie broodbons; stond toen op en zeide: mMajoor,
ik moet even naar den kleêrmaker; ik zal maar heengaan,
niet waar?”

De Sergeant-majoor had daar niets tegen, en de Fourier

wipte de kamer uit, liep zesmaal voorbij 't venster van GRAAF,
tot hij eindelijk een stukje van een lint van het koket mutsje
der Gravin boven het gordijn zag uitsteken, en ging toen zeer
voldaan over die behaalde overwinning, met een sergeant, die
ook met het doel om iets van de Gravin te zien te krijgen,
over de binnenplaats kwam aangeslenterd, sympathetisch een
kan bier drinken.

Maar de Gravin! – Wat al teleurstellingen, wat al misre
keningen bragt zij in het regiment, en meer bepaald in het
bataillon en de kompagnie waartoe haar man behoorde! De
Sergeant-majoor moest – hoe hij ook zijn borst vooruitstak
om het kruis van het legioen van eer zooveel mogelijk der
schoone Gravin in de oogen te doen schitteren; hoe hij ook
zijn best deed om zijne fraaije knevels in een dubbele krul te
dwingen, hoe hij ook zijne niet geheel onregtmatige aanspra
ken op den titel van bel homme wist te doen gelden, – hij
moest eindelijk alle hoop opgeven om de genadige gunsten van
la belle comtesse te verwerven. De Fourier was na verloop
van een maand genoodzaakt de bekentenis af te leggen, dat
men maar beter deed niet met de Gravin aan te leggen.” Tot
troost voor den Sergeant-majoor voegde hij er bij: zij heeft
zelfs voor een landsman niets over.” Maar dat jokte de Fou
rier: later zullen we zien, dat ze wel degelijk voor hare lands
lieden iets over had – hoewel niet in den zin zooals de Fou

rier bedoelde. De kapiteins en hoofdofficieren deelden elkan
der lagchend mede, dat de Gravin eene zonderlinge Gravin
was – heel anders dan de gravinnen die zij de eer hadden
gehad hier en daar op hunne togten te leeren kennen. De
Kolonel bewaarde een welsprekend stilzwijgen, – en wanneer hij

soms de schoone marketentster zag, groette hij haar met zekere
deftigheid alsof ze eene echte gravin.... van vijftig jaren ware
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geweest. Het dient ook gezegd te worden, dat de Kolonel niet
in de gelegenheid kwam om zijne belofte omtrent het peetschap
gestand te doen, want de grafelijke echt bleef kinderloos.

Zoo was dan ook weldra de groote emotie die de verschij
ning der cantinière te midden harer wapenbroeders gemaakt
had, tot bedaren gekomen. Evenzoo zien wij, als de zomerzon
uit de kimmen stijgt en hare eerste vriendelijke stralen over
de aarde glijden, de gansche levende schepping ontwaken en
de milde bron van licht en leven met jubelgezang begroeten
of zich aanbiddend voor haar nederbuigen, maar naarmate zij
hooger klimt, daalt het jubelend koor en de ter aarde gebo

genen rigten zich op, en alles keert in de gewone orde terug,
terwijl de zon - dezelfde zon die 's ochtends is verrezen –
rustig voortgaat het aardrijk te beschijnen en alles met zijn
licht te overgieten en met zijne stralen te verwarmen.
Het regiment trok te velde: het deed een paar veldtogten
mede; het kweet zich uitmuntend; de Kolonel werd Generaal; vele

officieren werden bevorderd; anderen gedecoreerd. Ook onder
officieren en manschappen - en daaronder de oude GRAAF –
kregen het kruis. De Gravin onderscheidde zich immer, bij
iedere gelegenheid, als eene marketentster zonder wedergâ.
De Gravin was groot en kloek van gestalte, - dat wil
zeggen: breed van schouders en borst, tenger om het midden;
zij had een kleinen, netten voet, die bijzonder de aandacht trok
wegens hare korte rokjes en de half-hooge rijglaarsjes die het
schoonste been omsloten, dat een beeldhouwer zich als model
zou hebben durven droomen. Zij was eene brunet, donker
van oogen, donker van haar, maar toch blank van kleur; zelfs scheen de zon te vergeefs zijn blakerenden gloed op hare
blanke, zachte huid uit te oefenen, want gedurende den heet
sten zomer kon men nog slechts even eene licht-bruine afschei

ding aan den schoonen hals der Gravin, waar die gewoonlijk
onbedekt was, waarnemen.

Ik zeide het vroeger reeds: de marketentster had eene zekere
vermaardheid verworven, en die vermaardheid dagteekende van
den eersten veldtogt dien zij medemaakte, want naauwlijks was
de brigade geformeerd waarvan 't regiment een deel uitmaakte,
of allen - officieren en soldaten - moesten de Gravin zien,
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en kon 't zijn, uit haar vaatje en van hare hand eene hartster
king” ontvangen. Evenzoo ging het toen de divisie en het
legerkorps bijeen getrokken werden. Zelfs de Maarschalk ver
nam van een paar zijner jeugdige adjudanten, welk wonder hij
de eer had onder het vrouwelijk personeel van zijn korps te
mogen tellen, en hij verwaardigde zich wel om zich dat won
der, bij gelegenheid eener revue, te doen aanwijzen en de schoone
Gravin met een galant glimlachje te vereeren.
Maar eindelijk dan was het uur geslagen, dat de Gravin tot
weduwe maakte: - douairière zouden we moeten zeggen, om
dat ze gravin was - en bleef. Niemand dacht er aan, dat
de Gravin geen gravin en geen marketentster meer zijn zou –
en om de waarheid te zeggen, zij-zelve dacht er ook niet aan.
Waarheen ook zou het arme schepsel zich gewend hebben?
Waarom zou zij hare familie – het regiment – verlaten
hebben, om alléén, met haar ledig vaatje op den rug, de reis
naar het vaderland terug aan te nemen, waar toch niemand
meer was om haar te ontvangen, - geene bloedverwanten, geene
vrienden – niets? - Wat had zij in haar dorp moeten begin
nen, - in het dorp dat zij vijf of zes jaren geleden verliet,
nadat zij 't laatste wat ze op de wereld had overgehouden, haar ouden, geliefden vader, naar 't graf had zien dragen?
Neen, dan bleef zij liever onder hare 3000 vrienden, die haar

zoo gaarne bij zich hielden en die ook altijd toonden, toen zij
eenmaal wisten hoe zij 't met de Gravin hadden, dat zij wer
kelijk hare vrienden waren, - ten minste daar was geen en
kele onder hen, die niet voor haar door 't vuur zou geloopen
hebben - als dat noodig ware geweest.
Toen de goede, oude GRAAF tot zijne vaderen verzameld

was, werd natuurlijk bij velen van de aanbidders der jonge
weduwe (dat getal aanbidders liep ver in de duizend) de hoop
levendig, dat het onwillige hart der schoone marketentster zich

eindelijk op genade of ongenade mogt overgeven. Maar ook
die hoop werd teleur gesteld, want 't zij dat de onverbidde
lijke schoone de nagedachtenis des overledene niet kwetsen wil

de door eene tweede verbindtenis, nadat zij zulke regt geluk
kige dagen met hem had doorgebragt, – 't zij dat zij geen
lust gevoelde hare herkregene vrijheid op te offeren, - 't zij
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dat zij onder geen der aanbidders er een vond, dien zij hare
genegenheid schenken kon – de douairière bleef alléén en ver
trouwde zich met hare deugd en haar vaatje aan de gemeen
schappelijke bescherming en welwillendheid harer 3000 vrienden.
II.

Wij beginnen het tweede hoofdstuk juist daar waar we ook
met het eerste zijn aangevangen – 't geen volstrekt niet be
wijst, dat we op al de bladzijden die de lezer wel heeft willen
doorloopen, niets verteld hebben, maar wèl dat men heel goed
eene episode uit het leven van een mensch – al is 't dan máár
eene marketentster – kan mededeelen, – als men maar eerst

een stap of wat terug wil doen om te onderzoeken wat die
episode voorafging. Dit is noodzakelijk om den lezer op het
standpunt te plaatsen, van waar hij onbevangen de gebeurte
nissen en de karakters kan gadeslaan en beoordeelen.
Het regiment dan marcheerde, en de Gravin marcheerde
mede – natuurlijk.
Onder de jonge soldaten, waarmede het regiment vóór en
gedurende zijnen opmarsch werd aangevuld, bevond zich een
jongman met name KoENRAAD DE WILDT, - door zijne ken
missen vroeger kortweg KoEN genoemd, welken naam wij hem
gemakshalve ook zullen geven.
Wij dienen hier eene korte karakterschets van dien jongen
krijgsman te geven en een vlugtig overzigt te nemen van
zijne lotgevallen tot op het oogenblik waarop hij bij het

regiment werd ingedeeld.
KoEN was niet veel ouder dan twintig jaren: dat is jong
niet waar? Maar het jong-zijn is betrekkelijk – zeer betrek

kelijk. Ik voor mij houd het met de spreuk:

men is niet

ouder dan men schijnt te zijn,” - en daaruit kom ik tot de

gevolgtrekking dat men een jeugdig oud-man en een oud jong
mensch zijn kan.

KoEN was zulk een jeugdige grijsaard. -

Hij was dit niet door zijn uiterlijk voorkomen – dat wel
enkele sporen droeg van afmatting, maar toch bijna als eene type
van jeugdige schoonheid gelden mogt, - neen, hij was oud
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door dat ellendige zielsgebrek, dat wij tegenwoordig den naam
geven van: blasé.
Zyy

C2
Weet ge wel goed wat mun homme blasé”
is, lezer? Ge
zijt zelf nog jong, en daarom durf ik u die vraag doen, -

en toch acht ge u welligt er door beleedigd.
Hoe!” zegt
ge, – zou ik niet weten wat het zeggen wil geblaseerd”
te zijn? Ik-zelf, mijn waarde heer, – ik ben geblaseerd,
en wie is dat niet, die, zoo als ik, op zijn twintigste jaar al
zooveel heeft gezien, zooveel heeft bijgewoond, zooveel heeft
genoten, zoo menigmaal is bedrogen, zooveel bonnes fortunes
heeft gehad? - Ik zou niet geblaseerd zijn! - Waar ziet ge
mij voor aan, mijnheer? Ben ik een schooljongen, - een
student die pas komt kijken . . . . !”
Bedaar, mijn vriend! Ik heb u volstrekt niet willen kren
ken, - ik dacht er zelfs niet aan. Maar laat ik u dit zeggen:
zijt ge werkelijk geblaseerd, - maak dan uw uitersten wil,
rook uw fijnste cigaar, drink een glas madera tot hartsterking,
neem een pistool, laad het scherp en - schiet u dood. Een
geblaseerde Hollander en een Engelschman met de spleen (het
zijn twee broêrtjes) zijn misschien de eenige wezens die zich
mogen dood-schieten: dat is hun privilegie.

Neen, ge zijt NIET blasé; - want als ge dat werkelijk
waart, zoudt ge ook deze regels zeker niet lezen: een geblaseerd
man leest niets wat hij niet moet lezen. Hoe zou hij in zulk
een kalme uitspanning genot kunnen vinden, - hij die ver
zadigd, oververzadigd is van iedere aardsche genieting? Hoe zou
hij eenig belang kunnen stellen in onze aardige Gravin, in wie

hij – dat wed ik – reeds van 't begin van ons verhaal, niets
anders dan eene veile vrouw zou hebben gezien, zooals hij er
zoo menige gekend heeft! Neen, blasé zijt ge niet, dat zweer
ik; want als ge 't waart zoudt ge 't zelf niet bekennen, –

evenmin als de in de maatschappij rond-dolende misdadiger,
op de hoeken der straten zal uitroepen, dat hij een brandmerk

op zijn rug draagt en twintig jaren in het rasphuis heeft door
gebragt. Neen, als ge dat zedelijk brandmerk droegt, dat den
echt geblaseerden man kenmerkt, zoudt ge u wel wachten er
op te wijzen. Met zulk eene ziels-melaatschheid loopt men niet
te koop. Beschuldig u-zelven van een schurk te zijn, maar
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zeg niet: ik ben geblaseerd. Een schurk kan nog gevoel be
zitten, - en dat gevoel kan hem tot redder worden; maar

bij den geblaseerden man is 't gevoel verstompt: geen enkele
edele opwelling moogt ge van hem verwachten, en als hij uw
beurs niet snijdt wanneer hij om geld verlegen is of u niet verra

derlijk overhoop steekt als ge hem in den weg treedt, is het
niet omdat hij daarin eenig gewetensbezwaar zou vinden, maar
alleen omdat hij tegen de ongelegenheden opziet, waarin hem

zulk een vergrijp aan uwen persoon of uwe bezittingen zou
kunnen brengen.
Daarom, zeg niet dat ge geblaseerd zijt; ik zou het toch
niet gelooven.
KoEN was geblaseerd – ten minste hij zeide het. Het
woord was in dien tijd nog niet geëikt als thans; KoEN zei
dus ook juist niet, dat hij geblaseerd” was, maar hij verklaar
de dat hij volkomen onverschillig was voor alles, – en zeker
is 't, dat in zijne gelaatstrekken en in zijne houding zooveel
onverschilligheid, zooveel lusteloosheid, zooveel minachting
voor alles wat hem omringde, voor al wat hem te beurt viel,
te lezen waren, dat geen schilder een beter model voor een
homme blasé zou hebben kunnen vinden. Het was jammer,

dood-jammer voor zoo'n knappen jongen als KoEN, dat hij zoo
vroeg reeds zulk een ontzaggelijke bres in zijn kapitaal van
levenskracht en levenslust had gemaakt, want wat had hij, bij
eene behoorlijke administratie van dat kapitaal, heerlijke renten
kunnen trekken! - Zelden zag men bij den gelukkigsten aan
leg, zulk een schoon en krachtvol voorkomen bij een jongman
van zijne jaren. Hij was groot van gestalte, donker van
uitzigt, maar zijn onverschillig voorkomen bedierf alles.

De levensloop van den jongen krijgsman laat zich in weinig
woorden vertellen: het is de geschiedenis van den mislukten
student, – van den mislukten zoon van goeden huize. KoEN
was sedert zijn twaalfde jaar wees. Hij was eenig kind en erf
genaam van een aardig fortuin. Dat fortuin kwam, tot zijn
verderf en door de zwakheid en nalatigheid zijner voogden,
vroeg – veel te vroeg in zijne handen. Zonder raadsman,
zonder gids, bleef KoEN staan op den kruisweg die voert –

ten hemel of ter hel: regts den hemel, langs het hobbelige
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met doornstruiken bewassene pad, - links den gebaanden,
zacht hellenden, breeden weg - naar het verderf. KoEN koos
den laatsten: - wat is natuurlijker, daar alles hem uitlokte
dien weg te volgen.
In twee jaren tijds had KoEN zijn gansche vermogen ver
teerd. Zijn sterk gestel bood echter weerstand aan de ontzet
tende proeven die hij het deed ondergaan, en toen zijn laatste
dukaat, aan de groene tafel den weg van zoo vele andere ge
volgd was, rees KoEN overeind, stiet een vervaarlijken vloek
uit, verbrijzelde met een enkelen vuistslag de tafel, – en

ging heen. Maar, had zijn ligchaam aan de vuurproef weêr
staan, – de ziel van den armen KoEN scheen letterlijk gesloopt.
Toen hij met het lichten van den dag, zonder een penning in

den zak, de deur van zijn huis binnen sloop; in zijn weelderig
salon op de sofa neêrviel en den blik in 't rond liet gaan over
al die sierlijke en rijke meubelen, waarvan niets hem meer be
hoorde, - toen voelde hij zich zoo overzat van alles, zoo
los van de wereld, die hem niets meer scheen aan te bieden dan

ellende en ontberingen, dat het een wonder was, dat hij zich
op dien zelfden ochtendstond niet een kogel door 't hoofd

joeg. - Waarschijnlijk kwam zijn gezonde rede hem te hulp
en fluisterde hem in, dat hij eene
éénmaal kon begaan, en dat het
zich op eene fatsoenlijke wijze te
op eene onfatsoenlijke wijze zelf te

dergelijke dwaasheid slechts
in ieder geval beter was
laten doodschieten dan het
doen.

Ten gevolge van deze redenering werd KoEN soldaat – vrij
willig, nadat hij eerst twee jaren te voren een paar duizend
gulden had besteed om het niet te worden.
III.

Ik vraag den welwillenden lezer duizendmaal om vergeving,
daar ik mij verpligt zie te bekennen, dat ik het derde hoofd
stuk weder moet beginnen juist daar waar ik met het eerste

heb aangevangen. Maar dezen keer beloof ik stellig, geene
afwijking te zullen maken en geregeld met het verhaal voort
te gaan.
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Het regiment marcheerde - lustig en
kunnen zeggen, maar 't is de vraag of
waarheid zou te kort doen. De lustigheid
mede in den krijg geharde en op buit

welgemoed, zou ik
ik dan niet aan de
en vrolijkheid waar
beluste benden een

krijgstogt aanvangen, kunnen onmogelijk troepen bezielen, die
voor eene vreemde hun onbekende zaak de wapenen moeten
voeren, onmogelijk kunnen jonge krijgslieden, zonder ervaring,
zonder roeping voor den krijg, en als met geweld onder de
vanen gebragt, die geestdrift aan den dag leggen, welke een
nationaal leger bezielt, dat voor eigen regten, voor eigen vrij
heid strijden moet.
De stroom die den Noordschen kolossus overstelpen moest,
trok oostwaarts. Een half millioen soldaten – een leger zoo
als Europa niet aanschouwd had sedert xERXEs met zijne tal

looze scharen het vrije Griekenland overdekte – rukten op uit
verschillende gedeelten van Frankrijk en zijne wingewesten, om
op één punt zamen te komen, en zoo vereenigd, den trotschen
Alleenheerscher te verpletteren.

KoEN was te zeer » geblaseerd” om over den oorlog die op
handen was, te juichen of er om te treuren: – het was hem
onverschillig, nu hij eenmaal soldaat was, wat er met hem
gebeurde. Hij deed zijn pligt, omdat hij tegen de gevolgen
van het niet-betrachten van zijn pligt opzag; hij bemoeide zich
met niemand en ging stug en norsch zijn eigen weg. Het
spreekt van zelf dat, daar KoEN niemand zocht, ook wederkeerig,
KoEN door niemand gezocht werd.
Zoo als doorgaans met jonge lieden het geval is, die eene
woeste levenswijze hebben geleid en eindelijk verstoken zijn van
hunne gewone middelen om den geest en het ligchaam opgewekt
te houden, of liever, om de onnatuurlijke spanning waarin zij ver
keeren, - te onderhouden, – had ook KoEN een plaatsvervan
ger voor al zijne verlorene weelde en het nu onbereikbare ge
not gevonden. In dien plaatsvervanger bezat hij nog het eenige
wat hem bekoren kon, – zijn eenigen troost, - ja, meer
nog – zijn vriend. Die heillooze plaatsvervanger was –
de flesch: geen flesch met edelen wijn, maar dood-eenvoudig
met klaren Schiedammer, of bij gemis daarvan, eenig ander
geestrijk vocht, mits het maar m sterk” vocht was. KoEN was
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de grootste dronkaard – neen, ik vergis mij: de grootste drin
ker van het regiment. Dronken had men hem nog niet gezien,
maar wel wat men noemt: stijf, – een toestand dien ge u 't
best kunt verbeelden door u een menschelijk figuur van hout of

getah-pertsja voor te stellen, met een onbeweeglijk gezigt, oogen
van glas, die altijd regt vooruit kijken, en verder met een me
kaniek van binnen om de beenen in eene voortstappende be

weging te brengen. Als KoEN zich in dien toestand bevond als hij n stijf” was, had hij dit eigenaardige met een spoorweg
locomotief gemeen, dat hij geen m hoeken kon maken.” Hij
kon uitmuntend op de regte lijn - op het m schreefje” mar
cheren; - ook kon hij een grooten boog beschrijven, – maar
die moest, even als voor een locomotief, heel wijd zijn. Wilde

hij – of liever moest hij een hoek maken, dan was hij ver
standig genoeg, ten einde ongelukken voor te komen, om eerst
halt te houden, daarna eene wending regts of links te verrig
ten, en vervolgens weder regt vooruit - op het m schreefje” –
voort te stappen.

KoEN gebruikte een zeker overleg bij 't geen hij deed als
hij met zijn vriend, de flesch, converseerde. Vooreerst zorgde
hij, dat hij niet in 't oog liep, en ten tweede, dat hij nooit
m stijf” was wanneer hij niet vrij-af had.
m DE wILDT” - had zijn kapitein gezegd, toen hij die on

gelukkige neiging tot drinken bij den jongen soldaat had op
gemerkt, - m gij zijt een veel te flinke, knappe kerel om u
te verliederlijken, - laat dat zuipen na, – er steekt een
officier in u, ge hebt een goede opvoeding gehad, ge schijnt
talenten en kundigheden te bezitten; uw fortuin hebt ge in
uwe hand.”

KoEN antwoordde niet en keek strak en onverschillig vóór
zich; de kapitein keerde hem den rug toe, en KoEN ging heen,
met de aangename zekerheid, dat hij bij den kapitein m afge
vuurd” had.

Het was een der laatste dagen van de maand Mei, waarop
het regiment des ochtends vroeg uit zijne nachtkwartieren

op

brak, om dien dag een étappe van acht uren te maken.
Het was een slecht kantonnement geweest, – eenige verspreide

armzalige Pruisische gehuchten, waarvan vele bewoners – waar
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schijnlijk uit een beginsel van overgroote gastvrijheid – hunne

woningen aan de zich-zelven noodigende gasten hadden prijs
gegeven om zelve met hunne vervoerbare have, vee en levens
middelen in de naburige bosschen eene schuilplaats te zoeken.

Velen der soldaten hadden een akeligen nacht doorgebragt in
ellendige, vervallen hutten of schuren, die wemelden van onge
dierte, – in muffe verblijven met smerige leemen wanden en
slijkerige vloeren, - zonder ander voedsel dan hun rantsoen
brood en een dronk water of een teug uit het vaatje der mar
ketentster. KoEN was een dier gelukkigen geweest, en om te
gemoet te komen aan de gebiedende eischen zijner maag, had
hij geen ander middel weten uit te denken - dan haar, zoo als
men 't noemt, m onder de pekel te zetten.” Die m pekel” be

stond uit den allerslechtsten brandewijn, dien het toenmalige
koningrijk Pruissen opleverde, - en ik verzeker u dat dit nog
al iets zeggen wil.
Het regiment dan ging 's ochtends op marsch, vroeg - heel
vroeg. Niets is beter als men marcheren moet, dan zoo vroeg
mogelijk op den dag daarmede aan te vangen, maar in dat ge
val raad ik ook een ieder aan, vooraf een behoorlijke nacht
rust te nemen - als hij kan, – en vooral zoo weinig mogelijk
slechten brandewijn te drinken; - zelfs goeden brandewijn zou
ik niet durven aanbevelen, als in zeer geringe hoeveelheid, en
met water vermengd.
KoEN had niemand om hem dien voorzigtigen raad te geven
en 't is niet onwaarschijnlijk, dat, al had hij zoo iemand gehad,
hij toch den brui van den raad zou gegeven hebben. De nacht
was zoel geweest en de dag beloofde zeer warm te zullen wor
den, – en die belofte was niet ijdel. Toen het regiment een
vierde gedeelte van zijnen marsch had afgelegd, was de warmte
reeds schier ondragelijk. Scherts en kout verstomden, de ge
zigten betrokken; de pas werd slepend; de zwaksten konden
niet meer voort, en spoedig waren de wagens opgevuld met
achterblijvers.
KoEN behoorde nooit tot de achterblijvers; voor hem duurde
de marsch nimmer te lang: – geen vermoeijenissen, die hij niet
met groot gemak droeg. Dezen keer echter werd hij door zijne
krachten verraden. De Pruissische brandewijn is een drank, die
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de kruik waarin hij bewaard wordt, op den duur ziek en zenuw

achtig zou maken, - hoeveel meer dan niet een mensch, die
roekeloos genoeg is geweest dat vocht in groote quantiteit in
zijne maag op te nemen - welke maag, hoe sterk dan ook, –
al behoorde ze zelfs aan KoEN, - toch geen steenen of ijzeren
voering heeft.
KoEN had 's ochtends niets gegeten, maar daar hij door een

vreeselijken dorst gekweld werd, had hij een paar kannen wa
ter – dat ook al niet van de beste hoedanigheid was –
tot ontbijt gebruikt. Onder den marsch dronk hij vervolgens
zijne met water gevulde veldflesch leêg; wist die later onder

weg nog een paar malen te vullen en te leêgen, – en zoo
was 't niet te verwonderen, dat hij zich eindelijk bijzonder
slap en akelig begon te gevoelen. Hij zou nu wel een , hart
sterking” hebben genomen uit het platte fleschje, dat hij ge
woonlijk, en ook nu weer, gevuld bij zich droeg, maar de her
innering aan den Pruissischen brandewijn vervulde hem met zulk
eene diepe walging, dat hij meer dan eens op het punt was het

platte fleschje met het misselijke vocht weg te werpen. De
vrees, dat hem dit later berouwen mogt, hield hem van die

roekelooze daad terug: een drinker zal misschien zijn geld het
raam uitwerpen, maar mogt zijn glaasje soms omvallen, waar
door eenige droppels van het sterke vocht verloren gaan, dan zal hij uitroepen: m 't Is jammer van den drank!”
Toen KoEN onder het verschrikkelijkste lijden drie uren ge
marcheerd had, bleef hij staan. Gedurende eene minuut -

zeker niet langer - hield hij zich, leunende op zijn geweer,
overeind; toen was 't hem of hij plotseling een prachtigen regen
boog zag schitteren en of hij met de snelheid des bliksems
werd in 't rond gedraaid. Daarop viel hij neder, en daar er
reeds zóó velen gevallen waren, dat men eindelijk had moeten
besluiten om het weder-opstaan aan den goeden wil der geval
lenen zelven over te laten, - liet men ook KoEN liggen, –
't geen voor den ongelukkigen jongen dubbel onaangenaam
was, daar hij geen enkelen vriend - geen enkelen kameraad
had, die zich zijner kon noch wilde aantrekken.
Ware KoEN blijven liggen, zou hij ook binnen het half uur
zijn gestikt, en ik had zijne geschiedenis hier kunnen eindigen.
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Het eenige wat mij dan misschien nog te doen overbleef, zou zijn,
eene slotrede te schrijven van den volgenden inhoud: Zoo stierf
KoENRAAD DE WILDT, voltigeur bij het zooveelste regiment infan
terie van linie. Hij was in weelde opgevoed, verteerde in twee
jaren tijds zestig-duizend gulden, werd toen soldaat, en stikte
in den Pruisischen brandewijn: – zijne assche (als de gieren
en raven het niet onmogelijk maken) ruste in vrede!
IV.

In plaats van te stikken, of aan eene beroerte te bezwijken,

sloeg KoEN eindelijk zijne oogen op. - Toen hij later toevallig
aan een ouden dronken Pool vertelde, hoeveel van den bewus

ten brandewijn hij des avonds vóór den vermelden marsch, ge
dronken had, schudde de veteraan ongeloovig het hoofd, en
zeide eenigzins ironiesch: Et vous n'étes pas mort? Allons donc !
KoEN sloeg zijne oogen op, en zag boven zijn hoofd een heel
dikken zwart-berookten balk. Hij keek dien balk eene geruime
poos aan, met eene uitdrukking in zijn gelaat, die niet ondui

delijk wilde zeggen: hoe komt gij hier – of, hoe kom ik hier?
Hij raapte zijne gedachten zoo goed mogelijk bij elkander, maar
hij kon in zijne herinneringen nergens een zwart-berookten balk
vinden – wel een fraaijen regenboog, hoezeer de herinnering
aan zulk een luchtverheveling hem geen zeer aangenamen indruk
gaf. Toen de balk hem dus geen enkele opheldering scheen te
kunnen geven, wendde hij zich om, zoodat hij op zijn linker

zijde kwam te liggen. 't Geen hij nu zag, bragt hem geheel van
de koers. Hij lag op een geïmproviseerd bed van hooi, in een
vrij zindelijk vertrek, dat evenwel zeer sober van meubels was
voorzien: een ruwe ongeverfde tafel; twee dito banken; in
een hoek een soort van vierkant metselwerk, dat later bleek een

oven te zijn, – verder een groote kast van donker eikenhout, ziedaar het gansche ameublement van dit primitieve salon.
KoEN had niet veel tijds noodig om die weelde te overzien.
Hoe drommel, kom ik hier? dacht hij weêr, - mijn laatste
kwartier, voor zoover ik mij herinner, was niet veel beter dan
een varkensstal, – en dit ziet er voor zoo'n ellendig land nog
1860.
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al fatsoenlijk uit. - Aan het hoofdeinde van zijn bed, onder
't bereik zijner hand, stond een houten driestalletje, en daar
op een paar plakken brood die er regt smakelijk uitzagen,
eenige eijeren, en een aarden kan die bleek met melk gevuld
te zijn. KoEN zette zich overeind, bekeek een oogenblik dit
landelijk ontbijt, en gevoelde toen plotseling zulk een gezon
den eetlust, dat het hem onmogelijk was aan de verzoeking
te weêrstaan om een plakje van dat heerlijke brood te eten,
een eitje uit te slurpen en eene teug uit de kan te nemen.
,,Dat is beter dan die ber.... Pruissische bogt,” zei KoEN
toen hij, buiten adem na een lange teug, de kan half leeg
weêr op het drievoetje plaatste. Hij at nog een plak brood,
schilde nog een eitje, en nam weêr een teug. ,,Dat misse
lijke goed,” mompelde KoEN weder, terwijl hij eene beweging
maakte als liep hem een koude waterstraal langs den rug, nik wou dat de kerel, die mij dat vergif verkocht heeft, een
maand lang niets anders te z....”
Hier drukte KoEN zich zoo onhebbelijk uit, dat ik 't maar
beter vind dat gezegde niet in zijn geheel te herhalen.

KoEN at en dronk met het grootste genoegen tot dat hij ge
heel verzadigd was. ,,Het heeft
hij halfluid. Hij gevoelde zich
sterkt en daarbij ontwaarde hij
en tevredenheid zoo als hij in

mij heerlijk gesmaakt,” zeide
ook geheel verkwikt en ver
een zeker gevoel van kalmte
lang niet gekend had. Het

scheen dat de dag reeds ver gevorderd was, want de zon
wierp zijne stralen schuin door het raam en teekende een groot
vierkant op den witten muur. Het was stil in huis en stil
daar buiten; slechts uit de verte drong een zeker onbestemd
gedruisch als van eene groote menschen-vereeniging hem in
de ooren.

Nadat hij een poos zoo stil en rustig gezeten had, luiste
rende naar het veraf-zijnde gedruisch, geraakte hij weder in
in eene ligte sluimering. Niet veel langer dan een vierde uur
kon hij zoo gedommeld hebben, toen hij zijne oogen opslaan
de, eene gedaante naast zich zat zitten – stil en onbeweeg
lijk als een Memnonsbeeld. Het was eene vrouw. KoEN wist
eerst nog niet regt of hij droomde of waakte; hij wreef zij
me oogen eens uit en vestigde toen zijne blikken strak op het
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gelaat der vrouw die zich nog immer niet verroerde. Zij zat
met den rug naar het licht, zoodat de jonge krijgsman niet
veel meer dan den omtrek van het gelaat kon onderscheiden,
maar die omtrek scheen hem al bijzonder schoon toe.
mWaar ben ik?” vroeg KoEN in zuiver Hollandsch.
mIn een boerenhuis op de Poolsche grenzen,” antwoordde de
vrouw met eene zachte welluidende stem, in dezefde taal.
mEn wie zijt gij?” vroeg KoEN nadenkend, als zocht hij in

zijne herinneringen waar hij die stem kon gehoord hebben.
,,Ik ben de marketentster van de voltigeur-kompagnie van
het 2e bataillon van het *** regiment infanterie van linie,”
antwoordde de stem weder op denzelfden toon.

m De Gravin!” riep KoEN met eene uitbarsting als van eene
mijn.

KoEN was zoo geblaseerd niet of hij had de Gravin om hare
schoonheid regt laten wedervaren, maar, gewoon aan gemakke
lijke overwinningen op onverschanste en niet-bomvrije vrouwen
harten, had hij in de trotsche Gravin, die hem door hare

kalme houding en koelen blik op een eerbiedigen afstand hield,
de vrouw leeren zien, die hem, zoo hij zich tot een aanval
verstoutte, eene duchtige nederlaag zou doen ondervinden. KoEN
bezat óók een zekeren trots, en hij wilde der Gravin doen ge
voelen, dat hij de man niet was om de verwonneling eener
vrouw te zijn. Hij had zich dus immer op een afstand ge
houden en nooit de geringste aanleiding gegeven om haar te
doen gelooven, dat hij deel nam aan de vereerende en bewon
derende hulde welke haar van alle zijden als eene verpligte con
tributie werd gebragt. Van hare zijde had de schoone mar
ketentster den jongen voltigeur niet onduidelijk laten merken,
dat zij hem in het notitie-boekje harer schatting vrij laag had
aangeteekend, en dat het haar zelfs aangenamer was, wanneer
hij háár voorbij wilde gaan en hij zijn overtollig zakgeld in de
tasch van een andere cantinière liet glijden. En dit deed KoEN
in den regel.

KoEN was overeind gesprongen op zijn hooi-leger en staarde
met een paar verbaasde oogen op de schoone gestalte, die rus

tig, in dezelfde houding, op de punt der bank bleef zitten.
Eenige minuten bleef hij met wijd-geopende oogen haar aan
5x
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turen, maar die korte oogenblikken waren voldoende om hem
het gansche raadsel op te lossen.
Hij was gedurende den laatsten marsch neergestort, bewuste
loos, bijna stervende; niemand had zich om hem bekommerd;
hij zou bezweken zijn als de Gravin hem niet had gered.
KoEN voelde plotseling een zeker iets dat uit zijn hart scheen
op te komen, – ten minste het schoot als een vuurpijl uit zijn
binnenste op en dreigde hem andermaal te doen stikken.
mGod zegene u!” prevelde hij met een nokkende stem;
toen liet hij zijn hoofd voorover zinken op de borst en bleef in
die houding van demoed roerloos zitten.
De Gravin rees op van haren zetel, langzaam en statig, als
ware zij de edelste aller gravinnen, wier stamboom opklimt en
zich verliest in den nacht der tijden. Zij plaatste zich digt
bij den jongen krijgsman - zoo digt dat hare kleederen hem

aanraakten. Hij sidderde bij die aanraking, en onwillekeurig
prevelden zijne lippen weder: ,,GoD zegene u!”
De jonge vrouw sprak geen enkel woord, maar zij let hare

kleine, gevulde hand even op den schouder van den voltigeur
als wilde zij daarmede te kennen geven, dat zij gevoelig was
voor die uitdrukking zijner erkentelijkheid.
Toen KoEN die lieve hand op zijn schouder voelde drukken,
drong de stroom die in zijn binnenste scheen te woelen, plot
seling naar buiten. De geblaseerde man schreide, – waarom,
dat wist hij zelf niet.
»Ik geloof,” zei de Gravin met hare welluidende stem, mik geloof dat ge u morgen wel weder sterk genoeg zult voe
len om mede te marcheren.”

mO, zeker,” antwoordde KoEN, terwijl hij zijn beschreid ge
laat afwischte, -

zeker, morgen marcheer ik weder.....

II138 T - - - - -yy

Hier bleef KoEN steken als lag hem iets op de lippen dat
er niet af wilde.

» Maar?” herhaalde de Gravin.
» Hoe ben ik hier gekomen, en hoe lang ben ik reeds hier?”

» Ge zijt hier gebragt met mijn wagen, - eergisteren. Gis
teren en van daag heeft het regiment rustdag gehad om weêr
op adem te komen. Morgen gaat het weer op marsch.”
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m Dus heb ik twee dagen lang geslapen, en zonder u was ik
nooit weêr wakker geworden,” mompelde KoEN.
m. Dat is wel mogelijk,” antwoordde de Gravin glimlagchend.
m. Maar blijf nu maar rustig liggen; anders zijt ge morgen niet
marsch vaardig.”
De Gravin ging met haar vluggen pas heen en KoEN bleef
aan zijne gedachten overgelaten.
m Neen,” riep hij plotseling overeind springende, n ik wil
niet langer blijven liggen, - ik moet mij marsch vaardig
maken.”

Aan het hoofdeinde van zijn legersteê vond hij zijn geheele
uitrusting, en tot zijn niet geringe verbazing was alles netjes
in orde: zijn kleêren zindelijk geborsteld, zijne wapens gepoetst.
Hij werd zonderling te moede toen hij dat stapeltje kleêren
zoo keurig opgevouwen vond liggen, en zijne wapens hem zoo
helder tegenblonken. Hij schoot schielijk eenige kleederen aan
en plaatste zich toen, in gedachten verdiept, voor het venster,
juist toen de zon onder de kim wegdook en een gouden straal
over zijn ernstig gelaat liet glijden.

Toen die straal voor 't laatst geflikkerd had, kreunde KoEN
als zonk daarmede ook zijn laatste hoop in de eeuwigheid.
Hij lei werktuigelijk de hand op zijn hart en.... daar voelde
hij een zekere platte flesch, die hem gedurende den ganschen
veldtogt niet verlaten had. Het oog van KoEN flikkerde plot
seling van een ongewoon vuur; zijn mond vertrok zich tot
een minachtenden glimlach; hij haalde de flesch te voorschijn,
hield ze tegen het licht om zich te overtuigen dat ze wel vol
was, opende daarop het raam en wierp de flesch met kracht
ter aarde, zoodat ze in duizend stukken vloog en al het vocht
wegvloeide.
m Vervl.... tuig!” mompelde hij toornig tusschen de tan
den, - m ik mag ver.... zijn als ik ooit weer een mond er
aan zet!”

m Goed zoo!” klonk het achter hem, m er is een getuige bij
dien eed.”

De Gravin was ongemerkt de kamer binnen gekomen en had
KoEN's laatste woorden opgevangen.
De voltigeur keek eenigzins bedremmeld vóór zich. Zonder
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linge gewaarwordingen schenen hem te bestormen; hij deed een
schrede vooruit, maar als verschrikt over zijne vermetelheid,
ging hij ook aanstonds weder een pas terug. De Gravin stond
midden in het vertrek, het scheen als wilde de zon haar nog
zijn laatsten groet brengen, want een vlugtige straal viel op
haar schoon gelaat en weerspiegelde in haar donker oog: het
was als golfde plotseling een straalkrans om haar edel hoofd.
Er was iets zoo verhevens in de houding en het gelaat der
Gravin, dat KoEN plotseling door een alles overweldigend ge
voel werd aangegrepen. Onmagtig om weêrstand te bieden,
viel hij voor haar op beide knieën, greep hare hand en drukte
die onstuimig aan zijne lippen.
m. Ik dacht dat alles dood was in mij,” zeide hij geroerd,
m maar gij hebt het leven weer in mij opgewekt, - nu wil
ik alles weêr goed maken; ik wil een mensch worden, en niet
meer voor mij-zelven alleen leven . . . .”

» En niet meer u-zelven ten vijand zijn,” verbeterde de
Gravin.

De boetvaardige voltigeur ging voort met de kleine hand
der Gravin te drukken en te kussen met meer vuur en drift

dan noodig was om te bewijzen dat zijne voornemens ernstig
gemeend waren. - Als KoEN in onzen tijd had geleefd en hij

had zulk eene vertooning geleverd, dan zou de vrouw voor wie
hij zich op de knieën wierp, hem helder hebben uitgelagchen;
maar in den jare 1812 was het knielen voor eene schoone,
die men de hulde eener liefdesverklaring bewees, een werkelijk
vereischte, en geen romanschrijver zou het gewaagd hebben

zijn held eene declaratie te laten afleggen dan - geknield.
De demonstratie bleef op de schoone marketentster dan ook
niet zonder effekt. Zij zag er ten minste datgene in wat zij
in de woorden van KoEN niet kon gezocht hebben, daar die
woorden te eerbiedig waren om voor eene directe liefdesbeken

tenis gelden. Zij werd verlegen, trok toen driftig hare hand
terug en zeide:

, Gij moet mij niet verkeerd begrijpen, de kleine dienst die
ik u bewezen heb, moet gij niet te vertrekken....”

» Mag ik dan niet dankbaar zijn, - mag ik niet mijn gan
sche leven u knielend dankbaar blijven? - Mag ik niet mijn
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laatste droppel bloed voor u geven?” riep KoEN met al den
hartstogt van een twintig-jarigen verliefden ridder, die nooit
geweten heeft wat het beteekent n geblaseerd” te zijn.
mWilt ge mij ééne belofte doen?” vroeg de Gravin glim
lagchend.
m. Ik wil alles beloven, behalve om niet dankbaar te mogen
zijn jegens haar, die ik meer dan mijn leven verschuldigd
ben, - alles wil ik, behalve haar niet te mogen . . . .”
m Genoeg,” viel de Gravin hem snel in de rede, - m beloof
mij dan dat gij over een maand onderofficier zult zijn.”
Hoe vreemd die eisch der marketentster ook moge klinken,
er was toch niets buitengewoons in. De opvoeding die KoEN
genoten had, zijne physieke en intellectuële hoedanigheden, ga
ven hem het middel aan de hand om slechts te willen, ten

einde zulk eene belofte ook te kunnen volbrengen, wanneer hij
die eenmaal had afgelegd. Bij het Fransche Groote Leger, welks
kaders aanhoudend werden gedund, bestond ook immer behoefte
aan geschikte lieden om dat kader voltallig te houden. Geen
wonder dus, dat KoEN, zonder zich te bedenken, uitriep:
m. Dat beloof ik u, - ik zal onderofficier zijn over een
maand, en bij het eerste gevecht met de Russen wil ik het
kruis verdienen of de epaulet, of... men zal mij op het slag
veld begraven.”
m Nu,” zei de Gravin vrolijk, - n dan ben ik regt blijde;
ik mag dan later zeggen, dat ik u dat gemaakt heb. En dan
belooft ge mij ook, dat we voortaan goede vrienden zullen zijn,
niet waar? – meer verlang ik niet.”
-

Dit laatste zei de Gravin met zekeren nadruk, die KOEN

eenigzins onaangenaam scheen aan te doen. Hij stond lang
zaam op en wilde juist iets zeggen, toen de Gravin verdwe
IlCIl WBS,

(Vervolg hierna).
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HOSPITAAL VREES.

Dat de Nederlandsche militaire zieken-inrigtingen, wanneer
men de daarvoor beschikbare gelden en sommige plaatselijke
omstandigheden in aanmerking neemt, over het algemeen goed”
zijn te noemen, is eene bekende zaak, terwijl over het nut

tige en weldadige er van voor den soldaat, geen twijfel kan
bestaan.

Niettegenstaande dit alles, bestaat er bij onze militairen een
zekere afkeer om in een hospitaal te worden opgenomen, eene, zoo als het opschrift van dit opstel luidt, zekere hospitaal

vrees. Deze is epidemisch onder de goede soldaten. De volon
tairs voor het hospitaal zijn gewoonlijk de luijaards en de be
driegers, wanneer deze althans begrijpen dat een verblijf in een
hospitaal het bereiken hunner oogmerken zou kunnen bevorde
ren. Geven die laatste klanten ons, militaire geneesheeren, vele

moeijelijkheden op het gebied der voorgewende ziekten, zoo be
weegt de hospitaalvrees soms, overigens wakkere, soldaten en
onderofficieren, (van of tot miliciens spreek ik in dit opstel
niet) om hunne ziekten te ontkennen of te verhelen. Dat zij

hierdoor zeer tegen hun waar belang handelen, daar de soms
in hunne oogen geringe ongesteldheden dikwijls in ongeneeslijke
kwalen overgaan, die niet alleen hunne carrière doen misluk
ken, maar zelfs hun leven kunnen in gevaar brengen, zullen
zij bij eenig nadenken zelven moeten erkennen.
De gevolgen dezer handelingen nu zijn te gewigtig dan dat
het niet der moeite waard zou zijn eenige oogenblikken stil te
staan bij een vooroordeel, dat voor het individu en den Staat

dikwijls zulke nadeelen oplevert. Onderzoeken wij dan aan welke
oorzaken de hospitaalvrees alzoo is toe te schrijven en waardoor
men haar ontstaan bij zich-zelven en bij anderen zou kunnen
verhinderen of althans beperken.
Ofschoon ik-zelf nimmer als lijder in eene zieken-inrigting
heb verkeerd en dus niet ondervonden heb, wat het inheeft
dáár als zieke zich op te houden, zoo acht ik mij toch, op

r
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grond van mijn bijna 25jarig dagelijks verblijf in die militaire
etablissementen, eenigermate geregtigd hierin mede te spreken,
en zou ik aan den eenigzins beschaafden militair - zooals ik

mij althans den lezer van dit tijdschrift voorstel en die mijn ge
voelen hieromtrent wilde weten - tot antwoord geven:
Hospitaalvrees kan ontstaan, of bevorderd worden, door de

herinnering van hetgeen men zelf in een hospitaal heeft opge
merkt, of door hetgeen door anderen wordt verhaald aangaande
de volgende punten:
1. het gemis der vrijheid om aldaar te doen en te laten
wat zij verkiezen;
2. de gebreken die er ten opzigte der verpleging, verzor
ging en geneeskundige behandeling zouden bestaan;
3. de zoogenaamde tirannijen der oppassers, ziekenvaders,
directeurs, geneesheeren, enz.;
4. de zoo beruchte hospitaal-diëet;
5. de mogelijkheid om door de verpleegde zieken besmet te
worden;

6. het verlies van tractement, dat aan de verpleging in een
hospitaal verbonden is,
7. het vervelende van een verblijf aldaar, vooral als men
slechts ligt ongesteld is of van eene zware ziekte con
valescent, er nog moet vertoeven, enz.
Aangenomen nu dat de zaak zich zoodanig verhoudt, zoo
ontstaat bij mijne lezers natuurlijk de vraag: waardoor kunnen
die oorzaken tot hospitaalvrees worden weggenomen of haren
invloed althans eenigzins worden geneutraliseerd?
Ook daaromtrent zal ik mijn gevoelen zeggen, maar ik doe
vooraf een beroep op het gezond verstand, de ervaring en des

noods op het geweten mijner lezers, opdat zij kalm en eerlijk
overleggen in hoeverre mijne woorden waarheid behelzen.
1. Het gemis van vrijheid, enz.
Zou dit gemis wel inderdaad zoo groot zijn als men het zich
soms verbeeldt, en wordt het onaangename er van door het

nut dat het beoogt niet in ruime mate opgewogen? Want
om niet te spreken van belangrijke ziekten, (tot welker gene

zing eene beperking der vrijheid om het bed te verlaten bijv.,
zooveel kan bijbrengen, en waarom de arts die dan ook voor
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schrijft), is toch de lijder die zich in eene zieken-inrigting be
vindt, wanneer althans zijn toestand zulks niet verbiedt, in
eenen betamelijken zin vrij om te doen en te laten hetgeen hij
verkiest. Het is waar, dat de aard eener zieken-inrigting de na
leving eischt van sommige voorschriften en bepalingen, die, of
in de kazerne niet bestaan, of op welker nakoming daar althans
zoo naauwkeurig niet wordt gelet. Trouwens dit laatste is daar
dan ook dikwijls zulk een dringend vereischte niet. In de
kazerne zorgt ieder militair voor zich-zelven, - maar in een
hospitaal zijn er velen, die door anderen moeten worden opgepast,

en wier goede verzorging, zonder die algemeene bepalingen van
orde en discipline, schade zou lijden. De kleine onaange
naamheden dus, die de, in mijne oogen, voor militairen geringe
vrijheids-beperking in de hospitalen aan de ligte zieken bezorgt,
komt in zekeren zin hunne arme ziekere kameraden ten goede.
Velen zouden daarom wel naar het hospitaal willen gaan als zij maar
de vrijheid hadden om het te mogen verlaten wanneer zij zulks
verkozen. De ervaring bij de burgerlijke zieken-inrigtingen, waar
deze strengere bepalingen niet bestaan, levert vele bewijzen ten
voordeele van de bij ons geldige voorschriften. Ik herinner
hier verder ook nog aan de daadzaak, dat de kracht van een
leger hoofdzakelijk in de discipline ligt: neemt gij deze weg, gij lost het leger op. Zoo is ook de discipline in een hospi
taal een groot hulpmiddel tot bekamping van ziekten. Men
geloove mij hierin op mijn woord, want in eene ontvouwing
der zaak kan ik hier niet treden.

2. Eene andere oorzaak voor hospitaalvrees zou gelegen zijn
in hetgeen men zoo al vertelt omtrent de gebreken ten opzigte van
de verpleging, verzorging, geneeskundige behandeling enz. in de
zieken-inrigtingen.
Gebreken zijn ook daar, even als in alle instellingen van men
schen, op te merken, maar toch doet men door die beschuldiging
in het algemeen onze zieken-inrigtingen onregt aan. Wanneer
ik deze althans vergelijk met hetgeen ik zag van dergelijke établis
sementen in het bij uitstek militaire Frankrijk – in de beroemde
militaire hospitalen m Val de Grace” en n Gros-Caillou” te Parijs,

dan verkies ik verreweg onze hospitalen en erken dat de lij
ders het bij ons veel beter hebben dan dáár.

Ook is het uit
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gemaakt, dat de zieken veel beter in de hospitalen kunnen be
handeld worden dan in de kazerne. Zij, die ten deze ervaring
hebben, zullen het mij toestemmen, dat zij zeer dikwijls van
eene ongesteldheid, waarmede zij maanden lang in de kazerne
voortsukkelden, binnen weinige dagen volkomen herstelden, na
dat zij in een hospitaal werden opgenomen. Dat dit gevoelen ook
door vele officieren gedeeld wordt, blijkt uit het verzoek door
velen hunner in 1849 aan den Minister van Oorlog gedaan, om,
in het geval dat zij door de cholera werden aangetast, in de zieken-s
inrigtingen in hunne garnizoenen te mogen worden opgenomen,
ten opzigte van welk verzoek door den toenmaligen Minister
van Oorlog gunstig is beschikt geworden.
3. Hospitaalvrees wordt soms opgewekt door hetgeen men

alzoo vertelt omtrent zoogenoemde tirannyen van oppassers,
zieken-vaders, directeurs, geneesheeren enz.
In hoeverre de zieken-oppassers tirannen zijn, kan ik niet be
palen. Het oppassersbaantje in een hospitaal loopt over geen
rozenweg, en wanneer dus deze minder ontwikkelde menschen
ten gevolge der onreinheid en ongehoorzaamheid der aan hunne
zorgen toevertrouwde zieken, dikwijls onaangenaamheden krijgen,
is het niet te verwonderen dat zij nu en dan eens boos wor
den op en onhebbelijk voor hunne omgeving. Maar dan zijn
er immers altijd hoogere autoriteiten die het hospitaal volgens
hunne dagelijksche of garnizoensdienst bezoeken, aan wie zij zich
kunnen beklagen? - En dan, een militair is immers geen
jonge dame? en ook in de kazerne wordt hij toch niet altijd
zoo delikaat behandeld, dat een of ander ruw woord hem in

het hospitaal toegeworpen, hem zóózeer zou treffen. Trouwens
hier geldt ook wat ik eens een fiks soldaat hoorde zeggen: m als

ik maar goed mijn pligt doe, dan maken ze mij niks - ook in
het hospitaal niet.” De hospitaal-directeuren, die ik leerde ken
nen, waren zeer humane menschen, die goed voor hunne zieken
zorgden, en in hoeverre nu sommige geneesheeren zelven, oorza
ken zijn van hospitaalvrees mag ik niet beslissen. Zooverre mij
bewust is, heb ik er althans willens en wetens geen aanleiding
toe gegeven. Mogten echter mijne kameraden, de officieren,

over dit punt eens nadenken. Één woord van hen, vaak zoo
los weg daar heen geworpen, kan soms mede strekken om voor
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den soldaat de zieken-inrigting in een verkeerd licht te plaatsen.
Ik herinner mij wel eens gehoord te hebben: m Sergeant majoor,
als die flankeur niet vlugger loopt, als die sergeant zoo blijft
hoesten, of, als die korporaal niet beter schiet - dan moeten ze
maar naar het hospitaal, hoor!”, enz. Hier werd nu het woord
nhospitaal” hun als een schrikbeeld voorgehouden om de spieren

der ledematen te prikkelen, om op eenen hoestprikkel een
dwang te leggen, en om het gezigtsvermogen te scherpen.
De bedoelingen mogen goed zijn – verre van mij dat ik
ze veroordeel, maar – de vorm der uitvoering is verkeerd, en
dikwijls staat het verhelen of ontkennen van ziekten met zoo
danige los uitgesprokene woorden, als ik daar even als voorbeel
den aanhaalde, in een oorzakelijk verband.
4. De zoo wereldberuchte hospitaal-diëet.
Thans grijp ik de koe bij de horens, niet waar lezers? en
ik moest er mede begonnen hebben toen ik de oorzaken op
noemde waarom men soms voor het hospitaal huivert, - dunkt
u niet? Dit kleine woordje m diëet” is voor velen, door er
varing of door hooren zeggen, eene hoofdoorzaak der hospi
taalvrees.

Ik moet bekennen, dat in vroegere tijden, toen de genees
kundige inzigten nopens de behandeling der ziekten, een spaar
zaam gebruik van voedsel tot bestrijding van vele kwalen
hoog-noodig keurden, de karnemelk-voeding wel wat ruim
werd toegepast, en ik herinner mij nog hoe eens een forsche

sappeur, die zich dagelijks moest generen met 20 vingerhoe
den van het dunne der karnemelk, zich bij zijnen arts be
klaagde, met de woorden: m dat mag de duivel uithouden
majoor, maar ik kan het niet.”

Zoo als ik zeide, vroeger moge de medische theorie die
spaarzame voedsel-uitdeeling in een hospitaal hebben geëischt,
thans is deze beschouwingswijze, in ons vaderland althans,
gelukkig grootelijks veranderd. ,,En toch,” hoor ik mij door
u nog te gemoet voeren, m ook nu nog is in onze hospitalen
m Schraalhans de keukenmeester.” Het zij zoo, en toch is
hij voor u, zieken, een goede kok. Het is hier de plaats niet
om voor u te ontwikkelen waarin en hoe die m schraalhans”

krachtig medewerkt tot herstelling der meeste ziekten; hoe
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wij zonder hem te vergeefs zouden trachten u weder gezond
te doen worden.

Ik herinner u hier slechts in het voorbijgaan hetgeen ik
zoo dikwijls tot mijne hospitaal-patienten zeg, als ik hun het

meerdere voedsel dat zij mij vragen, weigeren moet en op
hun onvergenoegd gelaat lees, hoezeer hun die weigering ver
veelt: m man, begrijpt gij dan niet dat ik dit slechts doe om

uw bestwil, dat het mij geldelijk onverschillig is of gij een ge
heele dan wel een halve portie gebruikt; dat, als ik het u wei
ger, dit alleen is omdat ik geloof dat het u nadeel doen

zou?” En ofschoon ik deze woorden dikwijls te vergeefs sprak
tot hem, wien het aanging, zoo heb ik toch te veel vertrou

wen op het gezond oordeel mijner lezers om niet te gelooven,
dat zij althans de waarheid mijner bewering zullen erkennen.

Men vergete hierbij niet, hoe men dikwijls meer uit verveling
dan wel uit behoefte, naar voedsel verlangt. Ook brengen de
m veelvraten” die desnoods een paar geheele portiën zouden orbe

ren, veel bij tot de slechte reputatie van eene zieken-inrigting,
in dat opzigt. En moge de quantiteit der voedingsmiddelen die

in de hospitalen worden uitgedeeld, geringer zijn dan een gezond
militair in de kazerne gebruikt - op de qualiteit echter is deze

aanmerking gansch niet van toepassing. - Bij deze redenering
heb ik alleen de gewone voeding op het oog en spreek hier
niet over de meestal zoo keurig bereide bouillons, fijnere vleesch
spijzen, groenten en ververschingen, die ten alle tijden den

zieken, die zulks behoeven, ten dienste staan. - Ik gewaag
hiervan niet, omdat daarin althans geen oorzaak voor hospitaal

vrees te zoeken is. - Zoo herinner ik hier ook ten slotte nog
aan de onlangs door Z. Ex. den Minister van Oorlog gemaakte
doelmatige wijzigingen in de hospitaal-voeding, volgens welke
nu ook aan de reconvalescenten, als zulks vereischt wordt, de

volle portiën voedsel en wijn kunnen worden uitgereikt.

Als

men dit alles bedaard overweegt en beredeneert, dan moet men,
dunkt mij, tot dit besluit komen: dat de algemeen verbreide
beschuldiging als zou de mdiëet” in de hospitalen te streng
zijn, minst genomen onredelijk is en de hospitaalvrees, die
zich op dát gevoelen grondt, eene onverstandige mag genoemd
worden.
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5. Sommigen aarzelen om maar het hospitaal te gaan uit vrees
voor besmetting der aldaar heerschende ziekten.
Eene natuurlijke hospitaalvrees, die echter in het belang der
individuën zelven zeer af te keuren is, want het is eigenlijk geen

hospitaal-, maar eene ziektevrees, en juist leert de ervaring, dat
vrees voor eene ziekte, soms de vatbaarheid om er door aangetast
te worden, zeer verhoogt. - Bijv.: In een mijner vorige garni
zoenen had ik eens een meer dan gewoon aantal zieken in de

zieken-inrigting en onder deze ook cholera-patienten. Het getal
zieken-oppassers was niet voldoende; ik vroeg dus aan een der
kommanderende officieren om soldaten tot adsistentie. Op zeke

ren avond zag ik bij de visite een jong, krachtig soldaat, die
mij zeide dat men hem als oppasser hier heen had gezonden;
maar hij verzocht mij tevens om weder ontslagen te worden
omdat hij zulk eene vrees had voor de cholera. Ik onderhield
hem over het verkeerde van die vrees, maar stond hem toe we
der naar de kazerne te gaan en vroeg om een ander in zijne

plaats. Den volgenden dag was de man echter weder daar: de
kapitein had hem gezegd: mjij zult er naar toe, enz.” Ik plaatste
hem nu niet op de zaal, maar als adsistent in de keuken. Toen
ik 's middags terug kwam, vond ik hem reeds door de cholera

aangetast, en vier uren daarna was die krachtige, gezonde jong
man een lijk! Ofschoon nu het gedrag van den kapitein jegens
dien armen drommel zeker niet menschkundig kon genoemd

worden, zoo was het toch de vrees die hier zoo noodlottig
werkte, en geloof ik dat hij zeer veel gevaar geloopen had, om
zelfs in de kazerne zijnde, door de ziekte te worden aangetast. -

Ook is voor zulk eene vrees, althans tegenwoordig, geen redelij

ken grond nu de regelen der hygiène zooveel mogelijk ook op onze
zieken-inrigtingen worden toegepast, en daardoor de ziekte
besmettingen er veel zeldzamer worden. En dat ik er dit
nog bijvoege: het woord vrees - behalve voor kwaad doen -

moest eigenlijk voor een krijgsman een niet gangbaar woord

zijn. Een waar krijgsman kent geene vrees. Een wakker sol
daat moet, veel meer nog dan een burger, zich-zelven leeren

beheerschen tot gehoorzaamheid en zelfverloochening. Binnen
deze twee laatste woorden die door een gepast eergevoel tot
een cirkel verbonden zijn, liggen de pligten en deugden van
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een goed militair, wiens hoofd-eigenschap nonbevreesdheid” is.
Vrees maakt van den soldaat een deugniet en een lafaard.
6. De gedachte: mals ik in het hospitaal kom, verlies ik

mijn tractement.” Zie daar almede eene krachtige oorzaak van
hospitaalvrees.

Het is waar, de spreuk: kom de lui aan hunne duiten, en
gij komt aan hun leven,” is eene populaire wereldwaarheid,
die echter soms onverstandig in toepassing wordt gebragt. Hier
althans is dikwijls het welbegrepen eigenbelang niet in het oog
gehouden, en veelmalen leerde de uitkomst, dat hun leven
zou gered zijn geweest, als zij zich over hunne nduiten” niet
bekommerd hadden.

-

En als men nu die zaak eens rustig overlegt, – waar komt

het dan op neder? Wanneer de ongehuwde militairen (de ge
huwde blijven in hunne woningen) in eene zieken-inrigting ko
men, dan verliezen zij slechts een gedeelte van hun tractement;

want zij krijgen immers eene, hoewel geringe, dagelijksche toe
lage uit de hospitaal-kas. Zij hebben echter daar ook bijna
geene uitgaven te doen: voeding, kleedij, verzorging, – alles kost
hun niets meer, en is nu deze betrekkelijk geringe opoffering
der dusgenoemde vijfdaagsche deeling” te groot als zij daar
de mogelijkheid eener volkomene en spoedige herstelling van

eene ziekte of een gebrek tegenover stellen? Is die kleine som
gelds, die zij dus indirect voor hunne genezing betalen, te veel,
vooral als van dit herstel soms hunne verdere carrière kan af

hangen? Mij is meer dan een voorbeeld bekend van onder

officieren, die stellig officier zouden zijn geworden, hadden zij
zich in tijds in het hospitaal doen opnemen, ten einde eenen
ziektetoestand te bestrijden, waarvoor ik hen later als onge
schikt voor de dienst moest afkeuren.

En bestaat er dan ook

niet bij vele korpsen die echt kamaraadschappelijke gewoonte,
om uit onderlinge bijdragen een fonds daar te stellen, waaruit
de kameraden die in het hospitaal zijn, toelagen ontvangen?
7. ,,Het verblijf in een hospitaal is zoo vervelend, - vooral
wanneer men slechts ligt ongesteld of aan de betere hand is.”
Onder de oorzaken van hospitaalvrees die ik opnoemde, is
deze de redelijkste en de meest gegronde. 't Is waar, het is
eene saaije tijd-dooding als men dagen achtereen, zonder iets
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te doen te hebben, in een hospitaal moet rondslenteren. Het is
een vervelend verblijf aldaar, al onderwerpt men zich ook ge
willig aan het dikwijls voor den lijder zoo onbegrijpelijk oor
deel van den geneesheer, die het reeds zoo dikwerf gepresen
teerd” hospitaal-billet nog niet wil innemen en die dus een

langer verblijf in de zieken-inrigting noodzakelijk acht. Gij hebt
gelijk lezers: alsdan is het verblijf niet alleen in een hospi
taal, maar ook op iedere ziekenkamer, vervelend. Maar wat is
is nu daartegen te doen? Mij dunkt wanneer men ook dáár
zijnen tijd geregeld verdeelde tusschen lezen, schrijven, des
noods studeren (waarom niet?), wandelen op de zalen of in den
tuin en gesprekken met andere kameraden, waartoe vooral voor
de onderofficieren, die steeds in een afzonderlijk vertrek ver
pleegd worden, eene goede gelegenheid bestaat, dan zou die
verveling veel minder worden en zelfs een verblijf in een hos
pitaal soms den adspirant-officier een stap nader tot den door
hem zoo vurig begeerden rang kunnen brengen. De hooge
autoriteiten hebben ook ten deze het lot der militairen zeer ter

harte genomen. Z. M. onze geëerbiedigde Koning, zijner zieke
soldaten gedachtig, schonk aan het hospitaal alhier eene menigte
boekwerken, waarvan door de lijders een druk gebruik wordt
gemaakt. Het was nu zeer wenschelijk, dat er in elke zieken
inrigting eene kleine bibliotheek ten dienste der zieken gevon
den werd, maar wie weet wat ten dezen opzigte ook nog later zal

bepaald worden! De tegenwoordige Minister van Oorlog althans,
die zich de belangen van ons leger zoo zeer aantrekt, vergeet

ook de hospitalen niet. Z. Excellentie bezocht dezer dagen het
hospitaal alhier en een eerste gevolg van dit zijn bezoek was,
dat er een groote zaal zal worden ingerigt tot recreatie-zaal voor
de convalescenten. Deze zaal zal ook des avonds behoorlijk ver
licht en verwarmd zijn; eenige afzonderlijke en gezelschapsspe
len zullen daar gevonden worden ten einde den herstellende zie
ken tot tijdkorting te kunnen dienen en hun het verblijf in
het hospitaal zoo aangenaam mogelijk te maken.
Ten slotte nog een enkel woord.
Heb ik, naar mijn oordeel altijd, tegen de hospitaalvrees en

ter eere der Nederlandsche militaire zieken-inrigtingen een zede
lijk pleidooi gevoerd, zoo moet ik de militaire lezers van n het
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Waandel” bescheiden opmerken, dat ik zulks niet in mijn eigen
belang, noch in dat van het korps waartoe ik de eer heb te
behooren, maar geheel in het hunne heb gedaan, opdat zij er
door mogten worden opgewekt hierover na te denken, ten
einde ook ter gelegener tijd het hunne te kunnen bijdragen tot
het uitroeijen van het vooroordeelder hospitaalvrees, – welke vrees
ik niet alleen als grootendeels ongegrond en onredelijk, maar
zelfs in hare gevolgen voor het leger als zeer nadeelig moet be
schouwen.

's Hage, 28 Mei 1860.

Dr. BASTING.

EEN LESJE UIT JAPAN.
(Slot van bl. 40).

Wij deelen hieronder aan de lezers van n het Vaandel” het slot
mede van de Japannesche n vraagstukken,” waarvan het eerste

gedeelte in het eerste nummer is opgenomen. Ook in deze,
even als in de vorige, zal men de opmerkingsgave en den geest
van onderzoek der Japanners in een helder licht zien treden.
Zij bewegen zich, zoo als men zien zal, hier meer op artille
ristisch terrein en leggen eene bijzondere voorliefde aan den dag
voor het Paixhanskanon, dat hun groot belang inboezemde
voor de bewapening hunner batterijen en in het bijzonder van
de fortificatiewerken ter beveiliging der baai van Nagasaki.
Hier en daar hebben wij er weder eene kleine aanteekening
bij gevoegd, terwijl wij overigens weder de betuiging herhalen,
dat wij het manuscript, dat ter onzer beschikking was, letter
lijk hebben afgeschreven zonder zelfs in de interpunctie iets te
veranderen of de enkele blijkbare schrijffouten te verbeteren.
't Is welligt niet overbodig dit hier nog eens te zeggen, omdat
het ons tot onze verbazing gebleken is, dat er lezers waren,
1860.
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die in deze kleine bijdrage iets geheel anders meenden gevonden
te hebben dan er in der daad in te vinden is, en wel, zooals

ons gezegd werd, eene satyre op onze nieuwe infanterie-regle
menten !!

Zeker, indien wij eene beoordeeling daarvan op het oog
hadden, wij zouden er niet in dit tijdschrift eene plaats voor
vragen, en allerminst in een vorm, die voor de leeken een
ware onzin en voor de ingewijden een niet te ontraadselen
rebus zou wezen. 't Is waar, er zijn menschen, die in staat
zijn in het a b c een diep verborgen zin en in de tafel van
vermenigvuldiging eene mysterieuse geheimenis te ontdekken,
maar zij, die eenigzins met Japan en zijne bewoners vertrouwd
zijn en ze niet alleen van de verlakte fichesdoozen of de bonte
vazen uit de snuifwinkels kennen, zullen, gelooven wij, de
cchtheid van onze mededeeling niet in twijfel trekken, of er
iets anders in zoeken dan zij werkelijk is, eene kleine bijdrage,
die voor de kennis van het Japansche volk op militair gebied
eenige waarde kan hebben, maar als allegorie of toespeling op
wat dan ook, volslagen onzin zou wezen. Maar laten wij nu
het woord aan den Japannees:
VRAAGSTUKKEN. (Vervolg).
1. De Heer PEKSANs, bevelhebber van Fransche zeemagt,
heeft op nieuw een groot geschut uitgevonden, de affuit of rol
paard daarvoor zeer behoorlijker gemaakt en eindelijk in het
jaar 1822, aan den Koning van Frankrijk bekend, de proef
genomen hetgeen in een boek opgegeven is. - Dit geschut is van
80 ponder of van 150 ponder, en wordt met bommen geschoten;
op plaat van dit behandelde nieuw werk staat de figuur van rol
paard met slechts twee raders aan voorste gedeelte en niet aan ach
terste; men zegt dat Z. M. Fregat Palembang, welke voor zes
jaren hier in Nagasaki gekomen is, met Peksansgeschutten ook
gewapend is, maar men heeft alle geschutten aan boord op rol
paard met vier raders en niet twee raders bezitten vinden, zoo

vermoedt men, of, die aan boort van Palembang, iets anders
zijn, of de bovengemelde met twee raders misschien daarna ver
beterd en veranderd zij. – Is het zoo of niet?
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2. In zeker boek staat, dat PEKSANs bommekanon toch zeer

gewigtigste maar gewone kanonnen niet meer voordeelig zijn: want
in het jaar 1816 hebben Algiers gewone kanonnen tegen het oor
logschip van Rold Equmout 1) met acht en zestigkogels geschoten,
en de vijftig kogels zijn aan bovendek en drie aan boord zes
voet onder bij water getroffen, maar gemelde schip is in toestand,

als of men niet geweten heeft, of de kogels aan boord getroffen
zijn, naar Gibraltar gezeild. - Indien het zoo waren als gezegd,
zou men vijanden met gewone kanonnen niet meer kunnen neer
slagen. - Is het niet dan belangrijkste, dat zulke gemelde bom
mekanonnen veelvuldig op Batterijen gewapend worden?
3. Welke plaatsen zijn beste buiten en binnen de baai van
Nagasaki om zulke bommekanonnen te wapenen tot bescherming;
hoe vele stukken gemelde kanonnen te wapenen is sterk genoeg
om de baai te bewaren, en welke plaatsen zijn beste om onze
vaartuigen aan te leggen om te versterken?

4. Vindt men niet, of er gewigtigste zaken voor versterkings
kunst niet of minder plaats hebben in de baai van Nagasaki ?
5. De Heer BARLIER heeft een boot uitgevonden, welke met
houwitsers gewapend wordt. - In het jaar 1813 hebben Engel

schen met deze booten de zeetogt van Urhiu eiland 2) naar Italië
geheel verhinderd, daarna heeft gemelde heer op Frankrijk dit
boot nog weder in verbetering gebragt, en in het jaar 1820 de
proef genomen. - Hoe groot is dit gemeld boot, met hoe vele
houwitsers moet dit gewapend worden; Is dit van dezelfde groot
te, als die, welke gewoonlijk met draaibas enz. moeten worden
gereed gemaakt?
6. Men kan de verscheine Europesche geschutten alles wel ge

bruiken volgens de opgevingen van boeken. Bestaan er de
regels, volgens welke men geschutten eigenlijk groot of klein,
lang of kort, dik of dun moet maken behalve Europesche ma
nier en smaak, of voor welke geschut of kogels of granaden of
bommen behooren gebruikt te worden, of naar aflegging der plaat
sen buskruid meer of minder geladen worden, of geschut hooger
of lager rigten?
1) Lord Exmouth.
2) Welk eiland hier bedoeld wordt, is ons niet regt helder, het handschrift
geeft duidelijk Urhiu.
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7. Men zegt, dat, in het door DELPRAT uitgegevene werk,

over de gangen of wegen der kogels 1) enz. beschreven is. - Hoe
noemt men dit werk, en is het nu gebruikelijk in Holland?
8. In welke land van Europa is men alderbekwaamst op de
kunsten van artillerie en zeevaart?
9.

Wat

boek is het over artillerie behandelde en nieuw uit

gegevene, dat tegenwoordig meest in gebruik is in Holland en

zelfs andere landen?
10. Zijn er tegenwoordig in Europa vele mannen, die op ar
tilleriekunst zoo zeer bekwaam en beroemd zijn, als de Heeren
KARTEN, PEKSANs?

11. Men gebruikt houtskool of koaks voor ijzergieterij, maar
in ouden tijd alleen houtskool, waardoor in Britanie de houten
zeer schaars geworden was, en derhalve nu steenkool ook gebruikt
wordt, uit verscheidene steenkoolen wordt zwavel op eenerlei wij

ze afgenomen, maar bij het gieten verschilt de vereeniging der
ijzerdeelen door meere of mindere krachten van steenkoolen. Op welk eene wijze kan men zwavel uit steenkool afnemen ?
12. IJzergieterij bestaat somtijds goed of kwaad naar de aard
van ijzererts en naar gieting, daarom moet men zuivere erts uit
kiezen. – De Heeren vAN DER MONDE, MoNGE en BERTELET

hebben door scheikunde uitgevonden, dat gietijzer eigenlijk iets is,
welk ijzererts met koolstof en znurstof vereenigd is, en dat dan
uit meere of mindere krachten van gemelde drie stoffen (ijzer
erts, koolstof en zuurstof) de onderscheid van soorten van giet
ijzer bestaat. Ziet men niet, of Japansch staal iets is, dat door
matige vermenging van gemelde drie stoffen bestaat ? het staal
wordt, hoe meer smeden, hoe meer rekbaar, en zeer sterker en
wat bros, als men eens gloeit om scherp te maken, maar gemeen
ijzer alsdan verliest rekbaarheid en wordt ongewoonlijk bros.
13. Stampt men de zand fijn die voor de vorm van geschut
len kan gebruikt worden?

14. In KARTEN zee artillerie staat aldus: 24 ponder kalon
nade is voor barkas gebruikelijk en 12 ponder voor andere vaar

tuigen. - Hoe groot is een barkas in lengte breedte en dik
te, enz. ?
') Kogelbanen.

A
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15. Kan men ieder soort elkander afscheiden uit koper en
tin vermengde? . . . . .

16. Welke onderscheid is het koper met ijzer vergelijkende op
geldwaarde?

17. Kan men met jagerbuks aan zijn oogmerk naauwkeurig treffen?
18. Is er onderscheid van krachten der kogels door dikten

van kanonnen, hetzij groote of kleine?
19. De hakking van vuursteen kan men niet wel doen bij
ons, schoon men volgens hollandsche beschrijving werkt; derhalve
verzoekt men wel te onderwijzen, men denkt of er misschien zoo
beste wijze bestaat, dat men steen regelmatig toch ligtelijk kan hakken.
20. Moeten, de wielen, van bedding der Pewanskanons, van
een plank gemaakt worden, of van twee planken in kruis ver
eenigde; of van zulk hout, welke ronde balk dwars afgesneden
is ?

T

21. Zet men zulke hout onder bodemstuk
der Pewanskanons, voor pointeeren, of is er niet beste middel
hier voor ?

22. Met welke manier verplaatst men Pewanskanon op eigene
plaats 1), wanneer het door schieten achtergetrokken is?
23. Kan men Pewanskamón met gemeene ijzeren kogels ook schieten?
24. Is Pewanskanon bij veld ook gebruikelijk ?
25. Men zegt dat in Europa sedert eenige jaren de pistons
voor geschutten ook in gebruik zijn ; Dan, is haan voor piston
in stede van die voor vuursteen alleen gemaakt, of zijn al de

gereedschappen geheel anders? Moet de piston naar de grootte
van geschut soorten verschillen ; Verschillen de pistons volgens
vuurmonden van geschutten, als 3, 6, 12, 18, 24 of 24 pond
ijzerhouwitser of 20 duim houwitser enz. Wees zoo goed den
naam van een werk hiervan te kennis geven, indien zulk een

boek er uitgegeven zij !
26. Houd de achtertrekking 2) van Pewanskanon van zelf op,
tot aan einde van onderste plank, of doet men ze door middel
van dam enz. ophouden?

-

(Medegedeeld door L. MULDER)
1) Op de bedding.
*) De terugloop, het recul.
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OM DEN KONINKLIJKEN STANDAARI).

Wees gegroet, oranje-standaard!
Strijdbanier van onzen koning,
't Hoofd van Nassau's edel stamhuis! -

Pronkjuweel in 't rijk der kleuren,
Wees gegroet, doorluchtig weefsel,
Met uw achtb'ren lauwerkrans!
Wat ook over Neêrland kome:

't Zij de vredepalm er wuive;
't Zij Bellone er weêr zich hulle
In haar rooden oorlogsmantel; Rijs omhoog, roemruchte vane,
Met uw wapenleeuw in 't front!
Rijs omhoog, bij 't paraderen
Van uw trouwe wapendragers!
Bij het raatlen van de trommen;
Bij het krijgsmuzijk-geschater, Als de rossen trapplen, steigren,
Rijs omhoog in 't zonnegoud!
Zoo een overheerschend vijand,
Klein en weêrloos steeds ons achtend,

't Wage, listig of vermetel,
Als een stortvloed onze grenzen
Met zijn benden te overstroomen,
Trots zelfs onze onzijdigheid: Rijs dan hoog in de geleedren
Van uws eedlen konings leger!
Laat uw leeuw met diepe woudstem
Brullend: m Op! - te wapen!” roepen;
En, vol moed gerust ten strijde,
Rukken we in op 's vijands heir.

Zijgt ge neer op 't bloedig slagveld,
Als, na heeten strijd, uw drager,
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- Die u om geen lijfsgenade,
Om geen schat, den vijand afstaat –
't Ligchaam overdekt met wonden,
Valt, voor u, op 't veld van eer:
Uit de hand bevrijd des dappren,
- Die u met verstijfde vingren,
Als in ijzren greep omklemd houdt –
Na uw vuurdoop dubbel heilig
In onze oogen, rijst ge weder
Boven Hollands legerschaar!
Wees gegroet met jubelgalmen,
Heldenvaan, naast Hollands driekleur

Golvende in uw zijden kronkels!
Slagleeuw, fiere wapendrager,
Troonende op uw gulden voetstuk, In uw glorie, wees gegroet!
Schildleeuw ! als een trouwe wachter,

Waak voor Neêrland en Oranje
In het heden, in de toekomst! –

En gij, eedle wapenbroeders,
Schaart u om des Konings standaard,
Steeds in de ure van 't gevaar!
G...., 19 Febr. 1860,

-

F. J. B.

HOE EEN ONEWENE LAARS KAN TE PAS KOMEN.

Bij een der gevechten, die bijna dagelijks geleverd werden,
nadat het Fransche Groote Leger den terugmarsch van Moskou
had aangenomen, werden drie officieren van hetzelfde regiment
door de Russen krijgsgevangen gemaakt: een hoofdofficier, een
kapitein en een officier van gezondheid. Zij werden onmidde
lijk onder geleide van een detachement Kozakken weggevoerd.

Ongelukkig genoeg waren de drie gevangenen nog tamelijk wel
in hunne kleêren: ongelukkig, zeg ik, – want de heeren Ko

S0

zakken beschouwden het als hun allereersten pligt om de gevan
genen, die hun ter bewaking werden overgeleverd, tot op het
hemd uit te kleeden, wanneer het namelijk de moeite loonde.
In een oogwenk was dan ook die bewerking op de drie patien
ten verrigt, en stonden zij schier van alles beroofd, te midden
hunner menschlievende geleiders. Wij moeten regtvaardig zijn:
in ruil voor den geroofden buit, kreeg ieder lid van het drie
tal een smerige schapenpels om zich tegen de koude te dek
ken; - het was ten minste iets. Ook liet men hen in 't be

zit van hun schoeisel, maar wij moeten daarbij opmerken dat de
doktor bijna blootsvoets was, terwijl de beide andere officieren
tamelijk op hun tandvleesch” liepen.
Toen het konvooi een uur had gemarcheerd, vond de doktor
een laars, - een prachtige, bijna nieuwe laars. Zonder zich te
bedenken trok hij ze aan. Zijne lotgenooten maakten daarbij
de opmerking, dat nú de ongeschoeide voet onfeilbaar bevriezen
moest, maar de doktor glimlachte en antwoordde: ,,Beter een half
ei dan een leêge dop; – mogelijk vind ik de wedergâ nog.”
m Als dat mirakel mogt gebeuren,” zei de kapitein, u kunt
ge er ook op rekenen dat die schoeljes” (hij bedoelde de Ko
zakken) m ze u beiden ontstelen.”
mIn 's hemels naam!” zuchtte de doktor, en juist had hij
dit gezegd, of hij liep een paar schreden zijwaarts van den weg
en raapte de wedergâ van de laars op. ,,Welkom, lieve vrien
din!” riep hij in eene bui van humor en maakte daarbij zulk
een potsierlijk gebaar, dat de aanvoerder zelf der Kozakkenbende
door een vervaarlijken grijnslach zijne sympathie voor den ge
lukkigen vinder te kennen gaf.
Het gevangene drietal legde een weg van een paar honderd
mijlen af, dwars door Ruslands woeste sneeuwvelden, eer het

zijne bestemming had bereikt, – en onze doktor had het
geluk, gedurende dat lange traject, in een paar flinke laarzen
te kunnen marcheren.

Het spreekwoord zegt: ,,Werp geen oude schoenen weg alvo

rens ge nieuwe hebt.” Uit het voorgaande zouden wij dit kun
nen afleiden: Als ge een onevene nieuwe laars vindt, raap ze
op, want wie weet hoe ze u nog te pas kan komen.

DE GR A W I N.
EEN VERHAAL.

(Vervolg van bl. 63.)

V.

Den volgenden dag rukte het regiment op uit zijne kwartie
ren om den marsch te vervolgen. KoEN nam met innig leedwe
zen afscheid van de kleine woning, waar hij tot een ander
mensch was geworden. Het huisje stond geheel afgezonderd
op een kleinen heuvel, aan den ingang van een pijnboom-woud.
Het was verlaten, en hij had er den nacht geheel alleen in
doorgebragt. Het was dus de Gravin die hem daar verzorgd
had, toen hij nog die verzorging behoefde; - hij was dus
wel degelijk aan haar alles verschuldigd. – Zijn hart zwol van
stille aandoening toen hij het huisje zijn laatsten afscheidsgroet

bragt. Hoe vredig zag het er uit met zijn rieten dak, zijne
met klimop bewassen muren! hoe gelukkig zou men dáár kun
men zijn met . . . . .

Daar klonk het geroffel der trommen en de schelle toon der
horens in de omringende dorpen en gehuchten, en gaven het
sein tot de verzameling. KoEN schrikte op uit zijne mijme
ring; dat wilde trom- en horengeluid riep hem uit de verte
toe: vrede en geluk zijn u niet beschoren! voorwaarts! de we
reld, de wijde wereld in, door woeste, onherbergzame streken,
omringd door duizende gevaren – gebrek, ellende, den dood
te gemoet! – Voorwaarts!

En KoEN ging zuchtend den heuvel af, met het geweer en
den randsel op den rug.
1860.

Beneden gekomen zag hij nog eens
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opwaarts en wischte een traan uit zijn oog. Toen, als schaam
de hij zich zijne zwakheid, spoedde hij zich ijlings voort –
en bevond zich weldra op de loopplaats.
Het regiment maakte dien dag slechts een korten marsch.
Tegen den middag kwam het op eene hooge vlakte, waar het
bivak zou worden betrokken. KoEN ging tegen het vallen van
den avond de marketentster opzoeken, daar hij haar nog iets
te vragen had. Hij vond haar bezig om met behulp van een

langen slungel van een jongen, die reeds bij het leven van
haar man, de betrekking van duivels-toejager” in
huishouding had waargenomen, het late middagmaal
maken. Zij ging stil haar gang, nadat zij den groet
beleefd, maar toch vlugtig beantwoord had. Deze

de kleine
gereed te
van KoEN
ontvangst

sloeg den jongen krijgsman eenigzins uit het veld, maar hij
liet zich toch niet geheel afschrikken.

Geduldig zette hij

zich op eenigen afstand neder en wachtte tot zich eene ge
schikte gelegenheid zou voordoen om met de Gravin in gesprek
te treden.

Ongeveer een uur was verstreken; het sobere maal gebruikt,
en de Gravin maakte zich gereed om haar nachtleger in den

wagen (zij had een eigen wagen met een paard) gereed te
maken. Toen kwam KoEN uit zijn schuilhoek te voorschijn,
en sprak haar aan.

,,Hoe! zijt ge nog hier?” vroeg de marketentster verwonderd.
,,Ge hebt mij nog niet gezegd waarom ge een slechten kerel

als ik, niet aan zijn ellendig lot hebt overgelaten, - waarom
ge hem maar niet als een hond hebt laten sterven, zooals hij
verdiende.”
9

» Ge zijt niet zeer toegevend jegens u-zelven,” antwoordde

de Gravin; m maar, indien ge 't weten wilt, hoe zich alles
heeft toegedragen, zal ik u dat in weinig woorden zeggen.”

Toen vertelde zij wat wij in korte trekken hier laten volgen.
Zij was eene menigte achterblijvers voorbij gereden en had
aanhoudend scherp toegezien, of er niet welligt onder hen wa
ren, die blijkbaar in eenig gevaar verkeerden zoo zij alleen

mogten achterblijven. De meesten hadden een kameraad bij
zich; sommigen zaten rustig neder en schenen geduldig te

wachten op den terugkeer hunner krachten; anderen hadden
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een schaduw-plekje opgezocht, en lagen met het hoofd op den
randsel in een slapende houding.
Maar één was er, dien zij reeds van verre had gezien en
m heel slecht er aan toe” scheen te zijn. Hij lag achterover
met het hoofd in eene laagte, en toen zij naderbij kwam, her
kende zij KoEN – hoewel hij toch bijna onkenbaar was gewor
den. Niet zonder moeite had zij hem, met behulp van haren
lijftrawant, op het wagentje getild, nadat zij hem eerst de sla
pen en polsen gewasschen, hem van den randsel ontdaan
en zijne kleederen op de borst had losgeknoopt. - Toen zij
het nachtkwartier waren genaderd, had het bewuste huisje,
dat eenige honderd schreden van den weg was verwijderd, hare
aandacht getrokken, en aanstonds was zij op den inval geko
men om den patient, bij wien langzamerhand het leven weder
scheen terug te keeren, daarheen te brengen. Het huisje was
ledig; de zieke werd er gëinstalleerd, en des nachts was de
lange slungel bij den zieke in 't zelfde vertrek gebleven. - Het
overige is ons bekend.
m Gij ziet,” zeide de Gravin eindigende, – m dat het niet
bepaald om uwen persoon was, dat we u die kleine dienst
hebben bewezen; voor ieder ander, die er zoo slecht aan toe

was geweest, hadden we 't zelfde gedaan, – niet waar KRIs?”
KRIs, de lange slungel, knikte met zooveel geweld, dat zoo
zijn hoofd ongelukkig was los geraakt, het minstens vijftig
schreden ver was weggerold. Het was zijne vaste gewoonte
altijd op zulk eene krachtige wijze de bevestiging te leveren
van 't geen de Gravin geliefde te verkondigen – onverschillig
of hij voor de waarheid kon instaan, of niet.
KoEN was wel een weinig ontstemd door de wijze waarop
de marketentster hem de gevraagde inlichtingen gaf; - zijne
erkentelijkheid was er evenwel niet door verminderd, en hij
gaf haar daarvan nogmaals de verzekering.
m Nu, voltigeur DE wILDT,” zei de Gravin, m gij gaat uw
vuur opzoeken, en ik ga in de lange veêren.” Hier wees
zij op den wagen, welks bodem met stroo bedekt was, en
vervolgens KoEN vriendschappelijk met de hand wuivende, zeide
zij: n goeden nacht!” en – verdwenen was de schoone Gravin
in haar ambulant boudoir.
7%
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KoEN ging langzaam naar het bivak terug; hij vleide zich
bij het vuur neder en na vele vruchteloos aangewende pogin
gen, sluimerde hij eindelijk in. Maar zijn slaap was zwaar
en onrustig en vol benaauwde droomen. Zoo droomde hij,
dat er een veldslag zou geleverd worden; dat het regiment
reeds tegen den vijand oprukte, terwijl hij-zelf nog druk be
zig was zijne kleederen en wapens bij elkander te zoeken;
dat hij met groote moeite zijn jas had aangeschoten, maar
toen bemerkte, dat de voering naar buiten was gekeerd; dat
hij eindelijk klaar was en nu in den looppas het regiment

wilde naijlen om zijn deel aan den slag te hebben en in per
soon spoedig een vijftigtal Russen in de pan te hakken; dat
hij evenwel onder het loopen eensklaps ontdekte, dat hij een
zeer voornaam kleedingstuk had achter gelaten, - met andere
woorden, dat hij zonder broek was, dat hij toen wanhopig
terug keerde en er vervolgens gelukkig in slaagde om zich van
het bedoelde kleedingstuk te voorzien, dat hij toen weder stor
menderhand tegen den vijand was opgerukt, en, helaas! toen
tot zijn verdriet moest ontwaren, dat hij in de haast zijn ge
weer had vergeten. Ook voelde hij toen eensklaps, dat hij
zijn slaapmuts op had - een zijden slaapmuts, waarmede hij

vroeger, in zijn gulden tijd, gewoon was geweest des nachts
zijn hoofd te dekken. - Verbeeld u een soldaat, zonder ge
weer, en met een slaapmuts op! Is er ooit een held geweest,
die niet, terwijl hij het hoofd in zijn slaapmuts stak, ook zijn

heldenmoed op het beddetafeltje nederlei, en dien er niet liet
liggen, tot op het oogenblik dat hij dat onridderlijke ding weder
van zich wierp! – Het was een schoon denkbeeld, - een
denkbeeld, een Nederlandschen hervormer waardig, om met één

pennestreek de slaapmuts bij het leger af te schaffen. De slaap
muts en de slobkous zijn als twee vernederende attributen onzer
militaire uitrusting, uit ons midden - of liever uit den randsel
van den soldaat verbannen. Van dat oogenblik was de hervor

ming in het leger geschied: geen slaapmutsen meer! geen slobkou
sen, en dus ook geen slobkousen-dienst meer! - Gelukkig leger!
Maar om tot KoEN terug te keeren: de arme jongen ging (in

den droom) met zijn slaapmuts op het hoofd, weêr pijlsnel naar
zijn kwartier, en zette in allerijl zijn shakó op; hij nam zijn
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geladen geweer, liet er uit voorzorg nog een scherpe patroon bij
inglijden en repte zich nu voort, met het vaste voornemen om
zijne schade in te halen, en, in plaats van vijftig Russen, er
nu honderd neêr te leggen.
Maar zie! juist toen hij slagvaardig was en er nu duchtig op
los zou kloppen – daar klonk het tromgeraas hem weder in de
ooren. Het regiment keerde zegevierend terug: de vijand was
verslagen, zonder dat KoEN een handje meê geholpen had. In
vertwijfeling sloeg hij zich met de vuist voor 't hoofd, dat de
vonken hem uit de oogen spatteden, – en daar dit gedeelte
van zijn droom geen droom meer was, sprong KoEN overeind,
en ontwaarde tot zijne vreugde, dat het tromgeraas niets anders
was dan de reveille, die door de kantonnementen rondging, – dat
er dus ook geen veldslag, zonder hem, was geleverd; – maar
tot zijn leedwezen ontdekte hij te gelijk, dat hij zich een blaauw
oog had geslagen. Hij had echter den moed om over dit ongeval
eens hartelijk te lagchen. - Dappere KoEN!
VI.

KOEN had beloofd onderofficier te zullen worden.

Om die

belofte te houden, begaf hij zich naar den Kapitein.
Het was de eerste keer, dat de voltigeur DE wILDT met een
verzoek bij den Kapitein kwam; daarom keek deze eenigzins
verwonderd en nieuwsgierig op toen hij zich aanmeldde.
» Kapitein,” begon KoEN, m zou ik nog korporaal en onder
officier kunnen worden als ik goed oppaste?”
De Kapitein zette een paar heel groote oogen op.
» Wat blieft u?” vroeg de bevelhebber met eene zekere uit

drukking in zijne stem, alsof KoEN de vrijheid gebruikte, hem
in de Chaldeesche of oud-Egyptische taal, een diepzinnig raad
sel op te geven.

KoEN herhaalde eerbiedig zijne vraag.
» Is u dat ernst?” vroeg de Kapitein met strakken blik.
, Volle ernst,” antwoordde de voltigeur op den toon der
overtuiging.
» Over vier dagen zult ge korporaal zijn. Als ge uwe be

lofte van goed-oppassen houdt, zijt ge onderofficier . . . . over
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eene maand . . . . houdt ge ze niet, dan wordt ge gedegra
deerd.”
g

,,Ik zal goed oppassen,” zei KoEN, - m ik heb nog nooit
iets beloofd, dat ik niet ben nagekomen, Kapitein.”
Dat was waar, – maar zelden had KoEN nog iets goeds beloofd.
De Kapitein wenkte, en de voltigeur trok af. Drie dagen
daarna was KoEN korporaal, en voor de maand verstreken was,
onderofficier.

Het was opmerkelijk zooals onze vriend was veranderd. Van
den geblaseerden man was geen spoor meer te vinden: hij was
ordelijk, gezellig, goed kameraad; hij dronk niet meer, maar
daarentegen maakte hij zijn hof aan de Gravin, die hem niet

terugwees, maar ook geenzins aanmoedigde. Geregeld ging hij
haar 's avonds op het bivak of in het kwartier bezoeken en
bragt dan een uur, of langer, in haar gezelschap door, soms
alleen, maar meestal met een paar andere onderofficieren die de
Gravin wel in haren kleinen cirkel wilde toelaten.

Van het oogenblik dat KoEN den geblaseerden mensch had
uitgetrokken, deed hij zich kennen als een geestige, verstandige
jongen, en daaraan mogen we het ook toeschrijven, dat de Gra
vin, wier beschaving ver boven haren stand was, toegaf aan
de verlokking om 's avonds, na de doorgestane vermoeijenissen
van den marsch of na volbragten arbeid, eenige oogenblikken
onder aangenamen kout, in zijn gezelschap met een paar vrienden
door te brengen.
Het Groote Leger vervolgde zijnen weg naar Rusland's oude
hoofdstad – het dreigende, onheilspellende Moskou, waar de
brandstoffen weldra zouden worden bijeen gebragt, die eenmaal
aangestoken, een vlam moesten doen opslaan, waaraan de trot
sche adelaar zijne slagpennen eindelijk zoo deerlijk zengen zou,
dat het voor immer gedaan was met zijne stoute vlugt langs
het hemelgewelf. – Daar het evenwel niet in het bestek van
dit verhaal kan liggen om de verschillende episoden van het
lange en vreeselijke drama op den voet te volgen, zullen wij
een sprong doen en ons verplaatsen op het bivak te Losnitza,

des avonds van den 26sten November. Het groote treurspel
was bijna afgespeeld; de slot-scène werd gereed gemaakt – eene
slot-scène, zulk een verschrikkelijk drama waardig.
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Ongeveer een vierde uur van Losnitza, in en om welke plaats het
overschot van het 1ste korps – dat schoone korps – onder
DAvoUST, op gezegden datum gelegerd was, stond de bouwval van

een huis, niet ver van den weg. Het was een steenen gebouw
geweest, waarvan het dak en bijna het gansche binnenwerk
was verdwenen. De sporen van groote bivakvuren in de om
geving, bewezen genoegzaam waartoe dat binnenwerk had moe
ten dienen; slechts de muren waren staan gebleven.
Het zal drie uren in den namiddag zijn geweest, toen een
kleinen troep, uit een vijftiental lieden bestaande, den weg af
komende, die naar Losnitza voert, vóór het verwoeste huis
halt hield. Als een dergelijke bende óns op den weg bejegende,
zou waarschijnlijk onze eerste gedachte zijn, dat er een troepje
waanzinnigen of een beschonken maskerade-gezelschap op ons
afkwam, en onze eerste beweging zou welligt zijn - een goed
heenkomen te zoeken. Er waren onder die vijftien personen
geen twee, die de minste overeenkomst in hun voorkomen en
kleeding met elkander hadden. Geen bende landloopers of zwer
vende Zigeuners was ooit grilliger en tevens armoediger uitge
doscht. De meesten waren letterlijk in lompen gekleed, zonder
schoeisel, de voeten in lappen gewikkeld, het hoofd in bonte
en vuile windsels gehuld. Hunne lange haren zwierden wild
en ordeloos om hunne slaapen, en verscheidene hunner waren

afzigtelijk onder een ruigen baard waarin dikke ijskegels waren
vast-gevroren. Allen, op een na, waren gewapend met een ge
weer. Die eene ongewapende persoon was - eene vrouw.

Het troepje hield halt op den weg, beraadslaagde een oogen
blik en ging vervolgens regelregt op den bouwval af. Toen
begon een scherp onderzoek: een ieder deed zijn best om nog
iets uit de ruïne op te rakelen, dat tot gemeenschappelijk ge
bruik kon dienen.

Aanvankelijk bleef alle onderzoek vruchteloos. Een paar half
doorgebrande balken en eenige sparren - ziedaar alles wat de
gemeenschappelijke nasporingen opleverden.
Eene zekere opgeruimdheid scheen nog, in weerwil van al
hunne ellende, onder de leden van het gezelschap te heer
schen.

» Kapitein,” riep er een, onder het zoeken, - m wat zoudt

S8

ge wel zeggen, als ik eens een half varken onder die steen
brokken voor den dag haalde?”
mDat ge uwe wederhelft eindelijk gevonden hadt, Doktor,”
antwoordde de aangesprokene schielijk.
Deze zet, die eenigzins naar valsch vernuft riekte, werd even
wel door een ieder met blijkbaar genoegen ontvangen.
»Dat geeft dezen avond weêr een arme jongen, Majoor,” zei
een lange, flinke knaap van omstreeks twintig jaren, met een
tulband van een ouden jas op het hoofd, en een schapenpels
om de schouders, - tot een klein, schraal persoontje in een
kalen, gescheurden overjas en met een langen knevel die door
de vorst geheel wit gepoederd was.
mArme jongen is een uitmuntende kost - als men niets an
ders heeft,” antwoordde de kleine, magere man.
m. Dat wil ik niet tegenspreken, Majoor, - maar van daag
arme jongen als men ze gisteren en eergisteren gehad heeft; mor
gen arme jongen, in het vooruitzigt van ze overmorgen weêr
te krijgen – dat is wat kras. Er was een Fransche koning,
die heel veel van patrijzen hield, maar ze uit principe toch niet
alle dagen op zijn tafel wilde zien . . . .”
» Het was de koning niet, – maar zijn biechtvader, die de
bekende woorden sprak: » Bah! toujours des perdria !” verbe
terde de Majoor, maar kijk eens! – wat heeft de Gravin daar
gevonden? daar is iets bijzonders, want de Doktor staat er bij
met een gezigt als rook hij ossengebraad.”
De eerste spreker, die niemand anders was dan onze vriend
DE WILDT, wendde zijne oogen in de aangeduide rigting en zag
de Gravin werkelijk bezig om met hare teêre handen een zwaar
stuk puin weg te wentelen. Zij was met zooveel inspanning
daarmede bezig, dat zij vergat den Doktor te vragen haar een
handje te helpen, en de Doktor zelf begreep zoo weinig wat de
Gravin eigenlijk wilde, dat hij met alle aandacht naar haar
stond te kijken, zonder er aan te denken dat zij de hulp zij
-

ner sterkere armen behoefde.

Naauwlijks had KoEN de Gravin bezig gezien of hij ijlde
naar haar heen, sloeg zijne gespierde handen aan den steenbrok
en rolde dien van de plek, met even veel gemak als ware 't een
hooibundel geweest.
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»Neem nu dát stuk ook nog weg,” zei de Gravin hijgende.
KoEN vroeg niet het waarom, maar hij deed zooals de mar
ketentster beval, duwde het aangeduide stuk van de plaats en
wachtte op nadere bevelen.
,,Als wij nu die kleine brokken nog opgeruimd hadden dan zou het misschien gaan,” zei de Gravin.
,,Wát zal gaan?” vroeg de Doktor.
»Kijk hier eens tusschen door, mijnheer,” verzocht de Gravin.
De Doktor bukte en zag, tusschen de kleinere steenbrokken
door, een lossen trap, slechts eenige treden hoog en onder
dien trap, eene deur.
»Dat is een kelder!” riep hij, met eene uitdrukking in zijne
kleine oogen, die aanstonds aan een menigte goede zaken” deed
-

-

-

-

-

denken, welke een wel-voorzienen kelder zoo al bevatten kan.
Aanstonds zette zich de arts mede aan den arbeid; ook de

overige leden van het gezelschap, die door de bedrijvigheid der
genoemde drie personen werden aangelokt, staken de handen uit
den mouw, en in een oogenblik was de trap geheel vrij. Maar
de deur, of liever het luik, dat zoo zeer de algemeene verwach
ting gespannen hield, was goed gesloten en bood weêrstand
aan de krachtigste pogingen om het open te breken. De arme
zwervers waren evenwel in den laatsten tijd te zeer gewoon ge
raakt aan de aanwending van alle mogelijke middelen van ge
weld, om lang verlegen te staan. Er werden eenige kleine
stukjes hout bij elkaar gezocht en tegen het luik gelegd, vervol
gens werd vuur gemaakt en daarna het houtstapeltje aangestoken.
Toen werd er geblazen en wind gemaakt om het goed te doen
vlammen, en binnen een kwartieruurs was het luik zoo ver

verbrand, dat het verder met gemak kon worden verbrijzeld.
KoEN kroop er vervolgens in, en toen hij een oogenbiik bene
den was geweest, stak hij het hoofd buiten het luik en zeide
met komische deftigheid: m Heeren! een driewerf hoezee, voor
de Gravin ! – Maar neen, laten wij ons dood-stil houden, er
mogten kapers op de kust komen!”
Toen hij dit gezegd had, wierp hij achtervolgens twee West
faalsche hammen op den besneeuwden bodem, en verdween
weder in de diepte. Een oogenblik later kwamen er gerookte
worsten te voorschijn en KoEN verklaarde, dat er nog andere
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lekkernijen in den kelder waren, en hij geloofde dat er ook
nog wat anders in was, want er stond eene groote ijzeren kist,
die hij alleen met geen mogelijkheid kon optillen.
Nu was een ieder even nieuwsgierig om in die onderaard
sche schatkamer af te dalen, een brandend stuk hout diende

tot fakkel, maar het bleek al spoedig dat KoEN met de hem

eigene vlugheid de nasporingen volkomen ten einde had gebragt.
Op de ijzeren kist na was de kelder - die niet zeer ruim
was - leeg, maar de voorraad was toch meer dan voldoende

om het vereenigd troepje gedurende drie dagen van proviand
te VOOTZ1en.
9

» Vrienden,” zei de Majoor, wij zullen verstandig handelen
door die ijzeren kist maar ongemoeid te laten, het ding is zoo
zwaar, dat het wel geen twijfel lijdt of het bevat specie en voor
werpen van waarde. Wij zijn geen roovers, - dus laat de

eigenaar zijn schat ongeschonden terug vinden. Bovendien waar
toe zou ons de ballast dienen? morgen moeten we dien misschien

toch wegwerpen. Laat ons allereerst voor het diner zorgen, dat is van vrij wat grooter belang.”
Een ieder vond dit uitmuntend; de Majoor was de man die
gezag voerde over den kleinen hoop en naar wiens raad een

ieder luisterde. Vol lust ging men aan 't werk om de plek
waar men zich bevond, tot keuken en tegelijk tot nachtverblijf

in te rigten. Hout werd bij elkander gebragt en spoedig vlamde
een groot vuur helder op. De beide ketels, die het gezelschap
als relieken van onberekenbare waarde medevoerde, werden met

versche sneeuw volgepakt, en hingen weldra boven de vlam te
bengelen. De Gravin gaf hare bevelen en bestuurde met onbe
grijpelijk veel takt de culinaire operatiën. Na verloop van een
uur was het maal gereed en men zette zich rondom het vuur.
De Majoor haalde zijn zakmes voor den dag; de Doktor deed
hetzelfde, en beiden begonnen voor te snijden. Elk kreeg zijne

vleeschportie; daarna werden de met meelspijs gevulde ketels
in 't midden geplaatst, en ieder tastte toe. Eenige flesschen
oude wijn, die mede tot den gevonden schat behoorden, wer
den ontkurkt en gingen rond. - Of er op dien gedenkwaar
digen avond in de verschillende kantonnementen en bivaks wel

een tweede dergelijk festijn werd aangerigt, durf ik, om goede re
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denen, betwijfelen.

Het zou mij zelfs verwonderen, indien het

in 't keizerlijk hoofdkwartier wel zoo weelderig is toegegaan.
Toen het maal geëindigd was, verhief de Majoor zijne stem:

, Vrienden!” dus begon hij, - m hier zijn nog eenige fles
schen van den edelen drank, waarmede wij ons feest hebben
opgevrolijkt: een ieder vulle daaruit zijne veldflesch. - Dan
stel ik voor de gezondheid te drinken van een persoon die...
die ... Och! sergeant-majoor DE wILDT, wees zoo goed de
tolk mijner gevoelens te zijn - ik ben niet bij stem.. . .”
De Majoor, anders de nederigheid in persoon, was zwak
genoeg om bij deze gelegenheid achter eene voorgewende phy
sieke ongeschiktheid, zijn onvermogen in het uitbrengen van
een feestdronk te verbergen.
KoEN boog, en zeide:
w

mGaarne, Majoor, – maar dan zullen we eerst de glazen vullen.”
Een ieder vulde zijn veldflesch; daarna stond KoEN met zekere
statigheid op, en met het zelfvertrouwen van iemand die ge
woon is om met het glas in de hand te spreken, begon hij:
m Mijneheeren en – mevrouw ! Onze waardige chef, de

Adjudant-majoor, heeft mij de vereerende taak opgedragen
om in deze geachte vergadering de tolk zijner gevoelens te
zijn, ten aanzien van eene persoon, die wij allen de hoogste

achting toedragen. Nimmer viel mij ook tevens zulk een aan
gename taak ten deel, want waar het hart spreekt, valt het

gemakkelijk zich in woorden te uiten....”
» Gravin, dat gaat u aan,” zei de Grenadier-kapitein knip
oogend.
De Kapitein was een lang man, wiens gelaat eene bijzondere

uitdrukking had. Er zweefde steeds een lach om zijne lippen;
zelfs in de droevigste omstandigheden verdween die stereotype
lach zelden. Maar daarentegen had hij de vreemde gewoonte
om een strak-ernstig gezigt te zetten, zoodra hij reden had om

opgeruimd en vrolijk te zijn.

Hij had den ellendigen terug

marsch van Moskou tot aan de boorden van de Berezina, met
een lagchenden mond en een helder, van vreugde stralend oog mede
gemaakt. Hij had paardenvleesch en arme jongen 1) gegeten,
1) Meel, of zemelen, in water gekookt.
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koù en honger doorgestaan, gevochten en geleden, zonder dat
de lach van zijne lippen verdwenen was. Sedert hij aan het
weelderig festijn deel nam, had zijn gezigt den rouw weder

aangenomen, hetgeen evenwel niet belette, dat hij, met die
hartverscheurende droefheid op zijn gelaat, in een onbegrijpe

lijk korten tijd eene portie ham naar binnen zond, groot
genoeg om den kloeksten maaijer voor een ganschen dag te
vreden te stellen. Zijn goede luim, bij eene gelegenheid als

deze, openbaarde zich alleen door een gestadig knipoogen en
nu en dan een uitval van humor.

» Dat gaat u aan,” had de Grenadier-kapitein tot de Gravin

gezegd. De Gravin werd eenigzins onrustig en wilde opstaan,
maar de Doktor, die naast haar zat, lei zijne hand op haren
arm, en zeide heel gemoedelijk:
m Houd uw gemak, waarde Gravin; - gij hebt u jegens

uwe wapenbroeders verdienstelijk gemaakt, - ontvang nu ook
daarvoor de welverdiende hulde.”

KoEN ging op pathetischen toon voort: m. Een ieder onzer
weet wat de persoon, die bedoeld wordt, immer was voor het
regiment, dat thans nog door slechts drie leden in dit gezel
schap vertegenwoordigd wordt, - voor dat zelfde regiment
waarvan honderden zijn gevallen onder het zwaard der vijan

den; veel meer nog onder het vernielender zwaard van koude
en honger, waarvan velen welligt nog hopeloos en hulpeloos
ronddolen in deze gure wildernissen, terwijl anderen weder den

vijand in handen vielen en thans op weg zijn naar het bin
nenste van dit onherbergzame land. . . .”

De Majoor knikte goedkeurend; de Doktor wreef zich ver

genoegd de handen; de Kapitein knipoogde onophoudelijk en
de overige leden wisselden onderling teekenen van goedkeuring.
,,Wij weten allen,” vervolgde de spreker ernstig en bezield,
, dat de moedige vrouw, die wij in ons midden mogen zien,
de goede genius was, die ons, iederen keer als de nood op
't hoogste was geklommen, voor ondergang heeft behoed; wij
weten 't allen, hoe zij ieder gevaar met ons gebraveerd, iede
ren strijd met ons gestreden, iedere ontbering met ons geleden

heeft, hoe zij de ziel, het leven was van de kleine vereeniging,
die zich sedert een tiental dagen onderling tot zelfbehoud en
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zelfverdediging verbond; hoe zij als weldoende engel troost en
bemoediging schonk aan de zwakken en moedeloozen onder ons;

hoe zij de lijdenden opbeurde, hoe zij onze wonden verpleegde,
hoe zij vrolijkheid en leven wist te onderhouden onder
hoopje ellendigen, die 's ochtends bij het ontwaken in
sneeuwbed, bijna niet durfden hopen dat zij den avond
dien dag nog zouden beleven, en die des avonds hunne

een
hun
van
ver

stijfde leden ter ruste uitstrekkende, immer uit voorzorg hunne
rekening met het leven sloten. Wij weten dat alles; maar het
is mij een genot dit thans - nu wij weder eene nieuwe reden
tot erkentelijkheid jegens die vrouw, bij die andere redenen
mogen voegen - in ulieder midden te mogen herhalen. Laat ons het welzijn drinken onzer aller vriendin, en dat zij

daarbij de verzekering ontvange, dat - wat er ook gebeure
niemand onzer de dankbare herinnering zal verliezen aan het
geen hij haar verschuldigd is. Zij leve!”
Allen waren opgestaan, allen verdrongen zich om de heldin
van 't feest, ten einde op vaderlandsche wijs met haar te klin
ken. De Gravin was aangedaan; zij schreide, en toen allen
weêr gezeten waren, zeide zij met eene nokkende stem:

,,Ik dank u allen, geachte vrienden, voor uwe deelneming;
maar ik heb niets dan mijn pligt gedaan; eene brave marke
tentster moet voor hare kameraden zorgen: dat heeft mijn goede

man mij altijd als mijn eersten pligt voorgehouden. Ik dank
u nogmaals, en geloof mij - ik zal u allen met vriendschap
blijven gedenken.” Voor zij ging zitten, naderde zij KoEN en
reikte hem zwijgend hare hand. De jonge Sergeant-majoor was

zelf geroerd en kon slechts die geliefde hand met hartelijkheid
drukken, zonder verder een woord uit te brengen.
m Komaan!” zei de Majoor, ,,het is nu hier zoo rustig in
den omtrek; alle gevaar schijnt op een afstand; nu moet de
Gravin hare belofte volbrengen; zij moet ons vertellen hoe zij

eigenlijk de vrouw van dien ouden brompot van een GRAAF
(de Heer moge zich over zijne pruttelende ziel ontfermen!) ge
worden is.”

» Drommels! dat moesten we hebben !” riepen verscheidene
stemmen te gelijk.
mGe hebt het mij ook al sinds lang beloofd,” zei KoEN,
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n het is nu juist eene goede gelegenheid om uwe belofte te
houden.”

» En ik doe dit gaarne,” antwoordde zij, - want wie weet
of het niet de laatste keer is dat wij zoo rustig bij elkander
zitten!”

» Komaan, – hoe is 't nu?” vroeg de Majoor, m wordt ge
nu zelve mismoedig - gij die anderen altijd een riem onder
't hart wist te steken?”

m. Ik geloof,” viel de Grenadier-kapitein met zijn opgeruim
den lach, die plotseling was wedergekeerd, daar tusschen in, n ik geloof dat de Gravin het bij 't regte eind heeft. Dat
ellendige riviertje, de Berezina, dat des zomers het aankijken
niet waard is, verdient nú alle respekt. Als de Russen een
weinig bij de hand zijn, zullen ze ons wel beletten er brug
gen over te slaan - als 't niet geheel onmogelijk is, om in
een verwoest land als dit, materialen daarvoor te vinden -,
en hebben ze een beetje haar op hun tanden, dan hakken ze
onze ellendige armee totaal in de pan.”
Een oude Fransche luitenant, met het kruis van het legioen

van eer, die bij een der Hollandsche regimenten had gediend, streek zijne breede knevels in de hoogte en zeide met opge
zette borst:

m Vous comptez sans l'Empereur, mon capitaine.”
» Genoeg!” zei de Adjudant-majoor op den toon van gezag
die geen wederspraak duldde – m wij zullen er niet over twis
ten.

Als de Russen ons inslokken, dan heeft dat zoo moeten

zijn - wij zullen maar geene ellende vóór den tijd maken.”
Na deze fatalistische uitspraak wenkte hij de Gravin met de
hand ten teeken dat zij het woord had.
VII.

Voor ik u het verhaal der Gravin mededeel, wil ik zoo kort

mogelijk vermelden, hoedanig op dat tijdstip de verhouding
was tussschen den Sergeant-majoor DE wILDT en de schoone

marketentster. Ik reken mij dit ten pligt omdat mijne lezers
zeker reeds tot het besluit zijn gekomen, dat er iets tusschen
die twee jonge lieden op til was. Dat onze vriend KoEN ver
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liefd was op de schoone Gravin, dit is, dunkt mij, uit het
voorgaande reeds zonneklaar gebleken.
Het duurde dan ook niet lang of KoEN kwam met eene for

mele declaratie voor den dag; hij bood de Gravin zijne hand
aan, juist op een tijd toen hij de verzekering had verkregen,
dat hij, ten gevolge van zijn uitstekend gedrag bij verschil
lende gelegenheden, voor het kruis van het legioen van eer of
de epaulet was voorgedragen. De goede jongen meende dat
dit eene aanspraak te meer was om het hart en de hand der
schoone te verwerven.

m Neen,” antwoordde de Gravin op zijn aanzoek, m ik trouw

niet weêr, mijn vriend, – gij wordt officier, – is het nú
nog niet, dan toch stellig binnen korten tijd, – en ik ben
slechts marketentster - eene arme soldaten-weduwe: ik zou

uwe positie oneer aandoen.”
KoEN zwoer bij het heiligste wat hij maar bedenken kon,

dat hij liever m gemeen soldaat” was – even als die goede oude
GRAAF - wanneer zij hem trouwen wilde, dan maarschalk zonder
haar; dat, al was hij eenmaal officier - zelfs kolonel of gene
raal – hij er trotsch op zoude zijn eene zoo uitstekende en
beschaafde vrouw de zijne te mogen noemen; dat zij het sie
raad zou uitmaken van den dameskring van ieder regiment
waarbij hij later mogt worden geplaatst; dat, wat de ver
gunning tot hun huwelijk betrof, hij zeker was die te zullen
verkrijgen, daar zij genoeg bekend was als eene vrouw, die niet
in de wieg was gelegd om haar gansche leven in de nederige
betrekking te blijven, waarin zij zich thans bevond, enz., enz.
De Gravin had hem zeer bedaard aangehoord; daarna zeide
zij hoofdschuddend:
» Al wat ge daar zegt, klinkt heel fraai, maar het kan aan
mijn besluit niets veranderen. Ik hertrouw nimmer. Luister, waar
om! - Dat ik met mijn overleden man, die slechts soldaat was,
trouwde, is geen reden waarom ik het een tweeden keer zou moe
ten doen - hoewel ik de eerste maal toch goede redenen er voor
had - zelfs met een onderofficier zou ik thans niet meer wen

schen te huwen. En wat gij zegt, om mij tot den rang van offi
ciers-vrouw te verheffen, - dat is zeer vleijend, maar ik moet u
ronduit verklaren, dat dit nimmer gebeurt - en ook daarvoor

96

w

heb ik goede redenen. Laat ons de zaak als afgedaan beschou
wen: vrienden zullen wij altijd blijven, tenzij gij het anders
zoudt willen.”

-

Zij reikte hem hare hand; hij drukte die zonder dat hij den
moed had, voor dat oogenblik, verder zijn aanzoek door te zet
ten. - Hij kwam evenwel spoedig en herhaalde keeren er op
terug, maar te vergeefs – tot dat de Gravin eindelijk met veel

openhartigheid, maar zeer ernstig, het volgende zeide:
m Doe mij het genoegen en spreek niet meer over deze zaak;
het zou mij leed doen als ik het regiment moest verlaten, maar
zeker zou ik mijne plaatsing bij een ander korps verzoeken - en
ik ben overtuigd dat mijn verzoek zou worden ingewilligd indien ik nog langer het verdriet moest hebben u iederen keer de
zelfde weigering te moeten geven. Ik acht u als een vriend, maar
verstoor gij die vriendschap niet! Wanneer gij eenmaal tot een
hoogen rang zult zijn opgeklommen, misschien titels en eervolle
onderscheidingen hebt verworven, zult gij de arme marketent
ster, die u uwe vrijheid liet, uit grond van uw hart danken
voor hare standvastige weigering, – gij zult haar zegenen, ter
wijl gij anders welligt de vrouw vervloeken zoudt, die u aan een
duister bestaan en eenen rang ver beneden die waarop uwe talen
ten en uw karakter u regtmatige hoop gaven, gekluisterd hield.”
Zoo sprak de Gravin, en dat zij zoo kón spreken zal het ver
volg ons duidelijk maken.

KoEN had gezwegen, omdat hij begreep, dat hij vooreerst
zwijgen moest. Hij hoopte evenwel alles van den tijd en de
omstandigheden.
Het ging met het regiment, waarbij KoEN diende, zooals 't met

zooveel korpsen van het Groote Leger ging: het smolt weg en
was eindelijk zoo goed als verdwenen.

KoEN bleef evenwel de

schoone marketentster als haar schaduw bij. De Adjudant-majoor
en de Doktor, beiden van het regiment, en nog eenige andere
officieren en onderofficieren van dezelfde brigade hadden zich
bij hen aangesloten, – en toen het troepje een vijftiental sterk
was, had men zich onderling tot zelfbehoud en zelfverdediging

verbonden en elkander de plegtige belofte gedaan, niemand
meer - wie dan ook - tot de vereeniging toe te laten, tenzij

zulks met algemeene stemmen werd goedgevonden.
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Zoo ging het toe in het Groote Leger, en als men hierbij
stilstaat, dan vraagt men verwonderd: waarom hebben de Rus
sen dat armzalig overschot van een leger niet met éénen slag
verdelgd?
(Vervolg hierna).

OPMERKINGEN VAN EEN SOLDAAT.

In de Revue des deua mondes van dit jaar komt eene serie
artikelen voor, behelzende de persoonlijke opmerkingen en erva
ringen van een officier der Spahi's, gedurende de gedenkwaardige
veldtogten in de Krim en in Italië. Vooral het eerste gedeelte
boeide ons bij uitstek, en wij aarzelen niet er eene reeks frag
menten uit weder te geven, die wij der aandacht onzer lezers
gerustelijk durven aanbevelen. Wat ons vooral tot dezen ar
beid bewoog, is de groote onpartijdigheid die in alles door
straalt.

Het is in een Franschman iets zeldzaams - en wij

mogen het hem als eene groote deugd aanrekenen - dat hij
bij oorlogshandelingen, andere natiën – en vooral de tegen
partij – eene welverdiende hulde brengt. Om dit feit alleen
zou het gansche opstel de eer eener vertaling verdienen. Wij
zijn in het overbrengen zeer vrij te werk gegaan, maar wij
hebben niettemin getracht den geest en de bedoeling van iede
ren zin terug te geven. Mogt ons dit hier en daar niet, of
slechts ten halve, gelukt zijn, dan verzoeken wij daarvoor de
toegevendheid van den lezer.
Wij weten niet wat de toekomst voor ons verborgen houdt.
Menigeen gelooft, dat eenmaal de oorlog van de aarde verdwij

men zal, en beschouwt dien als eene goddeloosheid, als eenen
geesel, als een gedrocht, dat eindelijk, na geweldige stuiptrek
kingen, voor immer door de wereld zal worden uitgeworpen.
Ik daarentegen heb hem altijd als de hoogste en magtigste uit
1 S60.
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drukking van den Goddelijken wil beschouwd. Den dag,
waarop die geheimzinnige bron van boete voor het menschdom
eensklaps opdroogde, zou ik als een teeken van den Goddelij
ken toorn, - geenzins als eenen zegen beschouwen.
Krijgstucht bij de Russen.

In weerwil van al hetgeen ik had hooren verhalen van de
krijgstucht bij de Russen, werd ik toch in de uiterste verbazing
gebragt, bij mijne eerste ontmoeting met den onderofficier die
het bevel over den post had gevoerd 1). Het was een oud
soldaat, geheel doortrokken van de strenge beginselen dier ge
duchte Russische krijgstucht. Toen hij zijne wapenen had af
gelegd, deed ik hem, door tusschenkomst van den tolk, eenige
vragen. Terwijl hij aandachtig luisterde, hield hij de hand
aan zijne muts en bleef, met de hielen op dezelfde lijn, in eene
houding even roerloos als had hij eensklaps opgehouden te
leven en te ademen. Wanneer hij antwoordde bewogen zijne
lippen, zonder dat er eene verdere beweging aan eenig lid van
zijn ligchaam te bespeuren was. Toen het onderhoud geëindigd
was, maakte hij front achterwaarts door eene langzaam uitge
voerde wending op de beide hielen, en marcheerde vervolgens
met een regelmatigen pas, op eene regte lijn, vooruit. Het toeval

wilde, dat ik hem, om eene of andere reden, moest terugroepen;
hij hield onmiddelijk halt, zonder dat zijn hoofd of zijne schou
ders een haarbreed uit de rigting kwamen, maakte door eene
tweede, even naauwkeurig uitgevoerde wending, front naar

voren en kwam met zijn afgepasten tred regt op mij af, tot op
een zekeren afstand, bleef toen staan en hernam, met zijne
vorige houding, te gelijk zijne volslagene onbeweeglijkheid.
In die zelfde wezens, waarin eene onverbiddelijke krijgstucht
den laatsten zweem van een eigen wil schijnt te hebben vernie
tigd, ligt nogthans de kiem van edele gevoelens, die niet is uit
geroeid. Ik zag later onder de lijken der vijanden, in onze

loopgraven, op menig bebloed gelaat waarin de geweldige dood
') De schrijver hadden last bekomen een vijandelijken post op te ligten; hij
had dien last gelukkig volvoerd.

-
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zijne klaauwen had gedrukt, het verheven merk van stand
vastigheid, van moed - van geestvervoering geprent.
De Engelsche ruiterij te Balaklasvez.

De Russen, die voorwaarts van de Engelsche liniën, in de
valei van Tchernaïa, vier redouten op de Turken hebben ver
overd, grijpen Balaklava aan. Een gedeelte hunner kavallerie
werpt zich op de Schotsche Hooglanders, die den aanval be
daard afwachten. Eensklaps verschijnen twee regimenten rui
terij om deze infanterie te beschermen: het zijn beiden dra
gonders; - het eene draagt den klassieken helm; het andere
zou ons in alle opzigten de grenadiers te paard der Oude Garde
voor den geest brengen, als de scharlaken-kleurige rok die be
goocheling niet kwam storen: – het is het Schotsche regiment
grijze dragonders, dat zijn naam ontleent aan de kleur zijner
paarden. Het zijn allen ruiters van eene reusachtige gestalte,
welke nog grooter schijnt door de hooge beerenmuts welke zij
dragen. Russen en Engelschen storten zich op elkander en le
veren ons het zoo zeldzame schouwspel van een ernstig ruiter
gevecht. De zwaarden kletteren op elkander, pistoolschoten
knallen, en boven alles klinken de krachtvolle hurrah's die
zoo doordringend uit Engelsche keelen kunnen opstijgen. De
strijd duurt kort. De Russen worden geslagen, trekken terug,
en laten eene menigte lijken – waarvan de liefhebbers van
sabelhouwen, een paar uren later, de breede en diepe wonden
kunnen bewonderen - op de plaats achter.
Ik was nog geheel vervuld van dit groote, schitterende tour
nooi, 't welk zoo duidelijk bewees, dat men zelfs in onze eeuw
nog niet aan de verwezenlijking van oude overleveringen moet
wanhopen en dat de ridderlijke banier der middeleeuwen zelfs
onder het meest industriële volk, zooals de Engelschen, moe
dige armen in menigte vindt om ze in de hoogte heffen, –
toen een strijd begon, veel grootscher en stouter dan die waar
van ik pas getuige was geweest.
Wat ik hier bedoel is die zonderlinge ruiter-aanval, welke
lord CARDIGAN en zijne huzaren eene populariteit hebben ge
schonken, die alleen den grootsten heldenmoed kan ten deel
8%
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vallen. - Ik zie hen mog, die huzaren met hunne purperkleurige
broeken, hunne blaauwe pelzen met geele lissen, – in al den
zwier eener voor de jeugdige eerzucht zoo verleidelijken tooi.
Zij rennen ten aanval, – maar tegen wie? tegen wat? Zij
ijlen voort te midden van bosschen gevelde bajonnetten en met
geschut beplante redouten. Zij verdwijnen weldra in een digten
rook, die door het aanhoudend flikkeren van het losbrandend

geschut, een rossen tint heeft aangenomen. Bij tusschenpoozen
verschijnen zij midden in den lichtenden damp en vertoonen
zich als zoo vele helden der oudheid, die vergood in eene wolk
ten hemel stijgen; daarna verdikt zich weder de vurige damp
rondom hen. Maar de woedende renloop is geëindigd; zij
keeren terug – of liever, de ziel, het hart van die moedige
bende verschijnt weder, in de gedaante van enkele wezens, die
als door een wonder werden gered. Zoo wordt de ademtogt,
de naam van dat groote militaire gezin, helaas, door een klein

overschot terug gebragt en bewaard - de meesten zijner leden

hebben opgehouden te bestaan.
En welk oogmerk werd er door bereikt? Wat heeft die
wilde stortvloed van menschen en paarden op dit slagveld uit
gerigt? – Dit is de natuurlijke vraag welke men zich doet

nadat de strijd is afgeloopen, - indien men dat doelloos braveren
van schroot en kanonkogels n strijd” mag noemen. - Het En

gelsche karakter sluit twee kontrasten in zich, die men met ver
bazing naast elkander vindt. Het eene is een koel-berekenend
overleg, dat dikwerf met zekere hardheid en hoogmoedige be
dilzucht het vonnis strijkt over ridderlijke opwellingen die uit
den boezem eener andere natie oprijzen. Het is dezen geest

waaraan het magtige Brittannië meestal de leiding zijner wereld

lijke belangen toevertrouwt, Daar tegenover staat de andere
geest, hevig en driftig, die met alle voorzigtigheid den spot
drijft – een geest, zoo verregaand vermetel, dat de stout
heid van eene Fransche natie er door verduisterd wordt.

Het

komt mij voor dat de aanval van lord CARDIGAN eene gril
van dien geest was, - maar eene schitterende, eene onsterfe
lijke gril!
Men kent den afloop van het gevecht bij Balaklava. Twee
eskadrons Fransche ruiterij, van het 4° regiment Afrikaansche
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jagers, deden nog een gelukkigen aanval om de flank der En
gelsche kavallerie vrij te maken. De Russen gaven daarna hun
men aanval op, en trachtten zelfs niet eens de redouten bezet te
houden, welke zij toch dien zelfden ochtend op de Turken
hadden veroverd.

Maskermease,

Hoe meer wij het perk naderden, binnen welks enge gren
zen de strijders van Inkerman, om zoo te spreken, waren op
gesloten, zooveel grooter ook werd de duisternis rondom ons.
Kruiddamp en mist dwarrelden dooreen en vormden hier en
daar zware, donkere wolken, waarin ik echter meer dan ééne

gedaante kon onderscheiden, wier aanblik ik nimmer vergeten
zal. Daarbij was de lucht vervuld met een geluid, waarvan
elke toon mij somtijds nog in de ooren klinkt: het was dat
scherp, doordringend sissen der geweerkogels, gelijk aan het sner
pen der geessels van furiën; dat steunen der granaten die bij

het springen een droef en doordringend geluid geven als een
groot speeltuig dat verbrijzeld wordt; eindelijk, die lange, zware
luchttrillingen welke de bom te weeg brengt en het beste bij het
fladderen van een reusachtigen vogel kunnen vergeleken worden.
Bij den slag aan de Alma had ik het schouwspel eener over
winning mogen genieten: de slag bij Inkerman gaf mij, gedu
rende eenige oogenblikken, een denkbeeld van 't geen eene
heldhaftige nederlaag moet zijn. – Wij waren in het Engelsche
kamp. De kanonkogels hadden alle tenten neërgeveld, en over
al in het rond op den van bloed en regen doorweekten bodem
lagen de lijken dier prachtige grenadiers der Koningin, die de
trots en de glorie van het leger en de natie uitmaakten. Maar
toch niet al die reuzen waren neêrgeworpen, – en wat in dit
geheele drama wel den diepsten indruk op mij maakte, was
een klein hoopje dczer onverschrokken krijgslieden, dat genood
zaakt werd onder het verpletterend vuur der Russen terug te
trekken. Ik zag, door den digten mist, hen teruggaan met
dien afgemeten, statigen tred waarmede men eene lijkbaar volgt.
Nu en dan keerden zij zich langzaam om; hunne grijze kapot
ten en hooge beerenmutsen riepen eensklaps schoone, maar
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droevige herinneringen voor mijnen geest. Het was mij als of
ik de levende voorstelling vóór mij had van eene der treurig

ste bladzijden, die door Gods almagtige hand met het kost
baarste Fransche bloed in onze geschiedenis staat geschreven;
maar die wij er toch niet zouden willen uitscheuren, in weer
wil van de smart waarmede zij ons vervult. - Van daar die
zonderlinge aandoening welke mij tegelijk het hart beklemde
en mij in geestdrift deed ontvlammen.
Terwijl boven onze hoofden de lucht met een aanhoudend
gegons vervuld was, werd de grond onder ons opgescheurd en
omgewoeld. De kanonkogels sprongen ons in wilden dans voor
bij; de granaten barstten bij het neêrvallen in duizend stukken
en deden onze paarden steigeren en op de achterbeenen in het
rond draaijen; maar te midden van dat alles verloochende zich
de Fransche geest niet. Een onderofficier der huzaren doet
mij opmerken dat 's vijands projectielen achtervolgens het Ara
bische zadel van mijn wachtmeester-fourier verbrijzelen en de
paarden van mijn opperwachtmeester en den brigadier-fourier
treffen. Het schijnt wel,” zegt hij, ,,dat de Russen uwe ad
ministratie willen vernielen.”

De Afrikaansche jagers die naast ons staan, hebben het nog
zwaarder te verantwoorden. Een hunner officieren ontvangt
eene ernstige wonde, en eene bom die loodregt in hun midden
valt, doodt zeven of acht man. Daar verschijnt weder de Ge
neraal-en-chef, - maar met den arm in een draagband; zoo even
ontving hij eene kwetsuur in den schouder. Eene kolonne in

fanterie rukt op dit oogenblik in den stormpas voorbij. Eenige
stemmen roepen: ,,Hij is gekwetst!” – Onbeschrijfelijk is de
geestdrift dezer dappere soldaten. Ik zie nog een oud onder
officier wiens arm met verscheidene chevrons was versierd; hij
had een zwart eindje pijp scheef in den mond, dat slechts
even van onder de verschroeide knevels te voorschijn kwam.
Die man scheen mij het toonbeeld van den infanterist; ik
gevoelde eene zekere aandoening, eene opwelling van geestdrift
toen ik hem zag marcheren. Een kanonkogel scheert in volle vaart

langs hem heen en neemt zijn nevenrot weg, maar hij vertraagt
daarom geen oogenblik zijnen marsch, gedurende eene seconde
wendt hij het hoofd om en werpt een blik naast zich; uit dien
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blik straalt al het verheven vuur eener onbeperkte pligtsbetrach
ting, spreekt al de wijsgeerige onderwerping van den krijgsman.
De generaal CANROBERT is nú hier, dán daar in den vuur
cirkel, waar binnen de worsteling plaats grijpt. Ter hoogte van
den molen van Inkerman zie ik een ruiter, die stapvoets rijdt
naar de plaats waar zich de Generaal ophoudt: het is Lord
RAGLAN. De bevelhebber van het Britsche leger berijdt een
zeer schoon paard, dat hij, onaangezien zijn verminkten arm,
met groote gemakkelijkheid bestuurt. Zijn zorgvuldig gladge
schoren gelaat draagt den stempel van die onverstoorbare, echt
nationale kalmte, welke zich nimmer bij den edelen Lord ver
loochende – en ook nu niet, want op het oogenblik, dat hij
den Franschen bevelhebber ontmoet, valt een kanonkogel aan
zijne voeten neder, zonder hem te doen opzien. Ik weet niet
wat er tusschen de beide veldheeren wordt beslist, maar dit weet

ik, dat onze infanterie niet ophoudt zich met de grootste woede
op de Russen te werpen, – met dat gevolg, dat wij weldra de
bedwelmende lucht der viktorie mogen inademen.
Toen de laatste, kanonschoten dreunden, doorliep ik het slag
veld. Ik geloof niet dat er immer, op een zoo beperkt terrein
als hier, zulk eene opeenhooping van lijken is gezien. Op som

mige plaatsen waren wij verpligt af te stijgen. De ligchamen
lagen op en over elkander, en men had moeite zich een weg er
door te banen.

Onder deze dooden-bevolking trokken twee

mannen de algemeene aandacht: het waren Russen, beiden
blond van haar, beiden van eene rijzige gestalte en in gelaat zoo
wel als in geheel hun ligchaamsbouw van eene treffende onder

linge gelijkenis. Beide deze jongelieden - ongetwijfeld twee
broeders – hadden in den dood zich onafscheidbaar willen ver

eenen: elk hunner ondersteunde met zijn arm het hoofd des
anderen; de handen, die vrij waren gebleven, waren vast in el
kander gesloten: er was iets in die groep, zooals zij daar digt
in elkander gestrengeld lag, dat een beeldhouwer in verrukking
zou hebben gebragt. Eene verhevene en gelatene kalmte lag
op hun gelaat, dat in niets het Tartaarsche type herinnerde. -

Deze beide lijken zullen steeds levendig in mijn geheugen blij
ven, daar zij in alles verschilden van hetgeen men gewoonlijk
op een slagveld aantreft.
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Onder de gevangenen welke ons dien dag in handen vielen,

was er één, die bijzonder mijne aandacht trof. Hij was ge
wond; het projectiel waardoor hij getroffen was, had bij hem
een dier vreemde verschijnselen te weeg gebragt, welke alleen
de vuurwapenen kunnen veroorzaken. Hij ging regtop, met
een flinken, stevigen pas, en toch was zijn gelaat slechts ééne
afzigtelijke wond. Het licht was in zijne bebloede en verscheur
de oogen uitgedoofd: men kan zich dat gelaat niet beter voor
stellen dan als eene gevilde studie-kop, zoo als men die wel
eens in een schilders-atelier ziet. Deze krijgsman, met zijne
hooge en regte gestalte, fier daarheen stappende, in weerwil
van de verscheurde huid, die hem als een bloedige sluijer over
het gelaat hing, gaf naar mijn gevoelen, het ware beeld terug

van het heldhaftige leger waarover wij hadden mogen zege
vieren.

-

De slag bij Inkerman is zonder twijfel een dier veldslagen, waar
van beide zijden de meest volhardende moed, de meeste geest
kracht werd ten toon gespreid. Iedere duim gronds van het

terrein waar de worsteling had plaats gehad, was bedekt met
een stuk ijzer of het overschot van een menschelijk ligchaam
en getuigde daardoor wat de drie legers hadden durven bestaan
en wat zij hadden uitgevoerd.
, ,'

Het kamp en de loopgraven.

Hoe gaarne zou ik den, aanblik wedergeven van ons kamp
bij zekere winterdagen! Hemel en aarde, beiden even wit,
schijnen slechts ééne ontzaggelijke lijkwâ. Maar in de plooijen
van dat doodkleed heerscht toch leven.

Wanneer men aan

dachtig het terrein gadeslaat, ziet men hier en daar kleine heu
vels, die door hunne kleur met het sneeuwbed zamensmelten en
er zich naauwlijks boven verheffen: het zijn de schuiltenten 1).
Onder die kleine linnen beschuttingen welke de vochtige nachten

en de verstijvende noordewind met eene ijskorst hebben over
dekt, zitten de manschappen ineen gehurkt. Indien gij uw
1) Tente-abri: – tent van kleine afmetingen, die de Fransche soldaat mede
te velde voert.
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oplettend onderzoek van het terrein voortzet, zult ge ook aan
zekere teekenen – aan radersporen, aan eene harde en blin
kende oppervlakte – lange strooken onderkennen, die men
hier met den naam van wegen” bestempelt. Op deze wegen
ziet gij lange rijen menschelijke wezens langzaam voorttrek
ken; zij zijn gekleed in eenvormige grijze kapotten, – zon
der wapens, en ieder hunner gaat gebukt onder een zwaren
last: het zijn Fransche soldaten die, beladen met projectielen
voor het geschut, van de haven van Kamiesh terugkeeren. Het
gevoel dat mij immer bij dit gezigt beving, kan ik niet beter
terug geven dan door een beeld uit de Heilige Schrift. In
deze krijgslieden, zwoegende onder den last der kanonkogels,

zag ik het leger, dat gelaten het werktuig torschte van den ge
weldigen dood dien het ieder uur met zulk eene heldhaftige
onderwerping te gemoet ging : - ik dacht daarbij aan Christus
die zijn kruis droeg.
De treurige aanblik van het kamp wordt echter nog over
troffen door het schouwspel, dat de loopgraven aanbieden, vooral in het vroege ochtenduur vóór dat de arbeiders en de

loopgraafwacht zijn afgelost. Verbeeld u die soldaten, die leu
nende tegen de schanskorf-bekleeding, een langen, guren win
ternacht in eene uitgraving, onder den blooten hemel, hebben
doorgebragt! Eenigen hunner hebben in den bitteren en vinni
gen strijd met de koude ongeneeslijke wonden opgedaan. Zij
zijn buiten gevecht: een hunner ledematen is bevroren. Maar
het grootste gedeelte is nog overeind en strijdvaardig. Indien

de afgeloopen nacht door eenige onderneming van de zijde des
vijands is gekenmerkt geworden, zijn de draagbaren, die hier
en daar achter de borstweringen zijn opgesteld, geheel door
trokken en stijf van het door de koù gestolde bloed, en op
menige plek wordt de voet bij het waden door de sneeuw met
bloed bevlekt. De dag, die volgt op de duisternis welke over
deze uitverkorene plaatsen des doods en des lijdens ligt uitge
spreid, gelijkt op den dag dien de schipbreukeling over de
onheilspellende eenzaamheid eener woeste, verbolgene zee verrij
zen ziet: hij vermeerdert slechts, door zijn licht over alles te
verspreiden, den droevigen indruk, die het aanschouwen van zoo
veel dagelijks wederkeerende ellende, van zoo vele treurige za
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ken te weeg brengt. Zoo bijv. ziet de eenzame schutter, zoodra de
donkere nevelen wegtrekken, tusschen zijn schietgat door, al
tijd weder diezelfde sombere, dreigende vesting, die geen ander
teeken van leven geeft, dan door aanhoudend witte wolken uit
te braken, die met vernieling en dood bezwangerd zijn; de

loopgraaf vertoont zich aan hem even als hij die den dag te
voren het laatst gezien heeft; - de kogels woelen de kruin
der borstwerig om; een projectiel dat eene schanskorf omver

werpt, eene bom die in de gracht uit elkander springt vermeer
deren de dagelijksche gevallen van dood en verminking met
zooveel nieuwe. Niets is veranderd in de omgeving van dien
man, – in zijn binnenste gelukkig evenmin.
De LVeldkees".

Er was geen enkele bijzonderheid in het dagelijksche leven
van den soldaat, dat de generaal CANROBERT zijne aandacht on

waardig keurde. Ik herinner mij een nacht, waarin het aan
houdend had geregend en gesneeuwd. Des ochtends begon het
weder te vriezen, zoodat de grond weldra met eene dikke ijskorst
was bedekt. De Generaal ging te voet uit, en ik vergezelde hem.

Hij rigtte zijne schreden naar het bivak van een onlangs aange
komen regiment. Het scheen als of de dood onder die pas op
geslagen tenten was gehuisvest - zoo stil was het overal in
het rond.

Behalve de schildwachten was er niemand te zien.

Het eenige middel om den strijd tegen het klimaat vol te
houden, ontbrak hier: de troep had geen brandhout. Waar
moet zij het zoeken op deze in eene woestenij herschapene heu
velvlakte, die niets anders scheen op te leveren dan kogels
en bomscherven? De generaal steekt het hoofd in eene tent;
hij roept; hij schudt een paar manschappen overeind: de arme
kerels hadden zich zoo digt mogelijk tegen elkander gedrongen
en in de bedwelming eener noodlottige rust, de vergetelheid
hunner ellende gezocht. Hij spoort hen aan terstond vuur te
maken. Zij staren hem met zekere verbazing aan - en antwoor
den eenvoudig: ,,Wij hebben geen hout.”
» Kom, – volg mij, mijne kinderen,” antwoordt de Veld
heer.
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Zij volgen hem, nadat hij eenige schreden gedaan heeft,
blijft hij staan en wijst met zijn stok midden op eene effene
witte oppervlakte, waar eenige zwarte dunne uitspruitsels bijna
onmerkbaar boven de sneeuw uitsteken; het schijnen slechts
grassprietjes, die door den minsten wind in beweging geraken.
» Dáár is hout,” zegt hij.
De soldaten glimlagchen; zij gelooven dat de Generaal wil
schertsen. Maar de Generaal schertst dezen keer niet: ,,Laat

aanstonds een houweel halen,” is zijn kort bevel. Op de aan
wijzing des Veldheers zelven wordt eerst de sneeuw, daarna

de grond omgewoeld – en weldra komt een geheele schat
te voorschijn. Een reusachtige wortel vertoont langzamerhand
zijn knoestigen omvang, en ligt weldra geheel ontbloot voor de
verbaasde blikken der arbeiders. Overal waar gij die uitspruit
sels ziet,” zegt de Generaal, mkunt ge gerust het houweel in
den grond zetten, want dáár ook vindt gij brandhout. Het
geheele regiment komt weldra op de been: iedereen kan weldra
zijne verkleumde leden verwarmen, - maar ook iedereen heeft
zich den geest mogen verrijken met eene dier praktische lessen,
die de ware Veldheer nimmer verzuimt zijnen soldaten te geven,
wanneer zich, zoo als hier, daartoe de gelegenheid aanbiedt.
De

Ambulance

De loop mijner denkbeelden en herinneringen brengt mij van
zelf op eene plaats, van welke ik, mijns ondanks, spreken
moet, – op die plaats, waar de soldaat een geheel anderen en
vaak veel feller strijd te voeren heeft dan op het met bloed en

zegepalmen bedekte slagveld, waar hij met den lijdelijken en ver
heven moed eens martelaars kampen moet met de knagendste

ligchaamssmart, met het gruwzaamste lijden: - ik bedoel, het
veldhospitaal. Sedert den storm van den 14den November, die
de ambulance van het hoofdkwartier had omver geworpen, had
men, niet ver van diezelfde plaats, eene groote ingraving ge
maakt, welke met een linnen dak was gedekt. De Opperbevel
hebber bezocht daar dikwerf de gekwetsten. Op zekeren dag

volgde ik hem op den voet in dit onderaardsch verblijf, waar
de veldbedden in lange rijen naast elkander stonden geschikt.
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Het was dien dag koud; de wind was vinnig en voerde gedurig
sneeuw met zich, maar ook de guurste, nijpendste noordewind
moest u weldadig aandoen na het toeven in eene atmosfeer als deze,
door zooveel heete, ongezonde en benaauwde uitwasemingen ver

pest. Alleen de beide uiteinden van het somber lokaal waren flaauw
verlicht door den schemerenden dag; het overige van dit treu
rig verblijf was in een twijfelachtig duister gehuld, waarin men
ter naauwernood hier en daar iets kon onderscheiden, dat ge
leek op een menschelijk wezen en geheel of gedeeltelijk in be
bloede windsels was gewikkeld. Maar toen het oog aan de
duisternis gewend, de voorwerpen duidelijker kon onderschei
den, aanschouwde ik het gansche verhevene en roerende tafe
reel tot in zijne kleinste bijzonderheden.
De generaal vond immer een hartelijk woord om den zin
kenden moed des lijders op te beuren. Hij sprak den ver
minkte van den feestelijken ontvangst, die hem te midden der
zijnen verbeidde; den stervende van de liefde en de gehecht
heid die tot aan gene zijde van het leven reikt, – hij sprak
hen van God en van het dierbaar vaderland.

Nimmer zal ik

de monstering vergeten van al die krachtige mannen, waarvan
het meerendeel reeds op den drempel van een ander leven
stond. Geen schitterende wapenschouw haalt in luister bij de
ideale grootheid van dit lijdenstafereel. In plaats van leven
en kracht in gelaat en houding, zag men hier niets als ont
dane wezenstrekken en schaduwen van menschen, in plaats
van schitterende uniformen waren het gekreukte en van dood
zweet doortrokken lakens en spreijen: in 't kort - de men
schelijke ellende in al zijne verscheidenheid naast de voorboden
en de toebereidselen tot den dood.

Maar toch was daar iets,

wat de borst hooger deed zwellen dan het wapengekletter, het

tromgeratel en het wuiven der ontrolde vaandels: – die lange
gelederen van stervenden, wezen op het eeuwige, en voerden ons
in de nabijheid van het onzigtbare en heilige eener betere wereld.
De loopgraven, gedurende eene wapenschorsing.

Met een enkel woord wil ik spreken van het tooneel dat de

loopgraven boden, gedurende de snel voorbijgaande üren der wa
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penschorsingen. Zoodra de witte vlag - het teeken om het vuur
te staken – van een der bastions der vesting wapperde, zag
men de eerlijke soldatengezigten van onze mannen boven de
borstweringen uitsteken. Tegenover onze parallellen, achter de
vooruitgeschovene werken der Russen, vertoonden zich andere

gezigten, welker uitdrukking even welwillend, maar niet minder
nieuwsgierig was als die der onze. Thans waren het geen vijanden
meer, – het waren buren, die elkander op hun gemak op
namen. Ieder schutter herkende, boven het schietgat dat
tegenover het zijne lag, het individu waarmede hij gedurende
verscheidene uren geweerschoten had gewisseld. Tusschen beide
kampvechters werden nú blikken gewisseld, die veeleer van wel

willendheidheid dan van haat getuigden. Der Fransche spotlust
werd dan vaak vrijen teugel gevierd, en vond steeds het beste

onthaal bij vriend en vijand, maar zoodra de witte vlag om
laag werd gehaald, verdwenen alle hoofden gelijktijdig achter
hunne gewone beschutting, - en wanneer het vredeteeken ge
heel gestreken was, werd het vuur aan weerszijden weder ge
opend, - en even als te voren sloegen de kogels in de schans

korven en floten door de loopgraven. Het gebeurde meermalen
gedurende de korte tusschenpoozen van den langdurigen strijd
en het vlugtig oogenblik van vrede, dat een nieuwsgierig ge
laat boven een wal of embuskade 1) bleef uitsteken. Een snel
en krachtig gebaar van de tegenpartij waarschuwde dan zich zoo

schielijk mogelijk te dekken. In zulke handelingen mogen wij dat
edele, mannelijke en kiesche gevoel huldigen, dat immer en overal

den waren krijgsman kenmerkt, dat wij noemen bij zijn ouden
middeleeuwschen naam, en 't welk wij hopen dat nog lang in
onze harten moge voortleven: het is ridderlijkheid.
Gods hand.

In den avond van dien noodlottigen 18" Junij 2) was ik ge
tuige van een feit dat eene vaste plaats in mijn geheugen
1) Door embuscade wordt bedoeld de kuil, of ingraving, waarin de scherp
schutter des belegeraars – en ook des belegerden – zich nestelde. Een schietgat
van zandzakken dekte hem bij het vuur-geven.

*) De verjaardag van den slag bij Waterloo en de dag waarop de eerste
storm-aanval op de Malakof-schans met een ongelukkigen uitslag werd bekroond.
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inneemt, en 't welk ik aan ieder ter overdenking durf aanbe
velen. Ik koester de overtuiging, dat dit onbekende feit, door
zijne eenvoudige grootheid, luider spreken zal dan menige wijd
klinkende gebeurtenis,
Ik had een bezoek afgelegd bij den generaal LAFoND DE

vILLIERs, die des ochtends eene zware wonde had ontvangen,
en ik keerde over het plateau naar het kamp aan de Tchernaïa.
terug. Toen ik mij op weg begaf, begon de zon onder te
gaan; na een poos te hebben voortgewandeld, ontmoette ik

een aalmoezenier, dien ik later in Italië terugvond, en die nu
ten gevolge van den strijd welke dien ochtend was gevoerd,
den ganschen dag met de vervulling zijner ambtspligten had
doorgebragt. Deze priester bewoonde eene tent digt bij de
mijne; wij vervolgden dus gezamentlijk onzen weg. Zoo naast
elkander voortstappende – hij op zijn muildier, ik te paard –
waren wij gekomen aan de helling die van het plateau naar de
valei afdaalt. De weg die van het eene kamp naar het andere

leidde, ging door een eenzaam landschap, dat vooral op dit
late avonduur, iets bijzonder plegtigs had. Eensklaps, omstreeks
halfweg van de valei en het plateau, zag de priester een sol

daat die op den grond lag uitgestrekt en nog scheen te leven,
hoewel zijn gelaat reeds de kenteekenen des doods droeg. Hij
gaf mij zijn muildier ter bewaring, steeg af en ijlde naar den
stervende. Ik zag hem nederknielen, het hangend hoofd van
den soldaat tegen zijne borst drukken, terwijl hij den mond
opende om woorden uit te spreken, welke ik niet kon ver

staan. Na eenige oogenblikken, kwam hij weder bij mij en
eenige soldaten op den weg ziende, riep hij hen, om den man
weg te dragen, dien hij zoo even in zijne armen hield gekneld:
de ongelukkige was reeds een lijk.
Wij vervolgden onzen weg en de aalmoezenier reed naast

mij zonder een woord te spreken. Eensklaps brak hij het stil
zwijgen af: m'Weet gij wat die arme man, wiens laatsten adem
ik heb opgevangen, mij gezegd heeft? – Het was dit: ,,Twee

uren geleden heb ik een aanval van cholera gekregen; ik ben
hier neergevallen; op het oogenblik toen ik u zag, bad ik

God vurig, dat hij een priester hierheen mogt leiden.”
De priester was daarheen geleid.
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EEN SCHILDWACHT.

Ik sta hier op mijn post en wacht op mijn ontslag.
BORGER.

Ik herinner mij nog zeer goed, dat ik, nog kind zijnde,
toch reeds een heimelijk ontzag, een soort van eerbied koesterde
voor den man, die met geweer of sabel gewapend, met afge
meten tred, vóór een of ander gebouw, op en neêr wandelde,
die door zijn ernstig gelaat, zijn vorschenden blik, iedere vrien
delijke bejegening reeds bij voorraad scheen af te wijzen en veel
eer gestemd scheen om eene onvriendelijke bejegening nog veel
onvriendelijker terug te geven. Een schildwacht was, in mijn
oog, een man van onbegrijpelijk veel gewigt, en ik beschouwde

het als eene zaak die van zelve sprak, dat diezelfde man, in zijn
eenvoudigen soldatenrok, magt bezat over leven en dood, –
dat hij even onschendbaar was als de Koning.
Waren mijne kinderlijke begrippen in alle zaken even juist
geweest als in deze – dan was er misschien een dier genieën
uit mij gegroeid, zooals er in duizend jaren één geboren wordt.
Maar, helaas, in andere opzigten was ik juist het tegendeel
van 't geen men een vroeg-ontwikkeld kind heet. En daarvoor
was reden, want ik herinner mij niet, ooit een jongen gekend
te hebben die, wegens gebrek aan vlijt, meer heeft moeten
school-blijven, meer straf-werkwoorden heeft gemaakt, meer
slechte punten kreeg, meer tot afschrikkend voorbeeld van an

deren in den hoek of boven op eene bank heeft moeten staan –
dan ik. – Toen het er dan ook op aan kwam, en ik eindelijk
leeren moest – wilde ik niet mijn leven lang een model van
een domoor blijven en eindigen met schoenpoetser te worden –
toen moest ik blokken, toen moest ik wurmen, toen moest ik

in het zweet mijns aanschijns zwoegen om de mallereerste” gron
den der wetenschap magtig te worden, - toen moest ik mijn geest
pijnigen en martelen met eene menigte zaken die andere jonge
lui van mijn leeftijd als het ab c op hun duimpje kenden.
Maar ik dwaal af: ik sprak van den schildwacht, en het lag
in mijn plan om over ZEd, te blijven spreken – of liever te
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schrijven - tot dat de ontbrekende ruimte van mijn papier mij
noodzaakt de pen neder te leggen.
Ik ben nooit meer verontwaardigd geweest als toen ik voor
't eerst hoorde, dat een schildwacht, wegens verzuim op post,
was gestraft geworden. Als men zulk eene blinde vereering
voor een wezen - al is het een menschelijk wezen – koes
tert, als ik voor den schildwacht, dan wil men in zoo iemand

niets dan louter volmaaktheid zien: – een onschendbaar per
soon – een volmaakt persoon; deze individualiteiten behooren
bij elkander; de een is de personnifactie van den ander; – ten
minste zoo dacht ik er over. En dan te zien, dat zulk een
onschendbaar man, nadat hij eerst zijne waardigheid aan de
voeten van den korporaal van aflossing heeft nedergelegd, als
een ellendige straatveger met een onreinen bezem moet spelen,
of een mand turf of steenkolen moet halen – tot straf, dat
hij, in de zelfbewustheid zijner grootheid en onschendbaarheid,
een aria gefloten of geneuried heeft - dat is verschrikkelijk, –
dat is om te doen twijfelen aan iedere aardsche grootheid en
magt.

Maar, wèl beschouwd – en ik begreep dit later ook – dat
plotseling afdalen van grootheid en magt tot de allerkleinste
kleinheid, – die terugkeer van den trotschen despoot tot de
rol van een lijdelijken, onderworpen dienaar – daarin ligt eigen
lijk de duurzaamheid van 's mans gezag: – een heerscher die
altijd heerscht, wordt eindelijk een gehate onderdrukker, die,
wanneer hij-zelf niet besluit bij tusschenpoozen van de trappen
zijns troons te midden zijner onderdanen af te klimmen, gevaar
loopt van dien troon nedergeworpen te worden.
Welligt zijn er onder mijne niet-militaire lezers, die in den
man, die met zijn geweer op den schouder, rustig twee volle uren
op zijn post op en neêr wandelt, niets anders zien dan een sol
daat, die daar is neergezet om op te passen - ja waarvoor?
dat dat groote leêge gebouw niet wegloopt? – die in dien sol
daat slechts een ongelukkig voorwerp zien, dat zich een paar
uren op de allerellendigste wijze moet vervelen. – Het is mij
regt aangenaam, dat ik deze mijne geëerde lezers van eene dwa
ling kan genezen, door hun eenvoudig te zeggen wat een schild
wacht eigenlijk is.
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Ik sprak zooëven van de onschendbaarheid” van den man
in quaestie. ,,Weet ge waarop die onschendbaarheid steunt?”
Eenvoudig op een paar artikelen uit het ,,Crimineel Wetboek voor
het krijgsvolk te lande”, – van dezen inhoud:
Art. 102. m. Een militair die een schildwacht op zijn post

met woorden of gebaarden beleedigt of dreigt, zal gestraft wor
den, indien een officier de misdaad pleegt, met cassatie en in
habiliteit, zoo het een onderofficier is, met slagen en detentie,
en zoo het een minder militair is, met slagen of detentie.”
Art. 103. Doch elk militair, wie hij zij, die een schildwacht
op zijn post gewelddadig aanrandt of op eenigerhande wijze da
delijk mishandelt, zal zonder onderscheid of zulks in tijd van
oorlog of vrede gebeurd zij, met den dood gestraft worden.”
En wilt ge weten waarin de magt van dien eenvoudigen schild
wacht gelegen is?- de volgende bepaling zal het u duidelijk maken.
mIndien een schildwacht iemand heeft geslagen, gekwetst of
gedood, zal zijn beëedigde getuigenis, dat hij zulks ter zijner
verdediging heeft gedaan, ter zijner ontlasting genoeg zijn, zon
der dat daarvan verder bewijs zal worden gevorderd.”
Genoeg hierover: gij weet nu wat een schildwacht is; welligt hebt ge nu ook wat meer respekt voor den man. Ten
overvloede wil ik u echter door een enkel voorbeeld duidelijk
maken welke beteekenis het voor een schildwacht heeft, zijn
m consigne” na te komen.
Het is bekend, hoe in de bloedige revolutie-dagen waaruit de
eerste Fransche republiek geboren werd, het leger, en meer bij
zonder de bezetting van Parijs, haar pligt deed; hoe onder ande
ren de Gardes françaises en de Gendarmerie, twee korpsen die een
roemvol verleden hadden aan te wijzen, hun ongelukkigen ko
ning aan zijn lot overlieten en gemeene zaak maakten met het
naar moord en slagting hunkerend gespuis, dat zich-zelven toen
le Peuple français,” la Nation,” betitelde, hoe diezelfde on
trouwe soldaten zich niet ontzagen die weinige hunner bevel
hebbers, die eer en pligt getrouw gebleven waren, lafhartig te
helpen vermoorden. Evenzeer is het bekend, dat het ongeluk
kige Frankrijk uit die tijden weinig andere voorbeelden van
soldatentrouw heeft aan te wijzen dan in zijne vreemde gehuurde
benden - de brave Zwitsers,
1860.

*
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Het droevig lot dier trouwen is ons in zoo menig boeijend
en roerend tafereel geschetst, dat ik het heiligschennis zou
achten, mijn zwak penseel aan zoo grootsch een onderwerp te
wagen.

Op eene enkele bijzonderheid moet ik evenwel terug komen
tot toelichting van 't geen ik wilde meêdeelen.
De Zwitsers, die met de bewaking van de Tuileriën belast
waren, hadden hunne posten ingetrokken, en lieten een schild
wacht staan buiten het hek, dat de buitentrap van de kolon

nade afsloot. Die schildwacht had het consigne om in geen
geval te vuren, – zelfs niet bij de zwaarste beleediging. -

Ongelukkig consigne! - Dat deze lankmoedigheid het gespuis,
dat steeds in getalsterkte aangroeide, en zich met woest getier
op het plein van het kasteel verdrong, slechts tot aanmoediging
diende, is natuurlijk.

DE LAMARTINE zegt in eigenaardige taal: ,,De slagting begon
met een spelletje: eene grap ging het bloedbad vooraf.” – De
aardigheid bestond hierin, dat een paar kerels, voorzien van
hellebaarden met gekromde kling, den schildwacht in zijne uni
form of zijn ledergoed wisten te haken, hem even als de baars
aan den hoek, naar zich toe trokken, en hem, onder groot mis
baar en luid gejuich der menigte, ontwapenden en in hun mid

den gevangen hielden. Vijf achtereenvolgende keeren (!) werd
die aardigheid herhaald, daar de Zwitsers telkenmale hun schild
wacht vernieuwden.

Slechts weinige oogenblikken later werden de ongelukkige
weerlooze gevangenen vermoord. Daarop viel een schot en wel
dra was de bloedige worsteling begonnen, die niet eindigen zou
voor dat de laatste Zwitser als martelaar der eer gevallen was.
Aan een afgelegen hoek der Tuileriën, naar de zijde van den
tuin, stond een schildwacht – een Zwitser – vóór eene kleine

deur op post.

Het scheen, dat men vergeten had hem af te

lossen. Het was dood-stil in de omgeving van zijn post, maar
van verre drong hem het gewoel en geschreeuw der menigte in
de ooren. De schildwacht bleef rustig op en neêr wandelen

voorbij het deurtje; slechts een enkelen keer stond hij stil om
te luisteren en hervatte dan weder zijne eentoonige wandeling.
Daar viel een schot, - nog een, - een derde. De schild
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wacht stond stil bij het eerste schot, maar vervolgens bleef hij
heen en weder stappen.

Het was nog een jonge kerel - van ongeveer vijf-en-twintig
jaren, met een goedig, eerlijk, blozend gezigt, – volstrekt
geen gezigt voor een oorlogsheld, – en toch scheen dat ver
wijderd schieten en dat onheilspellend gedruisch zijne zenuwen
niet in 't minst te beroeren.

Daar klonk een haastige stap, die steeds nader kwam. De
schildwacht plaatste zich bij zijn schilderhuis, onderzocht met

een snellen blik den vuursteen en het pankruid van zijn wa
pen - en wachtte.

Een burger kwam bleek en haastig aangestapt. ,,Werda!”
klonk de krachtige roep van den Zwitser. ,,Wat is dat?” riep
de Parijzenaar verbaasd, - meen Zwitser hier! – Mijn goede

vriend, zal ik u een raad geven? werp uw wapens in den vij
ver, uw rooden rok daarbij, - en zoek een goed heenkomen!”

Het scheen dat deze Parijsche burger niet tot le Peuple fran
çais - tot la Nation behoorde, anders had hij dien mensch
lievenden raad niet kunnen geven. De Zwitser glimlachte even
en riep nogmaals: Werda!”
m'De duivel hale je met dat werda! Daar ginds worden je
kameraden vermoord, en jij blijft hier staan als een wassen
pop! – Pak je voort kerel!”
mWerda!” was het antwoord van den Zwitser, en hij maakte
vaardig. ,,Terug, of ik geef vuur!” voegde hij in gebroken
fransch er bij.
mDat mankeert er waarachtig nog aan!” riep de gebelgde
Parijzenaar, - maar op hetzelfde oogenblik knalden vijftig –
honderd schoten te gelijk, en het woest getier en het huilen
en kermen der gekwetsten klonk onheilspellend in de verte.
m Hoort ge!” riep de Parijzenaar, dat zijn uwe kameraden
en het volk! Vlugt kerel!”
De Zwitser begon te begrijpen, dat hij een onverantwoorde
lijken moord zou plegen door een weerloos man, die hem een
menschlievenden raad gaf, dood te schieten, en dat hij zich
zelven bovendien en de plaats waar hij stond verraden zou.
Hij wenkte den burger nader te komen,
mWat gebeurt ginds?” vroeg hij.
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» Het kasteel der Tuileriën wordt bestormd; al uwe makkers

zullen over de kling springen,” antwoordde de Franschman en
wilde haastig voorbij gaan. -m Halt!” zei de ander, - vga een anderen weg! hier moogt
ge niet door, - en wat ge daar zegt van mijne kameraden dat geloof ik toch niet.”
Naauwlijks had de brave Zwitser deze woorden gesproken, of
een luid rumoer klonk in zijne nabijheid.
»Daar zijn de kannibalen!'' riep de Parijzenaar en repte zich
voort zoo snel zijne beenen hem wilden dragen. Onze Zwitser
had iets anders te doen dan den vlugtenden burger - die het
toch goed met hem meende - te willen tegenhouden. Het
troepje, met sabels, pieken en hellebaarden gewapend, scheen
maar een ingang te zoeken en ontdekte daardoor den schild
wacht. Zoodra hadden zij hem niet bespeurd, of zij stonden
stil en beraadslaagden: zij begrepen aan 's mans houding, dat
hij 't voornemen had, zijn leven zoo duur mogelijk te verkoo
pen, en 't lag niet in hun plan een hoogen prijs er voor te geven.
Liever wilden zij hem zonder gevaar levend in handen krijgen.
Omzigtig naderde een hunner den schildwacht en riep, dat
hij zijne wapenen zou neêrleggen. Zonder te antwoorden, plaat
ste de schildwacht zich weder bij zijn schilderhuis en riep, als
-

de eerste maal: m. Werda!” met even veel kalmte en zelfver

trouwen als riep hij eene ronde of patrouille aan.
- A
Een kerel uit den hoop, minder parlementair dan de ande

ren, schoot een pistool op den Zwitser af, zonder hem nog
thans te treffen. Op hetzelfde oogenblik dreunde het kanon
en het eerste schot werd gevolgd door het geluid van neder

stortende pannen. De revolutionairen hieven luide vreugde
kreten aan en stormden voorwaarts om over het ligchaam van
den schildwacht de kleine deur binnen te dringen. Weder even
kalm als bevond hij zich op eene parade, knielde de brave
Zwitser neder, spande den haan en legde het geweer tegen den
schouder. ,,En avant?” klonk de gebiedende stem van een

reusachtige kerel, die de aanvoerder bleek te zijn, – toen
de troep bij het zien van dien éénen dreigenden geweerloop,
een oogenblik aarzelde. De bende stormde voorwaarts. Toen
zij ongeveer op twintig schreden genaderd was, gaf de schild
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wacht vuur en de aanvoerder viel. IJlings sprong de Zwitser
overeind en plaatste zich met gevelde bajonet tegen den muur.
Thans poogden sommigen het spel met den hellebaard te ver
nieuwen, maar anderen, minder geduldig, wilden den schild
wacht met hunne pieken eenvoudig als een vlinder aan den
muur vastprikken, doch de Zwitser pareerde een tijd lang de
stooten met veel vaardigheid. Maar, ge kent het spreekwoord:
mvele honden zijn des hazen dood.” De brave kerel werd einde

lijk besprongen, en hij was in een oogenblik onder den voet. Hij
verweerde zich wel als een bezetene; maar in een oogwenk had

hij twintig en meer steken en houwen. - In dit uiterste oogen
blik kwam plotseling eene kleine kolonne Zwitsers en trouw ge
bleven nationale-garden opdagen. Het moordend gespuis liet
zijn slagtoffer liggen en verdween als kaf voor den wind. De
arme trouwe schildwacht werd door zijne kameraden opgenomen
en mede gevoerd.
Als moesten zooveel moed en trouw beloond worden, - de
-

brave Zwitser was een der weinigen die aan de algemeene slag
ting ontsnapten. Hij werd, daar men nog leven in hem be

speurde, door een paar nationale garden in den kelder eener
kleine woning neergelegd, daar verbonden en verder verpleegd.
Geen zijner wonden was doodelijk, zoodat hij na verloop van
eenige dagen, des nachts op een kar buiten Parijs kon worden
vervoerd.

*

.

.

-

Bij een arm boeren-gezin, dat hem gastvrij ontving, bleef
hij tot hij in staat was te voet den weg naar zijn vaderland
terug aan te nemen, dat hij ook eindelijk - niet zonder moei
jelijkheden - bereiken mogt.
-

P. F. BRUNINGs.

E EN B A L.
De prachtige suite in het huis van de familie van A. was
schitterend verlicht en smaakvol met bloemen getooid. Op

vergulde kroonen en lustres flikkerde het zuivere licht van
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honderden waskaarsen, vermenigvuldigd door de heldere spie

gels die de zaal versierden: er was bal.
Rijk gekleede dames, elegante heeren, officieren in schitte
rende uniformen wemelden in schilderachtige wanorde dooreen.

Met mijn balboekje in de hand, bewoog ik mij tusschen
al die pracht.
Ik stond stil, boog, glimlachte, sprak eenige woorden, tee
kende den naam op van de lieve schoone die mij met eenen
dans begunstigde, boog weder en ging verder: een vlinder ge
lijk, fladderend van bloem op bloem.
-

Een enkele maal wierp ik een schuchteren blik in den spie
gel. Die groote-tenue kleedde mij toch goed; hoe blonken die
nieuwe luitenants-epauletten, 't was bijna niet te zien, dat er
twee strepen door liepen. Ik overzag de dansen, waarvoor ik
reeds geëngageerd was... en ik was tevreden met mij-zelven,
met de wereld.

Neen, ... iets ontbrak nog aan mijn geluk: zij was er niet.
Maar zij zou komen. Op de laatste soiree bij de familie C.
had zij het mij beloofd. Reeds eene week geleden, had ik
haar zoeten naam geschreven onder drie verrukkende dansen,
welke zij mij had toegezegd.
Welk een hemel van genot spiegelde ik mij voor, als ik
met die engelachtige BERTHA door de zaal zou zweven, als mijn
arm heur tengere leest zou omvatten, als ik in verrukking
zou mogen staren in die lieve, blaauwe oogen.
Daar treedt zij de zaal binnen. Hoe trekt zij aller blikken
tot zich! Geen wonder. Een zacht innemend gezigtje, een
kleine mond waarom een schalk glimlachje speelt, donker blonde
lokken in weelderigen zwier nederdalende op een blanken hals:
dat zijn enkele harer uiterlijke schoonheden. Die fraaije ronde
armen, dat kleine, nette voetje, dat bevallige, smaakvolle toilet:
o, 't was – à faire tourner la tête !
In een oogwenk was ik bij haar.
Vrolijk ruischten de welluidende toonen der muziek door de
zaal. Het orkest was achter met smaak geschikte bloemen en
heesters verborgen.
Op de wegslepende muziek eener wals zweefde ik met BERTHA
te midden der dansende paren.
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Alles verdween voor mijne oogen; ik zag niets dan eene zee
van licht en . . . het bevallige kopje van mijne aangebedene,
wier lokken een enkele maal mijn gelaat aanraakten.
Wat ik toen genoot laat zich niet beschrijven. Was het
geluk? Neen, meer dan dat: het was zaligheid.
De avond werd al te spoedig verdreven door den nacht.

De laatste dans zou eene cotillon zijn, die grillige, pikante
dans. Ik was er voor geëngageerd met CHRISTINE VAN O.
In een bonte rei zaten de jongelui, paar aan paar. Reeds
menige ronde was gedanst.
CHRISTINE VAN O. zal eene dame vóór mij brengen, met wie
ik dansen zal.

Wie zal zij kiezen? Een meisje dat ik niet ken, of niet
mmag; ” en dát uit plaagzucht of om pikant te zijn? Of wel
ligt Haar!
Ik ben in angstige spanning, als hing mijne toekomst aan
hare keuze.

Maar CHRISTINE VAN O. is een goedhartige, lieve meid; ik
ben haar nog dankbaar.
Daar nadert zij met BERTHA, de lieftallige, de eenige BERTHA.
Ik beef van vreugde. Weêr omvat ik die schoone gestalte,
weêr staar ik in die zachte, blaauwe oogen, weêr zweef ik met
haar door de zaal.

't Is mij alsof de kring wijder en wijder wordt. De lichten
verflaauwen; de dansende paren zweven als schimmen in de
verte; de muziek sterft weg.
Ik wals altijd door met de bekoorlijke BERTHA; ik druk haar

naauwer aan mijn hart; hare hand klemt de mijne . . . verder
en verder ijlen wij heen, als gedragen op den adem des winds....
– » Fourier, de miliciens zijn daar, om brood te ontvangen!”
– ,,Wat blief”. . . en met groote, slaperige oogen staar ik

mijnen trouwen oppasser aan, die mij uit den zoetsten der
droomen gewekt heeft.

-

w

Blijde droom moogt gij eenmaal werkelijkheid worden!
Ja, dat zult gij, want daarvoor wil ik leven, wil ik werken!
J. BRAKEL.
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BOEK-AANKONDIGING.

Bedenkingen tegen de m beschouwingen over de oefeningen

der infanterie-militie,” door een luitenant der infanterie.
Voor dat wij in de mogelijkheid waren eene aankondiging
van het vlugschrift met bovenvermelden langen titel te geven,
verschenen de nieuwe reglementen en kwamen alzoo den knoop
doorhakken, tot welks ontwarring de schrijvers der beide bro
chures hun brein en hunne pen tevens hadden gescherpt. Het
schijnt ons toe, dat de schr. der » Bedenkingen” niet geheel
voet bij stuk houdt, zoodat het ons wel eens duister was, wat
eigenlijk zijne bedoelingen, omtrent de oefeningen der infanterie
zijn. Maar de nieuwe reglementen zijn daar, en wij achten
hiermede den strijd vooreerst geëindigd. Een ieder – van
het m oude,” zoowel als van het jonge leger” – vergenoege
zich, voorloopig zijne opinie te behouden, in afwachting er la
ter – als de omstandigheden weder eene herziening m dringend
vorderen” – mede voor den dag te kunnen komen. – Wij
hebben beide vlugschriften met de grootste belangstelling gele
zen, en – al is de quaestie voor 't oogenblik getrancheerd, –
zij verdienen nog beide de aandacht van het militair publiek,
daar er denkbeelden en beschouwingen in voorkomen, die der
behartiging van een ieder waardig zijn. - De schr. der » Be
denkingen” is gebelgd over den toon die in de n Beschouwin
gen” heerscht; wij bekennen, - soms is die wat bout, maar
in de m Bedenkingen” komen ook enkele phrases voor, die niet
heel malsch zijn: het is hier de geschiedenis van den splinter
en den balk. Dat de schrijver der aangekondigde brochure
het harde vonnis afkeurt dat den hoofdofficieren der n oude

school” ten deel valt, prijzen wij in hem: ook wij zijn van

gevoelen, dat een officier – al behoort hij tot eene , oudere
school” – zeer bruikbaar zijn kan; hij kan, tegelijk met eenige
ouderwetsche begrippen, uitmuntende krijgshoedanigheden be
zitten – en waarom hem dan op stal gezet? – Neen, als
men officieren uit de gelederen verwijderen wil, dan verwijdere
men hen, wier physieke en morele krachten, bij een mogelij
ken oorlog, geene vermoeijenissen, geene inspanning meer toe
laten, – dan verwijdere men de ouden van dagen en geve hun,
na hunne lange en trouwe diensten, de welverdiende rust, en
bovendien eene belooning die trouwe diensten waardig.
Q.

HERINNERINGEN UIT DE LOOPBAAN VAN EEN
INDISCII OFFICIER.

De

asitrºeis.

I.

Twintig jaren geleden was ik jong en vol illusiën. De epau
letten wogen mij zwaar op de schouders omdat zij nieuw waren,
ofschoon elke deurpost of meubelstuk er een dut in stootte en
het nieuwe er op die manier spoedig van af zoude zijn. Mijne
vurigste wenschen, reeds gekoesterd als kind, nog heviger ge
worden in mijne jongelingschap, werden thans vervuld; ik was
officier en stond op het punt om naar Indie te gaan. 't Kan
zijn dat ik vroeger nog meer verlangde naar de epauletten dan
naar Indie; maar 't is zeker dat, nu ik officier was, de begeerte
om naar de Oost te gaan mij het sterkste prikkelde.
Heerlijk, avontuurlijk Indie, dat ik mij in al zijne tropische
pracht zoo duidelijk voorstelde, als of ik er een menschenleven
had doorgebragt; gelukkig land, waarvan ik droomde en waar
mede ik dweepte zonder het te kennen; onafzienbaar veld van
fortuin, eer en roem, hoe snakte ik u te betreden! Ik zag er
mijn weg getraceerd, niet effen en glad, niet gemakkelijk te begaan
en afgewisseld door welvoorziene pleisterplaatsen, maar een weg
vol chicanes, door dik en dun loopende, hier en daar afgebro
ken door eene hemelhooge, bijna onbegaanbare rots of eene
wijd gapende, peillooze diepte, een weg, waartoe al de levens
kracht van een jong sterk ligchaam, al de wilskracht van een
sterken geest noodig was, om afgeloopen te worden tot het
einde toe, waar de zon der belooning in al haar luister schit
1860,
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terde. Mij dunkt, het verlangen om de eerste schreden op
dien weg te maken was toenmaals zóó groot, dat ik geen
oogenblik geweifeld zou hebben om met het verledene geheel
af te breken, ingeval de voorwaarde zoo geluid en men mij
gewaarschuwd had, dat bij mijn vertrek de slagboom voor eeu
wig achter mij vallen zoude.
Het oogenblik van den afmarsch was gekomen, ik deed den
eersten stap op dien weg, en . . . . reeds dreigde mij het hart
te breken. Ik ontdekte aanstonds dien ijzersterken band van
gewoonte, opvoeding en genegenheid, die mij inniger dan ik
zelf wist, aan de mijnen snoerde. Een eerste blik in mijn bin
menste eischte een eerste offer. Er drukte een berg op mijne
borst, die er slechts door inspanning kon afgewenteld worden.
De poging gelukte, doch niet zonder eene diepe wonde te slaan!
De herinnering van de inschepingsplaats is, hoewel duidelijk

genoeg, met het waas van een droombeeld overtogen. Geheel
nieuwe bezigheden en eene geheel nieuwe omgeving, snel op
elkander volgende toestanden, waarin ik werktuigelijk en als van
zelf geraakte, wisselden elkander af, terwijl mijn geest of elders
zweefde, of half dommelde, of weigerde zich behoorlijk reken
schap te geven van de ontvangen indrukken. Dit alles hield
eerst op, toen de kaag het anker geligt had, en de beweging
der korte baren van de Zuiderzee mij door eene ligchamelijke
revolutie geheel tot mij zelf bragten.
Muzijk- en tromgeluid, hoera's, kreten van afscheid bleven
mij nog in de ooren klinken, terwijl wij ons gedurig verder van
de kust verwijderden. Tranenstroomen rolden nu onverbloemd
langs de wangen van eenige jonge soldaten, die het oog onaf
gewend in ééne rigting hielden; zij hadden zich goedgehouden
toen eene moeder, eene zuster snikkende om hun hals hing,
toen een vader met gebroken stem het m God zij met u” sta
melde en, voor de laatste maal welligt, krampachtig de bevende
hand drukte van zijn wilden maar toch geliefden zoon. Met
een gewrongen lach en kunstmatige vrolijkheid hadden zij het
afscheid willen verligten; nu evenwel gaven zij vrijen loop aan
hun gevoel, hoorden niet eens de spotternijen van anderen,
die, als zij-zelven nog gevoel hadden, het onder dat masker
trachtten te verbergen.
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Ik wil zoo veel mogelijk het gordijn trekken voor de too
neelen van ontbering, ongemak en ellende, die zoo lang en
zoo geheel noodeloos vertoond werden om het begin der reis
te depoëtiseren.

De overtogten der Zuiderzee per kagen behooren gelukkig
tot de herstelde grieven, tot de geschiedenis, waar ouderen van

dagen tot hun innige satisfactie (want 't doet later altijd goed
van geleden misère te kunnen praten) u al de détails van zul
len opdisschen; alleen omdat de onze eene bijzondere merk

waardigheid had en buitengewoon ongelukkig was, mag ik er
niet geheel van zwijgen. Vooreerst brak reeds kort na de

afvaart een der zwaarden, en hield de reparatie ons een halven
dag op: verder zette de schipper, die een weddingschap met
zijn knecht scheen te hebben aangegaan, wie hunner het langst

achtereen dronken zou zijn, de kaag op een zandbank van eenige

vermaardheid, waar zes weken geleden een turfschipper met
vrouw en kind, met man en muis, op verongelukt was, ein
delijk, na 6 uren op onzigtbare schol en bot getuurd te heb
ben, weder vlot gerakende, terwijl de equipage nog altijd
de onbewegelijke positie van lijkdronken, behield, werd de
directie van het vaartuig overgenomen door twee soldaten van

het detachement, die zich herinnerden vroeger als matroos de
Zuiderzee te hebben bevaren.

Daar het evenwel hunne schuld

niet was dat de tegenwind zoo hard woei en wij met laveren
zoo langzaam vooruitkwamen, kon men 't alleen aan de omstan

digheden wijten, dat er hongersnood aan boord kwam. Het
medenemen van voorraad was in den ouden tijd niet bekend.
Er bleef dus niets anders over, dan af te houden naar de eerste

de beste landingsplaats, hetgeen het vermaarde Wieringen bleek
te zijn. Eene deputatie van een officier, een onderofficier en
eenige manschappen, rigtte zich regtstreeks naar den nog ver
maarder Schout, en kwam met brood en kaas beladen aan

boord terug, zoodat wij toch denderden dag levend, doch niet
zeer levendig, te Nieuwediep aankwamen.
II.

De kaag ligt op zijde van het zeeschip; hare mast reikt
naauwelijks eenige voeten boven de verschansing en staat er, in
10%
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vergelijking met den grooten mast, als een grashalmpje naast een
eikenstam. Terwijl het kleine vaartuig door de deining onop
houdelijk heen en weer bewogen blijft en maar niet tot bedaren
schijnt te kunnen komen, ligt het groote gevaarte onbewegelijk
als eene rots, en boezemt onwillekeurig vertrouwen in. Op die
ark zal niemand de toornige elementen vreezen, dáár ieder
de ontbering van de laatste drie dagen spoedig vergeten, want
de comfort moet er groot zijn. Maar halt! Slechts de Kom
mandant gaat aan het groote boord over, en wij hebben nog
tijd, de oogen om ons heen te slaan.
Het gezigt van zeeschepen is voor Hollanders niet nieuw,
doch ziet die Zwitsers en Schwarzwalders eens met open mond
rond kijken.
Is het een pijnbosch in wintertooi, dat zij in de verte ont
waren? helaas neen! de takken ontbreken er aan; 't zijn wel
kinderen van de duitsche wouden, maar thans verwerkt tot

honderde schepen, waarvan de masten alleen nog den trotschen
stand behielden, die zij eenmaal allen hadden.
Digter bij klinkt een scherp gefluit van een buitengewoon
hoog vaartuig, versierd met roode en witte hemden-guirlandes
van mast tot mast opgehangen, bekroond met vlaggen en wim
pels en met een dubbel gebit van zware kanonnen voorzien.
Fluks klauteren 2 à 300 apen – neen, 't zijn toch menschen –
langs ontelbare koorden in alle rigtingen naar boven, rukken
de guirlandes af, halen gekleurde doeken naar omhoog en
maar omlaag, ontwikkelen verbazende groote graauwen lappen
doek, om die weinige oogenblikken later weder vast te sjorren.
Onderwijl klinkt een schoone muzijk van den hoogen achterste
ven: 't zijn nederlandsche volksliederen, die tot ver in de zee
de lucht doen trillen.

Naast het paraderende wachtschip ligt een zwarte romp zon
der ledematen, uit zijn flank ontlaat zich nu en dan met zeker

geweld eene dikke rookwolk; een zware slag doet de zee be
ven, en op grooten afstand een projectiel van 80 ſt van den
eenen golftop op den anderen dansen en eindelijk rollend uit
het oog verdwijnen.
Eene kleine Schoklandsche visscherspink laveert met volle
zeilen de haven binnen. Beurtelings liggen hare boorden gelijk
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met de water-oppervlakte; nu en dan duikt zij den kop onder
de baren, maar rigt zich in hare snelle vaart met evenveel
gemak als bevalligheid weder boven de schuimende golven; daar
ziet ge haar zeil vallen en haar met groote juistheid aangieren op
de plaats, waar een hoop volk reeds staat te wachten om de
visch-lading in manden en karren over te nemen.
Op een smallen hoogendijk, die den vasten wal uitmaakt, bewe
gen zich matrozen en sjouwerlui, nu en dan eene trage vigi
lante met een langharig Shetlandsch paard, dat met moeite
tegen den wind opwerkt. Een detachement mariniers, met
pijpers en tamboers aan 't hoofd, marcheert voor den wind af,
in overhaasten en verlengden pas naar de wacht. Boven den
dijk steken weder toppen van masten uit, die elke gedachte
aan het bestaan van nog meer land zouden weg vagen, als op
een paar punten de daken van het paleis en het hospitaal niet
even zigtbaar waren.
III.

Het detachement krijgt order op het zeeschip over te gaan;
aan de valreep verdringt men zich haast uit ijver om te ge
hoorzamen. Op dek aangetreden, worden de bepalingen voor de
dienst en de orde aan boord bekend gemaakt; de indeeling in
bakken heeft aanstond plaats, en op zijne beurt wordt iedere

bak geïnstalleerd. De ruimte voor logies is tamelijk uitgestrekt,
ongeveer van den bezaans- tot aan den grooten mast. Doch is die
ruimte aangevuld door 120 hangmatten tegen den zolder, door
120 kisten op den vloer, door 120 menschen die de plaats tus
schen hangmatten en kisten innemen, dan is de comfort zoo

bijzonder groot niet, integendeel, niets is zoo incomfortable
als die manier van logeren: niemand weet zijne plaats te ont
houden, alles loopt door en tegen elkander, het dek schijnt

wel op de hersens te drukken, en de lucht als lood in de longen
te komen. 't Was bijna nog beter op de kaag; daar kon men
althans ademhalen!

De onderofficieren hebben insgelijks kennis gemaakt met hun
logement voor de eerste honderd dagen. De vreugde straalt

hun, dunkt mij, ook niet de oogen uit, en geen wonder. Behel
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pen is de eerste wet van het zeeleven; daar het schip niet
grooter te maken is, moet men leeren zich zelf kleiner te ma
ken, of met andere woorden: beter partij trekken van de aan

gewezen ruimte, in evenredigheid zijne behoeften verminderen,
vooral de behoefte om zich te bewegen. Meer beweging dan
eene pad te maken is verkeerd, als een heester in een bloem

pot te leven zou het verkieslijkste zijn.
Door een opgehangen oud zeil is het verblijf der onderoffi

cieren van dat der soldaten gescheiden; een enkel vrij oogen
blik gedurende de reis is dus onmogelijk geworden. De onder
officieren weten reeds dat zij niet alleen den scheepskost der
manschappen zullen deelen, maar zelfs als bakshoofd of baks
kommandant verpligt zijn met hen uit denzelfden bak te eten.
Zij slaan de oogen om zich heen, in de hoop eenig meubelstuk
tot hun gebruik te vinden, maar te vergeefs! de kist waar
ieder op zit, zal hem ook voor tafel moeten dienen, zachtere
zitplaatsen dan de planken, behooren voortaan tot de illusiën.
» Ach Gott, ach Gott,” zucht de Sergeant Baron voN BAUER,
die zijne blanke handen, met een paar zware gouden ringen
versierd, voor het blond gekneveld gelaat houdt, terwijl zijne
ellebogen, op de knien rustende, de wiegelende beweging der
beenen volgen. ,,Ach Gott!” prevelt hij nog eens, maar stuit
bij tijds den stroom van klaagliederen en verwenschingen die
dreigt te zullen los barsten; hij verkropt het leed dat hem
loodzwaar op het hart ligt, en blijft in zich-zelf gekeerd zijne

gedachten den vrijen teugel geven.
Waar voeren hem die gedachten terug? In de ruime luch

tige zalen van het vaderlijk kasteel, op zijne appartementen met
zoo veel zorg en smaak gemeubeld, toen hij de epauletten ont

ving, of in het boudoir van zijne verloofde, in die reine atmos
pheer der liefde, waar hij aan de voeten van het voorwerp zijner
aanbidding zoo veel zalige uren doorbragt? Welk contrast van
het verleden met het tegenwoordige! Welke duivel heeft hem
bezield, welke misstap heeft hij begaan, of welke ongelukken
hebben hem getroffen om tot dezen staat te geraken? Zijne geschie
denis zal wel eeuwig raadselachtig blijven, zijn geheim welligt
met hem ten grave dalen. Maar zigtbaar is 't voor iedereen, dat

de ondeugd zijn zegel niet drukte op zulke edele gelaatstrekken,
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en dat de achting van zijnen chef, die hem in korten tijd
derofficiersstrepen schonk, ook door zijne kameraden en
geschikten gedeeld wordt.
Maken we nog kennis met een paar onderofficieren,
toch in hun modest verblijf zijn. De Sergeant-majoor DE
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is een Hollander en een flinke kerel. Ofschoon op het oog pas
een en twintig jaren, leest men op zijn gelaat, voornamelijk
in zijne groote blaauwe oogen en fijnen mond, de uitdrukking
van een vast karakter, den aanleg om te bevelen en gehoorzaamd
te willen worden. Ongetwijfeld wordt hij in Indie spoedig of
ficier, en zal van zich laten hooren, zoodra de gelegenheid zich
maar voordoet, wie weet binnen welken korten tijd de dagbla
den zijn naam verkondigen als dien van een held.
Schoon verschiet inderdaad voor een jeugdig krijgsman, die
met het bepaalde voornemen naar de Oost gaat om vooruit te
komen! Hoe is het mogelijk dat zoo menig jongeling zich laat
weêrhouden door vreesachtige ouders, door overwegingen van
ondergeschikt belang, waarover men later altijd berouw gevoelt!
Hoe is het mogelijk dat de gelegenheid niet gewaardeerd wordt,
welke de Nederlandsche soldaten vóór hebben boven die van

zoo menig rijk. Ons Indië biedt een ruim veld aan om lauwe
ren te plukken en roem te oogsten, en men blijft te huis,
men laat aan vreemden over fortuin te maken, om het hun

naderhand te benijden.
Wij zien er hier aan boord weder een voorbeeld van. De
meeste onderofficieren zijn vreemdelingen; slechts vier Holland
sche jongens, maar geschikte sujetten, die het hoofd niet laten
hangen, doch dadelijk hunne partij gekozen hebben en onder
gelach en kwinkslagen zich inrigten, hunne kisten vast zetten
en nu en dan in het soldaten-logies gaan om wat te gelasten,
dat tot de goede orde en het gemak van allen kan bijdragen.
Op den vloer zit, met den elleboog op zijne kist en half lig

gende, een eeuwig melankoliek wezen met een paar zwarte,
smachtende oogen naar niets te zien; 't is de sergeant PIcoLo,
ik geloof een Italiaan, een Luganer. Aan zijn lange glanzende
lokken alléén zou men al dadelijk kunnen zien, dat hij geen
soldaat is; de uniform staat hem dan ook, als of zij aan zijn
lijf gegooid was; eene groote onverschilligheid straalt door in
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al zijn doen en laten. 't Is een van die presentjes, waar men
meer last dan dienst van heeft; stellig iemand van grooten
huize. Den dag vóór de monstering kwam hij in eene reis
koets te Harderwijk bij GELDERMAN aanrijden, en ging naar den
Kommandant voor wien hij een pak brieven medebragt. Een
uur later droeg hij de koninklijke uniform met sergeantstrepen,
verkocht zijne kales voor een appel en een ei, en kwam met
9 koffers en kisten in de kazerne. De soldaten zeggen, dat hij

een echte prins is en zijn vader in een tweegevecht gedood
heeft; andere beweren dat hij een geheime zamenzweerder moet
zijn, mogelijk wel een carbonari die onder verschrikkelijke
eeden staat, bijv. om in elk land nieuwe leden aan te werven
en onze Oost nog mettertijd Italiaansch te maken. Zijn bruine
bleeke kleur heeft stellig iets sombers, en daar niemand hem
nog zijn mond heeft zien openen, 't zij om te spreken, 't zij
om te eten of te drinken, trekt hij wel de aandacht, voor zoo
veel dat in de hurrie dezer dagen mogelijk is.
Achteruit, d. i. in de fatsoenlijke wijk van het schip, eigenlijk
van den grooten mast tot en met het roer, heerscht niet minder
drukte. De politiewacht heeft een post aan de valreep, een anderen
bij de waterton geplaatst, met de consignes ,,niemand van
boord” en ,,niet met water morsen.” De fourier heeft juist
gedaan met moorlam” volgens de appellijst uit te geven, en
de m bakzoontjes” staan met den onderofficier en korporaal der
week aan een luik, waaruit de derde stuurman de vivres naar
omhoog laat brengen voor de fouragering van de eerste dagen. Bij
de kajuitskap en het roerrad bevinden zich verschillende individu's,
zeker vele die niet aan boord behooren; zonen of neven van de ree

ders, die kwasie uit belangstelling voor den kapitein, doch in
derdaad om te spionneren of deze de hollandsche zuinigheid, neen,
ik moest liever zeggen, of hij het belang der reeders wel, tot in

de uiterste schrielheid, ter harte neemt; de vrouw van den kap
tein, die veel noten op haar zang heeft en de schrik der kajuits
jongens is, omdat zij ieder oogenblik wat noodig heeft, en die
met een Amsterdamsch accent aan ieder wil wijsmaken, dat zij
en de kinderen zoo almagtig aan haar man gehecht zijn; eenige
Nieuwediepsche leveranciers, die u nog allerhande provisiën
willen bezorgen, al zeilt het schip ook reeds uit; misschien
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eenige medepassagiers, waarmede wij wel later kennis zullen
maken.

De scheepsgezagvoerder, die wij ouder gebruik kaptein blijven
noemen, geleidt met de grootste beleefdheid de officieren naar
beneden. Wij zijn vier in getal; de kommandant, twee luite

nants en de officier van gezondheid. In stede van naar de kajuit
te wenden, brengt de kapitein ons in de kerk; dáár wordt ons
elk eene hut aangewezen met uitzondering van één onzer,
die eene noodhut buiten de kerk dient te betrekken.

Daar er

geen liefhebber was voor die buitengewoon kleine pijpenlade,
die vlak bij de bottelarij, zonder versche lucht, maar altijd met
kaas- en genever-geurtjes bezwangerd is, wordt er om geloot,
en treft mij het faveur naast en op het domein van den der
den stuurman en hofmeester te logeren.

Ofschoon ik zeer goed wist dat wij officieren regt hadden op
logies in de kajuit, was mij geen woord ontvallen om dat regt
te laten gelden. De kommandant had immers ook eene hut in
de kerk en scheen er mede te vreden. Al pruttelden wij ook
niet, 't scheen toch dat wij er juist niet bijzonder vrolijk uit
zagen; althans de kommandant meende ons toen te moeten
mededeelen, dat de kajuit afgehuurd was door een paar familiën
met dames, vóór dat 't bekend was dat er troepen zouden inge
scheept worden. Met deze uitlegging waren wij voldaan, ja
't was als of het denkbeeld, dat wij niet geheel zonder vertegen
woordigers der teedere sexe op den oceaan zouden zwalken, al
aanstonds eenige poëzij wierp op de tot nu toe hoogst pro
zaïsche omgeving.
IV.

Ongeveer drie weken blaast de wind uit alle hoeken, behalve
uit het noorden of oosten; wij leggen nog altijd even vast en
onbewegelijk aan den wal. Er is ruim tijd geweest om ons
te installeren. Alles staat zeevast, gesjord met touwen, ge
spijkerd en gekramd. Leg ik in mijne pijpenlade (want tot zit
ten is geen ruimte), dan heb ik mijne armen slechts uit te
strekken om kleederen, boeken, sigaren, enz. te krijgen; 't is
ongehoord gezellig, maar niet in alle opzigten aangenaam. Wil
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ik iets schrijven, dan ben ik verpligt in de kerk te gaan zit
ten, waar altijd eene buitengewone levendigheid heerscht.
De kerk is de algemeene zitkamer van alle mannelijke togt
genooten, de receptiezaal voor alle bezoekers. De kommandant
houdt er 's morgens het rapport; de sergeant-majoor en fourier
zitten er gewoonlijk een paar morgenuren te schrijven. De
eerste en tweede stuurman hebben er insgelijks hun hoofdkwar
tier, en de scheepsdokter zit er natuurlijk altijd, omdat hij bijna
nooit iets anders te doen heeft dan te praten met iedereen en,
valt er soms wat te verrigten, hij dan toch met het gewigtig
ste gezigt der wereld zijne pillen liefst op de kerktafel gaat
draaijen. Nu zijn er behalve de officieren, nog drie medepas
sagiers, die zich niet beter kunnen bezighouden dan met te ar
rangeren, pijpjes te rooken, militaire zaken te hooren en te
zien behandelen. Ga dus zelf maar eens na hoe vrolijk ons
gezelschapslokaal is.
En de dames? onzigtbaar, daar merken wij niets van. Zij
houden zich zooveel mogelijk in de luchtige kajuit op, maar
komen nooit op dek als om zich aan wal te begeven. Wij zijn
in ons voornemen, om den kaptein te verzoeken ons bij haar
te introduceren, weêrhouden geworden door zijne mededeeling
mdat zij liever in geene nadere aanraking met de passagiers
wenschten te komen.” Toch weten wij al, dat er twee of drie
mama's zijn met eenige dochters van zestien tot twintig jaren;
misschien begrijpen wij de oorzaak wel van die kluizenaars
ideën en eerbiedigen ze. Buitendien denken wij er op zijn best
over na, want over dag valt er genoeg met het detachement
te doen en 's avonds zijn wij aan wal.
Eene nadere kennismaking met de soldaten geeft mij geen

hoog denkbeeld van het gehalte der meesten. Er zijn nagenoeg
een vijftigtal geaboleerden uit de gevangenis te Leyden; de rest
bestaat voor meer dan de helft uit vreemdelingen. Ofschoon

het voor het eerst is, dat ik met soldaten in aanraking kom,
moet ik bekennen dat hun gedrag mij niet meêvalt. Dagelijks
worden er gestraft, zonder dat ik ontdekken kan de straffen
van eenig effect zijn. Die wegens dronkenschap of brutaliteit

met provoost gestraft zijn, worden door mariniers van boord
gehaald, om in het lokaal aan de hoofdwacht opgesloten te worden.
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Deze wijze van handelen komt mij niet aanbevelingswaardig
voor. Ik vraag mij af, hoedanig er met de strafbaren gehandeld
zal worden als wij eenmaal in zee zijn. Toont de kommandant
thans niet, dat hem de middelen ontbreken om de orde in zijn

gebied te handhaven? Het schijnt dat de scheepskaptein dit
ook begint te begrijpen en geen zwarigheden meer maakt om
een opsluitings-lokaal te laten afschieten, iets dat hij vroeger
voor onmogelijk verklaarde. De baas-timmerman en zijn maat
zijn lustig aan het timmeren van een greenen houten beschot
in het tusschendeks; het zal den onderofficieren de helft van
hun verblijf kosten, maar er is nergens anders plaats voor te
vinden.

Onze detachements-kommandant is een allervriendelijkst man
en gaat zeer vriendschappelijk met de officieren om; veel ge
meenzamer dan ik mij verbeeldde dat een kapitein gewoonlijk was.
Wat mij het meest verwondert, is dat hij gedurig onze opinie
vraagt in de behandeling van alle zaken het detachement be
treffende; ik sta dan met den mond vol tanden, want ik heb

er op gerekend van hem te zullen leeren dienen. Nu eens
b. v. raadpleegt hij ons of hij de manschappen toestemming
zal geven om aan wal te gaan, dán of hij aan het schriftelijk
verzoek van een soldaat om kwijtschelding van straf, om eene
som in voorschot op zijn te goed te maken traktement te ont
vangen, enz. zal gehoor geven. Spoedig beginnen wij (mijn
kameraad is even jong als ik) daar aan te gewennen en uiten
vrijelijk onze meening. Het heeft dan ook het gevolg, dat de
Kommandant aan de inspraak van zijn goed hart iets minder ge
hoor geeft, en zijn best doet om in het belang der discipline
streng te zijn. Heb ik al gezegd dat onze chef, op Java ge
boren en getogen, nooit te voren in Europa geweest was?
Later heeft hij ons verteld, dat hij altijd bij inlandsche kom
pagniën gediend heeft en de ongewoonte om met Europeanen
om te gaan daaruit voortsproot.
Appéls, inspectiën en militaire wandelingen zijn de dage
lijksche bezigheden, wij verlangen sterk naar verandering. On
willekeurig rigten wij al, even als de zeelieden dit instinktmatig
doen, onze blikken naar den wimpel, als wij op het dek ko
men; maar de wind blijft laag.
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Eindelijk draait hij door het noorden heen en blijft half
oost staan. ,,Dit is een gunstig teeken,” zegt de kapitein;
m als hij zoo vier-en-twintig uren blijft doorwaaijen, dan gaan
wij er morgen van door.”
In een oogenblik is die blijde tijding van mond tot mond
gegaan en ieders gelaat opgehelderd. De bedrijvigheid is zigt
baar toegenomen. De matrozen halen het vaste wand sterker
aan, de waschvrouwen brengen in den loop van den dag het
goed aan, dat nog in hare bewaring is; venters van allerlei

provisiën verdringen zich aan de valreep en maken goede za
ken; de laatste penningen worden nu nog besteed aan hetgeen
ieder het meest noodig denkt te hebben. Een paar Duitschers,
zoo groen als gras, met groote monden en sluike haren, die
volstrekt geen denkbeeld hebben van den afstand der ko
loniën of van den duur der reis, koopen elk twee groote broo
den en hopen daaraan genoeg te hebben om gedurende den
overtogt geen gebrek te lijden. Zij worden braaf uitgelagchen
door de kameraden. De kommiezen komen nog eens zien of
de luiken van het ruim wel goed verzegeld zijn. Het regent
bezoeken, en reeds ziet men in het oog van menigeen, die voor
goed de valreep afdaalt, een traan glinsteren die hij te vergeefs
met een lagchend of onverschillig gelaat poogt te verbloemen.
Maar bovenal heeft de kapteinsvrouw veel beweging op

haar lijf; zij praat en huilt en lacht tegelijkertijd. Het is
waarlijk of zij en niet manlief op reis moet. Zij vergeet even
wel niet tusschen de bedrijven haar ligchaam goed te doen;

zij is voortdurend bezig met haar koffer te pakken, en als ik
geen betere gedachten van het menschdom in het algemeen
en niet te groote achting voor de hartelijke echtgenoot van
onzen gezagvoerder in het bijzonder had, dan zou ik bijkans

veronderstellen, dat zij in hare uitgelatene droefheid, geheel
onnadenkend menig blikje, menige ham en andere provisiën
bij hare japonnen stopte.

De oppasser van den kommandant beweert dat hij het ge
zien heeft, en gelooft bovendien , dat zij het wel met den
doctor weet.” Toevallig hoorde ik hem dit onder het schoen
poetsen aan mijn oppasser zeggen, maar de man vergist zich en
weet nog niet wat een scheepsdoctor voor een galant mensch is.
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V.

De scheepsdocter is een onmisbaar schepsel om passagiers aan

boord te krijgen; hij is altijd een bekwame scheepsdoctor – lees
de dagblad-advertenties maar - en zeer sterk in de examen's,
want met elke reis is hij (ook volgens de courant) geëxamineerd.
De scheepsdoctor staat in traktement zoo wat gelijk met den
derden stuurman of den bootsman, maar zijn logies te oordeelen
met den eersten stuurman, en naar de behandeling die hij zeer
dikwijls van zijn kaptein ondergaat, met een hond.

Zijn werkkring is zeer uitgebreid. Aan wal, en zoo lang het
schip binnengaats ligt, is de scheepsdoctor de adjudant van de
kapteinsvrouw, haar gedienstige geest, haar echo, haar medium.

In zee speelt hij dezelfde rol bij den kaptein, maar niet altijd
met hetzelfde succes. Gaat het voor het lapje en is dus de kap
tein goed gemutst, dan kan men dat even goed op het gezigt
van den scheepsdokter lezen, die dan het eerste schatert om

de aardigheden van den kaptein, waarmede hij een halfdekje
slaat” of tegen de verschansing leunende staat te kouten. Heeft
echter de kaptein het land, dan ziet de scheepsdokter ook
neêrslagtig, minder om de massa scheldwoorden en standjes die
hij uit de eerste hand krijgt, dan wel uit sympathie voor den

landerigen gevreesden man, die met één woord hem na afloop
der reis uit de dienst der reeders kan ontslaan.

Zijn er passagiers die kaartspelen, of houdt de kaptein van
een partijtje maken, dan moet de scheepsdokter, graag of niet,
voor vierden of vijfden man dienen. Hij is doorgaans ongeluk
kig in het spel, primo uit angst om veel te verliezen, waar
door hij flater op flater maakt en nog eene maling van den
kaptein op den koop toe krijgt; secundo uit angst om te veel
te winnen en daardoor de woede van den kaptein op te wekken.
De scheepsdokter houdt de lijsten van winst en verlies met
de meeste naauwgezetheid aan, en hangt die in zijne hut aan
den wand. Ik ben zeker dat hij menig slapeloozen nacht door

brengt met op zijn minus te turen, dat gewoonlijk dagelijks
grooter wordt; 't is ook van belang, als gij weet dat de scheeps
dokter doorgaans getrouwd is, acht kinderen heeft, en nooit
van eene reis terug keert zonder eene nieuwe spruit te vinden.
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Tusschen de keerkringen, bij windstilte, zit de scheepsdok
ter te visschen, zet zijne vangst op sterk water voor de kin

deren van den kaptein, verzamelt met hetzelfde oogmerk vleu

gels van vliegende visschen, en houdt zich onledig met kaap
sche duiven en albatrossen op te zetten.

Begint de kaptein preferentie te toonen voor een passagier
of stuurman, koel te zijn tegen een ander, dan is het verwon

derlijk de overeenstemming van ziel bij den scheepsdokter waar
te nemen.

Bestaat er zekere spanning tusschen de bewoners

van het nachteruit,” zonder dat er zich bepaaldelijk partijen
gevormd hebben, dan weet de scheepsdokter eene benijdens
waardige onzijdigheid te bewaren, wordt de spanning grooter,
dan heeft de scheepsdokter veel in zijne hut te doen, of zit on
afgebroken in een stuivers-magazijn te studeren (voor zijn vol

gend examen), praat weinig uit vrees zich te compromitteren.
Maar barst het onweder los, zijn de partijen afgeteekend, aan
stonds rangeert de scheepsdokter zich op de zijde zijns kap
teins, en blaft zoo hard mede als hij kan tegen ieder die zijn
meester de waarheid zegt. Wordt het standje bijgelegd, dan
is de scheepsdokter ook dadelijk weder koest, en kwispelstaart
tegen elk, die den kaptein de hand der verzoening heeft aan
geboden.

De scheepsdokter vindt de scheepskost altijd goed, hij zal
nooit zeggen dat de beschuit muf of het vleesch bedorven is,

al loopen de maaijen er ook uit. Hij voor zijn persoon eet
liever gerookt of gezouten vleesch als die flaauwe blikjes (waar

de kaptein te Batavia honderd percent op kan winnen, als hij
ze mogt verkoopen), die hij niet eens voor zoo gezond ver
klaart. Hij is te beleefd om een glas wijn in de week te wei
passagier, noch van den kaptein op Zondag.
Alhoewel de scheepsdokter met iedereen wel is, zou men toch
geren van een

zeggen dat hij met den hofmeester bijzonder wel is, en dat
deze twee met den kaptein een trio van de zuiverste harmo
nie zamenstellen.

Om kort te gaan, de scheepsdokter is beurtelings hoveling
en ongemanierd man, nu eens groot, dan weder heel klein,
soms onzigtbaar; hij staat tot den kaptein, als het negatief eener
photografische afdruk op glas tot het positief op het papier,
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hij is het weêrglas en de weêrhaan, waarop ieder lezen kan hoe
hoog het kwik staat van 's kapteins humeur en van welken

kant de wind waait. Hij is veelal de speelbal der gezonden,
de nachtmerrie der zieken.

Eigenlijk had ik moeten spreken in den verleden tijd, want
in de twintig jaren die verliepen zal de scheepsdokter van thans,
ook wel niet meer de scheepsdokter van toen zijn.
VI.

Den volgenden morgen is ieder vroegtijdig ontwaakt. De
noordooste wind staat vast, en een paar schoenerbrikken heb
ben van de eb gebruik gemaakt om zachtjes uit het Nieuwe
diep in zee te drijven. Van verscheiden schepen ziet men de
ra's reeds opgetrokken en de zeilen half losgegooid.
- Een breede stevige zeeman met een warmen duffel aan, niet
tegenstaande het een heete dag schijnt te zullen worden, is zoo
even aan boord gekomen en dadelijk begonnen eenige orders te
geven. Het is de loods, die het kommando voert tot in het
kanaal. Bij de uitreis wordt die man naauwelijks opgemerkt,
maar bij de te huis-reis des te meer.
De valreep is binnenboord gebragt; eene enkele plank stelt
de gemeenschap nog daar met het vasteland, de hoofdkabels,
die het schip aan de met ijzer beslagen monsterpalen van den
wal verbonden, zijn reeds ietwat gevierd en kunnen met een
enkelen slag losgemaakt worden.
Van den sleepstoomer stijgt sedert een uur de rook al dikker
en dikker uit den zwarten schoorsteen omhoog. Met een schel
gefluit, door het ontsnappen van den stoom uit eene naauwe buis,
geeft hij een teeken. Is dit voor ons? Ja, de stoomboot
komt in beweging en stuurt op ons aan. Het gewigtig oogen
blik zal spoedig daar zijn.
De kapteinsvrouw gaat huilende en etende, snikkende en
pakjesdragende, de laatste over de plank; werpt nog smakkende
een blik achterom, en verliest zich in den drom van toe
schouwers.

Eene boot brengt het sleeptouw uit naar den stoomer, die
schuins voor het schip gestopt heeft en daar, briesend en
snuivend en dampend als een ongeduldig paard, ligt te wachten.
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Al wat leeft is op het dek: de soldaten-mutsen steken in
massa boven de verschansing uit; de dames zelfs hebben voor
het eerst hare schulp verlaten. En toch heerscht er eene doo
delijke stilte aan boord.
De kaptein geeft een teeken: de plank wordt ingehaald en
de laatste kabel plast in het water. De raders van den sleper
beginnen langzaam hunne wentelende beweging, en ... wij zijn
op weg naar Indië.
Welke gemoedsaandoeningen zijn thans in werking bij zoo
veel personen van verschillend karakter? Zou er één zijn,
wiens hart niet hoorbaar klopte, wiens polsen niet sneller jaag
den. Hoop, vreugde, droefheid, berouw, wroeging vervult
hen, die daar zwijgend naast elkander staan. Onder de grijze
kapot gaat het bij menigeen ontstuimig toe. Op dit oogenblik

gaan er gedachten als bliksemstralen in alle rigtingen en reca
pituleren somwijlen een geheel leven, zelfs hij, die alle banden
met het verledene zoekt te verbreken, gevoelt thans nog een
maal en met verdubbelde kracht de spanning der onzigtbare
draden, die hem God weet met wie nog vereenigen. Zijne oogen
mogen werktuigelijk schepen, huizen en menschen zien voor

bijgaan, zijne ooren het geluid opvangen van het klotsende
water door den voorsteven in beroering gebragt, zijne ziel is
elders, ver, ver van het ligchaam.
Het vaartuig is ter hoogte van het wachtschip gekomen. De
Nederlandsche vlag, driemaal geheschen, roept het vaderland
vaarwel toe; het wachtschip beantwoordt dien groet op dezelfde

wijs. De equipage heft een hoera! aan, dat door het detache
ment met luide kreten ondersteund wordt. Het oogenblik van

stille overdenking is voorbij
De hoek is omgezwonken: na een kwart uurs laat de stoom
boot het sleeptouw los, maakt eene wending regts, en zoekt
de haven weder op om andere schepen buiten te brengen.
Onderwijl zijn de groote zeilen ontrold en houden de vaart

in het schip; doch bij iederen vadem, dien zij ons verder uit
den wal brengen, worden zij sterker gespannen, en doen ons

vlugger over de oppervlakte van het water glijden.
(Vervolg hierna.)
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DE GR A VIN.
EEN VERHAAL.

(Vervolg van bl. 97.)

VIII.

» Mijne geschiedenis,” zoo begon de Gravin haar verhaal,
m heeft eigenlijk niets waardoor ze aanspraak op eenige belang
stelling kan maken, en ik zou ze u ook nimmer hebben meê
gedeeld, ware 't niet dat ik, door u een blik op mijn verle

den te gunnen, u van eene dwaling wilde genezen, waarin gij
allen sinds lang verkeert. Hoe dikwijls reeds heeft men mij
te verstaan gegeven, en zelfs ronduit gezegd, dat ik niet ge

houden werd voor datgene waarvoor ik mij uitgaf. Sommigen
zijn zoo ver gegaan, in hunne zucht om eene vermomde mar
ketentster in mij te zien, dat zij den bijnaam dien ik draag,
voor mijn waren titel hielden, – terwijl velen mijner vrouwe
lijke collega's niet achterwege zijn gebleven, rond te strooijen
dat ik in betrekking stond tot een der hooge bevelhebbers in
het leger – en wat er meer kan gevoegd worden bij zulk een
verhaal. Gij allen weet, hoe ik dien laster te schande heb
gemaakt, en wat nu mijne geboorte, mijnen rang betreft, die
is evenmin van grafelijken oorsprong als die van den armen
KRIs, – dien stumpert, dien wij te Krasnoi dood bij het bivak
vuur hebben achtergelaten: – ik was nooit iets anders dan
het kind van arme, maar eerlijke ouders, en ik heb ook nim

mer verlangd iets meer te zijn, dan waarvoor ik in de wieg
was gelegd.”
m Et vous êtes née pour devenir duchesse,” zeide de oude
Luitenant galant.
m Dank u voor die goede meening,” antwoordde de Gravin
lagchend, m en omdat ik voor hertogin geboren ben, moet ik
zeker eerst met het vaatje op den rug de wereld doorwandelen.
Maar ik ga voort. Mijne geschiedenis is die van zoo menige
ongelukkige vrouw, wier hart zich vroegtijdig ontsloot voor
1860.
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iederen indruk van vriendschap en liefde, maar die ook vroeg de
bittere ondervinding opdeed, dat juist de schoonste bloemen
die we op onzen weg ontmoeten, de scherpste en giftigste
dorens hebben.

,,Ik ben thans op eenen leeftijd en ik bevind mij in eene
betrekking tegenover u, die mij den moed geven om te zeg
gen wat ik eenige jaren geleden zeker niet zou hebben durven
doen. Met alle gerustheid durf ik u te verhalen van mijne
eerste liefde – omdat ik weet dat ik hier tot vrienden spreek,
op wier deelneming ik vertrouwen mag: ik spreek dus als een
zuster tot hare broeders. Dat wilt gij immers? – Vooraf ech
ter moet ik u verhalen hoe mijn vader mijne moeder ten hu
welijk bekwam en wat er met mijne arme zuster voorviel. Ik
geloof dat dit gedeelte van mijn verhaal niet het minst be
langrijke is.”
» Ik teeken protest aan,” zei de Majoor, - m gij spreekt

van nuwen leeftijd”: gij zijt op eenen leeftijd die u het regt
geeft om over alles te spreken, - om de eenvoudige reden
dat niemand zoo weinig galant kan zijn om niet gretig te luisteren
naar alles wat van zulke jeugdige, schoone lippen vloeit. Als
de dames uwen leeftijd een dertigtal jaren achter zich hebben,

hebben ze zeker dat regt ook nog, en ze maken er gretig
gebruik van, maar de toehoorders zijn dan minder inschikkelijk.”
» Bravo Majoor!” klonk het regts en links.

» Ik stel voor,” zei de Grenadier-kapitein, met een gezigt
als een zure appel, terwijl hij buitengewoon sterk knipoogde, –
m ik stel voor de Gravin te proclameren als HÉBÉ, de godin
der eeuwige jeugd en schoonheid.”

» Aangenomen! leve de Kapitein! Gravin HÉBÉ, wij drinken
uwe gezondheid!”
De Gravin boog bevallig in het rond en ging voort:

» Men heeft mij meer beschaving, meer kennis toegekend
dan overeenkwam met mijn nederigen stand, en ik wil gaarne
toestemmen, dat ik mij in dat opzigt niet gelijk wil stellen
met zoo velen onder mijne collega's, die lezen noch schrijven

kunnen, maar, helaas! die meerdere beschaving, die grootere
kennis zijn welligt ook de oorsprong van mijn grootste ver
driet.

Luister!
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IX.

Het verhazesl des- Grazcise.

Mijn vader was soldaat: als soldaat kwam hij als 't ware ter

wereld, als soldaat werd hij opgevoed, en hij zou als soldaat ge
storven zijn, wanneer hij niet door den ongelukkigen zamenloop
der omstandigheden de dienst had moeten vaarwel zeggen. Ik
twijfel niet of mijn arme vader zou, wanneer alles hem niet zoo
ware tegen geloopen, eenmaal in den krijgsstand rang en aanzien
hebben verworven, want hij had een buitengewoon helder ver
stand en een ware zucht om te leeren en te onderzoeken.

Het

is geen blinde ingenomenheid van het kind jegens zijne ouders,
welke mij dit doet zeggen: het sterkste bewijs dat ik u leveren
kan, is, dat er niemand was in ons dorp – zelfs niet de bur
gemeester – die het beneden zich achtte om met mijn vader te
komen raadplegen wanneer er zich iets voordeed, waarin men
gaarne het gevoelen van een verstandig man hoort.
Mijn grootvader was een Pruis en diende onder den ouden
FRITS. Als knaap maakte mijn vader reeds den zevenjarigen
oorlog mede en werd met kommiesbrood en nu en dan een
geurtje brandewijn opgevoed. Toen de oorlog geëindigd was,
werd mijn grootvader, die toen reeds op jaren was, gepension
neerd en hij kreeg een kleinen post op een dorp aan de Neder
landsche grenzen. Daar groeide mijn vader op, en naauwlijks
was hij twintig jaren of hij werd soldaat in Hollandsche dienst.
Toen hij deze loopbaan koos, kende hij letterlijk niets; zijne
opvoeding was een voorbeeld van een verwaarloosde opvoe
ding geweest, maar, zijn vlug verstand en de buitenge
wone zucht naar kennis welke hem bezielde, spoorden hem

gedurig aan om te trachten datgene te leeren, wat hij be
greep in zijnen stand noodig te hebben, wilde hij eenmaal zijn

fortuin maken. Maar, helaas! een ongelukkige kogel maakte
eensklaps een einde aan al die schoone verwachtingen, aan al
die plannen voor de toekomst. Door vlijt en een voorbeeldig
gedrag had mijn vader reeds den rang van onder-officier ver
worven en men had hem het vooruitzigt gegeven, dat hij tot
officier zou worden benoemd, toen hij op drie- of vier-en-dertig
11 %
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jarige leeftijd, bij het gevecht te ***, een kogel door de
regterhand kreeg, ten gevolge waarvan die hand moest worden
afgezet en hij met een klein pensioen werd heengezonden.
De invaliede zette zich op een klein dorp, in een verloren
hoek van Staats-Braband, neder; besteedde zich daar bij een boer
en peinsde nacht en dag, wat hem nu eigenlijk, in het schoonste
en krachtigste tijdperk van zijn leven, te doen stond om nog
tot iets nuttig te zijn, – om nog iets meer te worden dan een
ongelukkige, gebrekkige leeglooper.
Juist toen hij met die droevige gedachten zijn geest het
sterkst vermoeide, – toen hij tot de overtuiging was gekomen,
dat hij beter deed de maatschappij van een onnut voorwerp
te bevrijden door zich maar aan zijn zakdoek op te hangen of
zich met een gewigt om den hals in den put achter het huis
te laten zakken, – toen ontmoette hij mijne moeder, die hem
door haar lief gezigt en haren vriendelijken lach van die leelijke
voornemens terug bragt.
Mijne moeder was de dochter van een man, die even als mijn
vader, zijn meesten tijd doorbragt met te vragen: wat zal ik
doen? – met dit onderscheid evenwel, dat mijn arme vader zich
die vraag deed uit armoede en wanhoop, – terwijl mijn moeders
vader het deed uit weelde en verveling. De man had geld – ten
minste, voor de plaats waar hij woonde, was hij rijk, – en om die
reden, begreep hij, was hij ook de eerste persoon op het kleine
dorp en een ieder verpligt hem onderdanig naar de oogen te zien.
Mijne moeder dan zag den armen invaliede, toen hij tusschen
de korenvelden doorwandelde, terwijl zijn leêge regtermouw
treurig langs zijne zijde neêrhing. Mijn vader was een zeer
knap man van uiterlijk, met fraai donker haar en bruine,
sprekende oogen. De meisjes in het dorp zagen hem allen
even gaarne, maar de vaders der huwbare dochters hielden den

knappen invaliede voorzigtig buiten de deur, en dit maakte
den armen man nog droeviger, nog wanhopiger; hij gevoelde
zich als een verstooteling te midden der maatschappij.
Toen de dochter van den rijken man zoo eensklaps voor
den somberen wandelaar met zijn ééne hand stond, gevoelde

zij zulk een diep medelijden met hem, dat het haar onmoge
lijk was, hem met een onverschillig gelaat voorbij te gaan. De
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invaliede wierp van onder zijne donkere wenkbraauwen een vlug
tigen blik op de jonge dame, die er in hare luchtige zomer
kleeding, met den grooten stroohoed met blaauwe linten, heel

lief moet hebben uitgezien.

Die blik besliste over zijn lot.

Hij zag den weemoedigen, medelijdenden blik – en de arme
verstooteling vergat oogenblikkelijk al zijne ellende, om aan niets
meer te denken dan aan een paar groote blaauwe oogen, die

hem op eene onbeschrijfelijke wijze aanzagen. Hij groette heel
beleefd met de stomp van zijne rechterhand, de dame boog
diep, en glimlachte zeer weemoedig en lieftallig, – en zoo
gingen zij elkander voorbij – de dame naar het dorp, de in
valiede dieper het veld in.

Het was wel vreemd, maar sedert dien middag ontwaakte
bij de rijke erfdochter en bij den jongen invaliede, als door
tooverij, eene zoo nadrukkelijke neiging om tusschen de koren

velden te wandelen, dat er geen enkele middag voorbijging,
zonder dat zij elkander ergens tusschen de akkers ontmoetten.
Hoe het eigenlijk in zijn werk ging, weet ik niet regt;
maar het duurde niet heel lang of men wist elkaår in het dorp
met vrij wat zekerheid te vertellen, dat de blaauwoogige MARIE
van het Heerenhuis en de arme soldaat des middags te zamen
wandelingen door het eenzame veld deden. Dit belangrijke
dorpsnieuws kwam natuurlijk ook ter oore van den vader der
schoone MARIE, die bij het vernemen der tijding, wel verre
van zich door zijne drift eene beroerte op den hals te halen,
niets anders deed, dan toen hij den eerstvolgenden middag
zijne dochter, heel koket gekleed, ter deure zag uitgaan en
den weg naar het dorp inslaan, zijne vrouw aan den trap toe
riep: m SANNE! - ik ga snippen schieten – over een uur of
zoo ben ik weêr t” huis!”

De brave man ging, met zijn geweer over den schouder,
het veld in om snippen te schieten, en nu wilde het toe
val dat hij, in eene vlaag van afgetrokkenheid, in plaats van
naar den poel te wandelen, waar hij zeker was snippen te zul
len vinden, – in het korenland te regt kwam - juist in
een veld waarlangs een smal voetpad liep.

Hij zette zich plat neder tusschen het hooge graan en wachtte
of er ook watersnippen over het pad zouden komen wandelen.
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In der daad hoorde hij weldra ligte voetstappen en een ge
heimzinnig gefluister. ,,Daar is het wild!” prevelde de jager;
hij loerde scherp tusschen het koren door, lei toen zijn ge
weer aan den schouder en drukte los. In plaats van het wild
te gaan opzoeken, ijlde hij, zoo snel zijne beenen hem kon
den dragen, in eene tegenovergestelde rigting; maar, wat bijna
nooit gebeurt, gebeurde nu: het wild, dat slecht getroffen was,
vervolgde den jager, haalde hem in (want dit heeft alle wild
op jagers voor, dat het sneller loopen kan) en pakte hem met
stevige vuist in den kraag.
m Mijnheer,” zeide mijn vader, want hij was het aangescho
ten wild, – m ik heb den schouder en mijn ongelukkigen arm
vol hagel, maar gij ziet dat ik nog flink loopen kan. Even
wel, gij hebt getracht mij verraderlijk te vermoorden – en
dat vind ik niet braaf van u gehandeld. Gij hadt, dunkt me,
andere argumenten kunnen gebruiken om mij van zekere voor
nemens terug te brengen, die u naar 't schijnt onaangenaam
zijn. Maar wij zullen er niet lang over praten, ik zou u wel
kunnen aanklagen; doch zulke zaken vallen niet in mijn smaak.
Ik vraag u nu maar dood-eenvoudig om de hand uwer dochter;
ik was dit toch reeds van plan, maar ik moet hier aanstonds
bijvoegen, dat ik arm ben – dood-arm, maar vol lust en
moed om het moeijelijkste werk aan te vatten.”
De snippenjager keek eens in de rigting van het heerenhuis,
waarheen zijne dochter zich als eene gejaagde hinde voort
repte, meesmuilde toen veelbeteekenend en zeide:
» Klaag mij gerust aan, vriendje, – maar vergeet dan uwe

getuigen niet. En wat de hand mijner dochter betreft” – hier
wierp de edele man een verachtenden blik op de regterstomp van
den invaliede – , ik houw ze liever af, en maak er een stomp
van als van de uwe, eer ik mijn kind aan een vagebond geef.”
Na dit heldhaftige gezegde keerde hij zich om en ging heen.
Mijn vader stond geheel verbluft; hij keek den onbeschoften
rijkaard wezenloos na en ging toen langzaam en peinzend naar
het dorp terug.
Nu had mijn vader – indien hij gewild had – den rijken
man kunnen aanklagen en hem dat schot m per abuis” leelijk
kunnen betaald zetten, want het bleek dat het volstrekt het
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plan van den jager niet was geweest om snippen te gaan schie
ten - zooals de jagttijd dat medebragt – daar de vijf of zes

hagelkorrels, die mijn vader in de schouders waren gedrongen,
bleken te behooren tot den zwaarsten ganzenhagel – zeer ge
schikt om een mensch, op geen te grooten afstand, dood te
schieten.

De schoone MARIE werd van huis gezonden, maar zij vertrok
niet zonder den invaliede een roerenden brief geschreven te heb
ben, waarin zij zwoer, dat - wat er ook gebeuren mogt –
zij hem nooit vergeten zou en ook nimmer een ander dan hem
zou huwen, - vooral nu haar vader zich zoo aan n haren ge
liefde” vergrepen had.
Het was ook als wilde de hemel wraak oefenen over zulk eene

ongehoorde bejegening, want de rijke man verloor eensklaps zijn
geheele vermogen door de schurkerij van zijn kassier, – en daar
hij dien bedrieger niet, even als mijn goeden vader, op een schot
ganzenhagel kon onthalen, – om de eenvoudige reden dat de
schelm zich bij tijds uit de voeten had gemaakt, koos hij de an
dere partij – en kreeg eene beroerte, waaraan hij stierf.
De weduwe, die eene zeer zwakke, sukkelende vrouw was, en
die reeds lang zelve haar uiteinde had tegemoet gezien en voor
speld, deed in dezen benarden toestand wat voor zulk een onge
lukkig, hulpeloos schepsel zeker het beste was wat zij doen kon:
zij volgde haren man zoo spoedig mogelijk in het graf en be

spaarde zich daardoor het verdriet, hare gansche have bij
geregtelijke uitvoering verkocht te zien en haar laatsten adem op
een bosje stroo, onder een vreemd dak, uit te blazen.
Niets belette nu het jonge paar om zich met elkander te ver
binden – dan alleen het volslagen gemis aan middelen om in
hun onderhoud te voorzien.

Maar de liefde heeft wel iets an

ders te doen dan zich met zulke beuzelingen bezig te houden.
Daar mijn vader en mijne moeder werkelijk verliefd op elkander
waren, rekenden zij het ook beneden zich om over zulke pro
zaïsche zaken zelfs een woord te reppen. Zij trouwden op goed
geluk – latende het aan de Voorzienigheid, die hen tot hiertoe
geholpen had, over, hen verder te helpen.

Het behaagde dan de Voorzienigheid in hare wijsheid, het
jonge paar het allereerst te helpen, door het met een schat te

*
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zegenen, die in vele opzigten den grootsten schat in kostbaarheid
overtreft: – het eerste kind werd geboren – een meisje, mijne
Zuster.

Groot was de vreugde der jonge ouders, maar grooter hunne
armoede. Wel is waar, de gegoeden onder de dorpsbewoners
hadden het jeugdige paar in den beginne voortgeholpen, maar
mijn vader was te trotsch om van aalmoezen te leven; hij be
proefde dus het onmogelijke om in het onderhoud van zijn gezin
te voorzien, en hij werd daarin heldhaftig door mijne moeder
bijgestaan. In het tweede jaar van hun huwelijk werd ik geboren,
en ik ben der waarheid verschuldigd, te bekennen, dat mijne
geboorte niet die uitgelaten vreugde in de kleine huishouding
bragt, welke de verschijning mijner zuster had te weeg gebragt.
Ik heb er toch nimmer aan gedacht mijne goede ouders dit

kwalijk te nemen – vooral niet, daar zij mij later zoo vele blij
ken van hunne liefde gegeven hebben.
Gelukkig was ik het laatste mijner ouders kinderen. Geluk
-

kig? neen, ongelukkig, want een jaar na mijne geboorte, stierf
mijne arme moeder. Dat was de zwaarste ramp die mijn vader
treffen kon, en het duurde lang eer hij die te boven was.
Sukkelend van den eenen dag tot den anderen, leefde nu de
weduwnaar met zijne twee kinderen voort.

Het was ook een

treurige tijd: de Fransche republiek bragt ons niets dan armoede
en ellende, alles werd peperduur, en een ieder in ons dorp had
het hoofd ten laatste zoo vol van de vrijheid en de gelijkheid
die onze buren verkondigden, dat arbeid en handel er on
der leden.

-

Intusschen, wij werden langzamerhand groot en mijn vader
oud. Hij had ons, naar zijn beste vermogen, opgevoed: hij
leerde ons alles wat hij zelf wist, en toen zijne kennis was uit
put, onderrigtten wij elkander. Wij lazen veel – bijna alles
wat wij konden magtig worden. Mijn vader had evenwel
te veel verstand om niet zorgvuldig alle schadelijke lec
tuur ten strengste te weren. Overigens werd het ons reeds
vroeg ingeprent, dat het onze bestemming was om door eigen
arbeid door de wereld te komen, – en, om ons met dat denk

beeld meer gemeenzaam te maken, begon mijn vader reeds vroeg

met onze jeugdige krachten op contributie te stellen: wij moes
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ten breijen, naaijen en later kant-werken, om ten minste voor
een gedeelte in ons onderhoud te helpen voorzien.
Wij leefden stil en eentooning, maar tevreden voort, tot ik

den ouderdom van zestien jaren had bereikt, toen eensklaps
ons kalm leven op eene allerdroevigste wijze werd gestoord.
Tot nog toe had mijn vader zich zooveel mogelijk buiten
allen gemeenzamen omgang gehouden. Te arm om zich met de
gegoeden op gelijke lijn te stellen en te trotsch om zich bij
hen in te dringen, was hij evenwel te beschaafd om behagen
te kunnen scheppen in den omgang met de boeren van het
dorp, die wegens hunne verregaande onwetendheid eene bij
zondere melding zouden verdienen – indien ik namelijk er den

tijd toe had.

Één gezin was er evenwel op het dorp, waar

mede wij op een zeer vriendschappelijken voet verkeerden:
namelijk de familie van den schoolmeester.
De schoolmeester was een man van jaren, – eenvoudig,
eerlijk en arm; zijne kennis reikte niet ver, en hij was nederig
genoeg dit zelf te bekennen. In mijn vader zag hij een man,
die door zijn ongelukkig gesternte was belet geworden om mi
nister of maarschalk te worden: elke uitspraak van den invaliede
gold bij hem als eene orakelspreuk, waartegen hij althans het
niet wagen zou iets in te brengen. Het gezin van den school
meester bestond in een viertal kinderen, waarvan het oudste –

een zoon – achttien, en het jongste – een meisje – omstreeks
twaalf jaren telde. Over den oudsten zoon zal ik u straks spre
ken, – eerst wil ik vertellen welke de ramp was, die ons trof.
Mijne zuster was zeker, het mooiste meisje, dat ik ooit ge
zien heb....

, Voor dat ge u-zelve in den spiegel zaagt,” viel de Majoor
haar in de rede.

-

» Ik herinner mij, Majoor, ergens in een boek een dergelijk
compliment gelezen te hebben,” zei de Gravin lagchend, , maar
het klinkt toch niet onaardig.”
» Dan heeft de schrijver van dat boek het van mij overge
nomen,” antwoordde de Majoor met een hoog-ernstig gelaat.
m Ga voort, Gravin,” beval de Doktor, – m wij wenschten
wel het einde van uw verhaal te hooren voor dat we ons

nachtverblijf klaar maken.”
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Mijne zuster, zeg ik, was uitstekend schoon, en ongeluk
kig was zij daarvan niet alleen bewust, maar had zij ook een
zeker onbestemd gevoel als moest die schoonheid haar eenmaal
tot rijkdom en aanzien brengen.
Ik herinner het mij nog als gebeurde 't gisteren, dat wij op
een middag, in den zomer, vóór ons geopend raam zaten te
arbeiden – mijne zuster en ik - en een jong officier der
kavallerie in zijn rijke uniform ons huisje voorbij kwam. Het
was een buitengewone verschijning, zulk een krijgsman in vol

len wapendos in ons nederig dorp te zien. Overal kwamen
gezigten aan de ramen en bovenlijven over de onderdeuren om
den prachtigen officier te zien. Het voorwerp dier nieuwsgie
righeid was de zoon van een der geachtste ingezetenen van het
dorp: de jongman had gestudeerd, maar was later in dienst
gegaan, en had het spoedig tot officier gebragt. Thans was
hij ridmeester, op een leeftijd van vijf-en-twintig jaren; hij
had een zeer gunstig uiterlijk, en scheen dit ook zelf te
begrijpen.
Ik geloof niet dat een uwer het in ons laken zal, dat wij
den schoonen ruiter, die ons een heel vriendelijken groet had
toegeworpen, eventjes nakeken, maar mijne zuster, meer nieuws
gierig of meer onbezonnen dan ik, stak haar hoofd geheel bui
ten het raam om den Schoonen jongman op haar gemak na
te oogen. Toen zij haar hoofd weêr naar binnen trok, had
zij eene hoogroode kleur en deed zij haar best dit voor
mij te verbergen. Ik plaagde haar met die kleur en ik vroeg
spottend of de kavallerist in 't voorbijgaan haar hart had mede
genomen. Den volgenden dag zaten wij weêr aan het raam
en ook toen kwam de jonge officier voorbij, groette en fixeerde
daarbij mijne zuster zoo sterk dat zij weder bloedrood werd.
Ik was zonder ondervinding en daarom vond ik in die kleinig
heid niets dan stof om te lagchen en mijne zuster beet
te nemen.

Verscheidene dagen herhaalde zich dit spel, en eindelijk wa
ren wij zoo ver dat wij ons zonder afspraak, op het zelfde
uur, aan het raam plaatsten. Dan verkeerden wij in een zeke
ren graad van zenuwachtige opgewondenheid en praatten en

lachten over den verliefden ridder, die het volgende oogenblik
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zou komen voorbij stappen, en wanneer dan werkelijk de rid
meester langs den hoek van de kerk, de straat opkwam, had
den wij de grootste moeite om ons bedaard te houden en een

ernstig gezigt te bewaren, tot dat hij ons raam voorbij was
en hij ons glimlagchend zijn groet toewierp. Dan was de maat
vol, - dan was eindelijk de opgewondenheid ten top, en als
domme, onervaren meisjes gilden wij het uit van pret.
Op een morgen evenwel kwam mijne zuster bij mij in den
tuin, waar ik onder den grooten kastanjeboom zat te werken.
Mijn vader was uit, daar hij in dien tijd de betrekking van
bode waarnam - eene betrekking die hem veel inspanning en
weinig loon gaf. Mijne zuster was uiterst opgewonden, en zij
zag er zelfs eenigzins verschrikt uit. Zij had een geopend

briefje in de hand, dat zij mij voorhield, zonder nogthans een
woord te spreken.

m. Wat is er LoUISE?” vroeg ik, m mijn hemel, wat ziet ge
er verschrikt uit! Wat is er gebeurd?”
m Lees!” zeide zij, zonder verder een woord te kunnen
uitbrengen.
Ik las. Het was eene liefdesverklaring – geheel in den
vorm, – behalve dat de schrijver, die niemand anders was
dan onze schoone ridmeester, geheimhouding aanbeval. Dit
mishaagde mij, en als door een zeker instinkt, een voorgevoel
van dreigend onheil aangedreven, vroeg ik angstig:
» Wat doet ge daarmeê, LoUISE? wat is uw plan?”
m. Dat wilde ik juist u vragen,” antwoordde LoUISE met eene
stem die van hevige gemoedsbeweging getuigde.
m. Hoe hebt ge dat briefje ontvangen?” vroeg ik weder.
m Ik zat aan het raam te werken, – toen kwam er een

jongentje fluitend het huis voorbij, en zonder op te kijken,
wierp hij het briefje naar binnen. Ik keek op en zag juist
den ridmeester op den hoek van de kerk; hij was in burger
kleeding en trad aanstonds terug toen de jongen voorbij was.”
Ik schudde het hoofd, en zeide: m. Wees voorzigtig, LoUISE
daar is iets in mij, 't geen mij zegt, dat dit niet is zooals
't zijn moet. Als de ridmeester alles meent, wat hij in dit
briefje zegt, dan kan hij er ook gerust meé voor den dag
komen; hij behoeft dan zoo geheimzinnig niet te zijn. Hij
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vraagt u om een onderhoud, zonder getuigen: ik deed het niet;
ik zou bang zijn. Och, doe het niet, beste LoUISE, - ik
smeek u! waarom zoudt ge vader misleiden? hij is zoo goed
voor ons: wij hebben nooit geheimen voor hem gehad, en nu
hebben wij er een, want wij hebben hem nog niet gezegd, dat
de ridmeester hier iederen dag voorbij komt en dat hij dan tegen
ons lacht als of we zijne vriendinnen waren. Als daar geen
kwaad in steekt moesten wij 't hem ook vertellen.”
Zoo sprak ik tot mijne zuster, en zij hoorde mij zwijgend
aan. Eindelijk zeide zij: m Gij hebt gelijk, MARIE, ik zal hem
doen weten, dat hij maar hier moet komen en met vader
spreken. . . . .29

, Wat zoudt ge nu beginnen?” viel ik haar in de rede,
,wilt ge hem dát schrijven? – dat beteekent immers zoo veel
als of ge zijn aanzoek reeds voor u-zelve hebt aangenomen?
Neen, ge moet niets schrijven, maar liever wachten tot hij
uit eigen beweging en op minder geheimzinnige wijze komt.”
LoUISE zweeg, en liet haar hoofd hangen, ik maakte daaruit
op, dat zij met mij instemde; dat zij, even als ik, begreep

dat zij geen enkel blijk van aanmoediging moest geven. In
die

overtuiging zeide ik:

,Zoodra vader thuis komt zullen we hem alles vertel
len....”

,Dat zult ge niet,” viel LoUISE mij snel in de rede. ,,Neen
MARIE, laat alles blijven zoo als het is, wat komt het er op
aan dat vader Zoo iets weet?”
Zij sprak snel en met zekere gejaagdheid, en rustte niet,

eer zij mij had overgehaald dat ik niets aan vader zou laten
merken. Zij beloofde verder den ridmeester niet te zullen ant
woorden en hem door niets aan te moedigen.
Van dat oogenblik was het uit met de vensterparade. Wij
gingen op het gewone uur niet aan het geopend raam zitten

en de jonge officier vertoonde zich ook niet meer. – Na ver
loop van een maand was hij vertrokken.

LoUISE intusschen, anders de vrolijkheid zelve, was stil en
afgetrokken geworden; zij zag er bleek en bedroefd uit, –
soms betrapte ik haar dat ze snel hare oogen afwischte, en dan
verdween zij zoo spoedig mogelijk, ten einde mij geene gele
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genheid te geven haar naar de reden harer droefheid te
vragen.

-

Eenige maanden waren verloopen en LoUISE begon er zoo
slecht uit te zien, dat het een ieder in het oog viel. Mijn
vader maakte zich ernstig ongerust, en de arme man putte
zich uit in eindelooze vragen, die hem noch mij iets wijzer
maakten. LoUISE hield vol dat zij volmaakt wel was, dat wij
ons maar wat verbeeldden; dat zij zich zelfs vleide er tegen
woordig heel goed uit te zien, enz. - Maar op een mid
dag verraste ik haar; zij dacht alleen t huis te zijn, en ik
kwam stil en ongemerkt het slaapkamertje in, dat wij met ons
beiden innamen.

LoUISE zat vóór de tafel, met het hoofd

voorover in beide handen geleund. Vóór haar lag een geopende
brief. Ik kwam naderbij, zonder dat zij het merkte, en ik
keek over haren schouder.

Het was de bewuste brief.

Ik let

zacht mijne hand op haren hals: zij schrikte en frommelde
haastig het papier in elkander.
mArme LoUISE!” zeide ik bewogen, warme zuster!” LoUISE
vestigde een strakken blik op mij, en toen zij aan mijne oogen
zag, dat haar geheim verraden was, barstte zij in tranen uit
en viel mij luid schreijend om den hals.
mBeste MARIE!” snikte zij, mik ben zoo ongelukkig, - zoo
diep ongelukkig!”
m'Ik weet het, LoUISE, - ik weet het sinds lang. Helaas,
kunt ge dien man dan niet vergeten? Ter naauwernood hebt
ge hem gezien; gij spraakt hem nimmer, en toch schijnt de
kwaal zoo ernstig....”

Toen ik dit gezegd had, begon LoUISE nog harder te snik
ken en zij drukte haar hoofd zoo vast tegen mijne borst, dat
mij de adem begaf.
mLoUISE,” zeide ik ernstig, wat hebt ge toch? ik vind u
zoo vreemd! Zeg mij wat er is.”
,,Gij weet niet alles,” fluisterde LoUISE met eene half-ge
smoorde stem, – mwij hebben elkander gezien en gesproken;
hij heeft beloofd mij te zullen trouwen, .... maar....”
Zij zweeg; het was alsof een onbeschrijflijke angst zich van
haar had meester gemaakt en haar de spraak belemmerde.

Eensklaps rees de waarheid, de gansche, verschrikkelijk waar
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heid voor mijnen geest op. Ik deinsde ontzet een paar schre
den terug, en ik staarde mijne zuster aan als had ze mij eene
doodschuld beleden.

,,LoUISE!” stamelde ik bijna huiverend; ik wilde spreken,
maar ik kon niet. LoUISE wrong hare handen; zij kromp ineen
als stond zij voor een strengen regter, wien zij om ontferming
smeekte.

Toen breidde ik mijne armen uit; zij wierp zich met een
luiden gil aan mijne borst, en viel in zwijm. Lang duurde het

eer zij tot zich-zelve kwam. Toen drong ik haar mij alles te
bekennen en zij deed het, die arme LoUISE, met de opregtheid
van eene boetvaardige, die hoopt door eene volledige bekente
mis de geregte straf te ontgaan.
Ik wil al de bijzonderheden niet mededeelen, die mijne arme

zuster mij toevertrouwde; het is genoeg te weten, dat de ge
heele geschiedenis op eene schandelijke verleiding neêrkwam.
Louis E was het slagtoffer harer ligtgeloovigheid en harer gene

genheid voor een ellendigen ligtmis geworden; het spel dat
hij met mijne zuster gedreven had, was niet nieuw voor hem:
het ongelukkige schepsel was noch zijn eerste noch ook zijn
laatste slagtoffer.
Het kon niet missen of mijn vader kwam eindelijk ook ach
ter het geheim. Het was een treurig tooneel tusschen die twee,

waarbij ik de eenige toeschouwer was. Maar

de oude man had

te veel verstand en te groote liefde voor zijne kinderen om de
rol van een onverbiddelijken vader vol te houden. In 't laatst
troostte hij zijn kind; hij sprak haar moed in; hij vermengde

zijne tranen met de onze, maar hij zwoer tevens, dat hij den
verleider zou opzoeken en hem noodzaken zijne beloften na te
komen en het gedane leed te vergoeden.
Maar dat alles was gemakkelijker gezegd dan gedaan. De
verleider was ver heen – waar wij hem niet bereiken konden.
LoUISE, die zich eerst nog krampachtig had vastgeklemd aan
de laatste hoop, die vader haar had voorgespiegeld, gaf zich
eindelijk aan stille wanhoop over. Zij was altijd hoogst prik
kelbaar geweest, – ligtelijk opgewonden tot vrolijkheid, maar

ook spoedig weder neêrgedrukt. Het bewustzijn van de schande
die haar wachtte, van haar verwoest levensgeluk, greep haren

4
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geschokten geest met zooveel geweld aan, dat zij krankzinnig
werd. O! nooit vergeet ik wat wij toen geleden hebben. Zijne
betrekkingen door den dood te verliezen, – dat is zeker hoogst
treurig, want wat de dood neemt, geeft hij nimmer terug, maar
hen die men lief heeft, van hun verstand beroofd te zien – dat

is iets waarvan men zich het verschrikkelijke niet kan voorstel
len, wanneer men het nimmer ondervonden heeft.
Ik behoef er niet veel meer van te zeggen. LoUISEs teêr
gestel bezweek onder het lijden; het ligchaam en de geest wa
ren beiden geknakt: geen drie maanden nadat zich de eerste
sporen van krankzinnigheid hadden vertoond, klaarde plotseling
de geest weder op, maar toen ook namen de ligchaamskrachten
met verdubbelde snelheid af; binnen korten tijd was zij geheel
uitgeteerd. Op een middag toen de zon achter de kerk weg
school, vroeg zij om nog eens aan het raam te mogen zitten.
Vader en ik tilden haar zonder veel moeite op en plaatsten
haar bij het venster, met het gezigt naar de kerk gekeerd. Het
torendak blonk in het licht der dalende zon, de groene linden
wierpen vriendelijke schaduwen op het gras van het kerkhof
waar een zwerm vrolijke kinderen jagt maakte op een veelkleu
rigen vlinder: - alles zag er zoo zonnig en gelukkig uit....
Een knaap van tien of twaalf jaar kwam zorgeloos het raam
voorbij en toen hij LoUISE zag, bleef hij een oogenblik als ver
wonderd staan, - toen vervolgde hij zijn weg, terwijl hij een
bekend wijsje floot. LoUISE luisterde eenige oogenblikken, met
groote, schitterende oogen naar het vrolijk deuntje, toen vouw
de zij de handen kruislings over de borst te zamen; zij snikte
tweemaal luid en pijnlijk; het hoofd zonk voorover; ik snelde

toe, maar – te laat! Nog drong het schel gefluit van den
zich verwijderenden knaap ons in de ooren, toen ik reeds het
lijk mijner zuster in de armen hield.
Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Waarom was die knaap

het werktuig, dat mijn arme zuster den dood moest aanbren
gen? Geen jaar geleden kwam hij ook op een zonnigen dag
voorbij, zorgeloos zijn deuntje fluitende, en wierp een briefje
door het raam. Wat wist hij van het doodelijk vergif, dat
het zachte, nette papiertje verborg! Nu kwam hij we

der, op het oogenblik dat het vergif had uitgewerkt, - nu
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de jonge bloesem tot in het hart was aangetast, en ieder oogen
blik in het stof kon vallen! Nu kwam hij weder om den
laatsten blik van het stervend offer op te vangen en haar met
zijn schuldeloos airtje den genadeslag te brengen.

De Gravin zweeg als verdiept in hare treurige herinneringen;
allen zwegen, diep getroffen door dat eenvoudig, maar roerend
verhaal, en allen staarden ernstig vóór zich in de heldere vlam
van het groote houtvuur. Zooveel jammer en lijden hadden
die arme zwervelingen dag aan dag en uur aan uur op hun
men langen weg door Ruslands besneeuwde vlakten reeds ont
moet en kloekmoedig doorgestaan, – en hun eerste traan werd
geplengd en in 't geheim weggewischt om het treurig lot van
een arm bedrogen meisje!
De Grenadier-kapitein brak het eerst het stilzwijgen af. ,,Ik
hoop,” zeide hij met een glimlach, die dezen keer iets drei
gends had, - ,,ik hoop dat uw vader dien ellendigen ridmees
ter eindelijk vond en hem den hals brak.”
De Gravin schudde het hoofd: 'Neen, – wij zagen hem
nimmer weder; maar, ofschoon hij nog eenige jaren schijnbaar
gelukkig en onbezorgd zijn vrolijk leventje leidde, – hij stierf

een dood, zulk een leven waardig. Bij een nachtelijk feest kreeg
hij, onder het spel, twist met een kapitein der artillerie, die
hem, in antwoord op een beleedigend woord, de kaarten in
het aangezigt wierp. De Ridmeester was de man niet om zoo
iets tot den volgenden dag onbeantwoord te laten. Hij nam
een der kandelaren van de speeltafel, greep zijn tegenstander in
de keel en duwde hem het vlammend waslicht onder den neus,

waardoor des Kapiteins lange zwarte knevel in een oogenblik
tot op het vel verschroeid was. Woedend en brullend wor
stelde de Kapitein zich los, greep in vertwijfeling eene volle
flesch, en op den Ridmeester los stormende, verbrijzelde hij hem

met éénen slag de hersenpan.”
m Bravo!” zei de Grenadier-kapitein, en hij had dezen keer de
grootste moeite om zijn gelaat in eene ernstige plooi te houden.
Hij kon echter niet nalaten eventjes, in 't verborgen, zich
de handen te wrijven.
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» En nu, uwe geschiedenis?” zei KoEN, een weinig onge
duldig.
nZe is korter dan de vorige,” antwoordde de Gravin met
een glimlach, - n ik zal uw geduld niet lang meer op de
proef stellen.”
-

yy

mZóó meen ik het niet,” zei KoEN snel.

Ik bedoelde alleen

dat wij verlangend zijn naar dat gedeelte van uw verhaal, dat
meer bepaald over u-zelve handelt.”
De Gravin boog zwijgend, en na haren blik in het rond te
hebben laten gaan, ging zij met haar verhaal voort.
Met den dood mijner arme zuster was ook de vreugde uit
onze woning gevlugt. Mijn vader was stil en somber sinds
dien droeven dag, zijn hooge gestalte was, even als een koren
halm door den storm, geknakt; jammerlijk was het te zien,
hoe die krachtige natuur als 't ware met een enkelen slag was
verlamd. Ik was alles wat hem overbleef, even als hij al was

wat mij restte, maar het verlies dat wij hadden geleden bragt
ons nader en inniger tot elkander.
Het was in dezen voor ons zoo droevigen tijd, dat de oude
schoolmeester zich als een opregt vriend deed kennen. Des
avonds nadat hij zijne wandeling had gedaan, kwam hij gere
geld bij ons aan en bragt dan veelal zijn oudsten zoon mede,
van wien ik straks gesproken heb. De oude man was een door
en door goede ziel; hij wist zich zoo goed te verplaatsen in
onzen toestand, maar toch bezat hij de zeldzame gave om,
zonder dat men het voelde, de treurige herinneringen te ver
drijven en een zweem van vrolijkheid er voor in de plaats te
brengen. Zijn zoon was een jongman van buitengewonen aan
leg, die door vlijt en eigen onderzoek zich een kleinen schat
van kennis had verworven, welke hem later uitmuntend te pas
kwam. Daarbij bezat hij veel smaak, en ik moet bekennen dat

hij spoedig eene soort van omwenteling in onze lectuur te weeg
bragt. Hij stelde ons op de hoogte van de beste werken, en
wat meer zegt, – hij wist middel om ze ons te verschaffen.
Op een winteravond, toen wij bij het haardvuur zaten te
schemeren, kwam onze vriend de schoolmeester met zijn zoon

als naar gewoonte aan onze deur kloppen. Toen zij plaats ge
nomen hadden bij het vuur, zei de oude man: m nu, WILLEM,
1860,
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laat je gedicht eens hooren; onze vrienden zullen er zeker van
staan te kijken als ze eenklaps in den schoolmeesterszoon een
dichter hebben gevonden. Ik moet zeggen dat ik er ook ver
baasd over heb gestaan.”

WILLEM scheen geheel uit het veld geslagen over den uitval
van zijn vader, en wat de oude man ook deed, hij kon zijn
zoon maar niet bewegen om het bewuste dichtstuk voor te
dragen. Vader en ik deden ook nog onze best, maar het hielp
niet. WILLEM antwoordde op al ons dringen, dat hij wel , zoo
iets” gemaakt had, maar dat hij 't ook weêr had verscheurd en
het ook niet van buiten kende. - Ik weet niet hoe het kwam
maar op eens nam ik mij voor, dat wILLEM dat vers voor ons
zou opzeggen 3 of het nieuwsgierigheid was, of wel de zucht
y

om over de weigering van WILLEM te zegevieren, dit durf ik
niet beslissen.

Het toeval diende mij bij uitstek. Den volgenden dag was
de goede schoolmeester Zoo verkouden, dat zijne vrouw hem
huisarrest had gegeven, - over welke dwingelandij de oude

man zich later in allen ernst bij ons beklaagde. Maar zijn zoon

kwam, en bragt de boodschap mede, dat vader stellig den vol
genden dag weder

uitging, dat hij vrij wel was, – maar al

leen een weinig zwaar in 't hoofd, dat het niets te beduiden
had, enz.

,,Dan zult gij ons wel. Wat gezelschap houden, niet waar
wILLEM, – of hebt ge misschien geen tijd, – of geen lust?”
vroeg mijn vader, in 't vaste denkbeeld, dat WILLEM, alleen
om zijn ouden vader op diens wandeling te Vergezellen, 's avonds
mede kwam.

,Gaarne wil ik een uurtje blijven praten,” antwoordde wII
LEM aarzelend, - mals ik u niet tot last ben.”

Mijn vader schoof zelf een stoel bij en dwong WILLEM,

zon

der veel complimenten, om te gaan zitten.
Nadat er een poos over onverschillige zaken was gesproken,
zeide ik:

,,Ik wist niet, WILLEM, dat gij zooveel van verzen hieldt, –
«

ik lees niets liever dan mooije verzen, maar onder al de boe
ken die wij van u gehad hebben, is geen enkel dicht
werk.”
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m. Dan zal ik u morgen iets medebrengen, maar ik weet niet
of het u bevallen zal. Houdt ge van ernstige poëzij?”
,,Ik houd alléén van ernstige poëzij,” antwoordde ik, in de

overtuiging, dat wILLEM's vers niet anders dan ernstig zijn kon.
» Alle poëzij, die bestemd is om ons te laten lagchen, om tot
onze zinnen – niet tot het hart of de ziel te spreken, houd
ik voor eene ontwijding der dichtkunst.”
Denkt ge er waarlijk zóó over?” vroeg wILLEM peinzend.
» Dát is mijne overtuiging” zeide ik met veel overtuiging in
mijne stem. Hoe jammer,” vervolgde ik, dat gij uw vers
verloren hebt, – dat was zeker van een ernstig karakter.”
mDat was het” bevestigde wILLEM.
» Hoe was de titel?” vroeg ik eenvoudig.
m De geknakte bloem.”

mEen paar regels herinnert ge u zeker nog wel, – ik zou
er wel eens iets van willen hooren; misschien heb ik op mijne
beurt ook eene kleinigheid, waarover ik uw gevoelen wilde
vernemen.”

Het laatste was eene bepaalde onwaarheid, maar het diende
alleen tot lokaas voor den beschroomden dichter.

Of het nu

mijn verzoek was, of wel de afwezigheid van den schoolmees
ter, – maar zeker is 't dat wILLEM, na zich een oogenblik be
dacht te hebben, begon zijn vers te reciteren.
In den beginne sprak hij onduidelijk en eenigzins gejaagd
als iemand die moeite doet om zijne beschroomdheid te over
winnen. Ik beken dat de eerste twintig of dertig regels dan
ook geen andere uitwerking op mij hadden, dan dat ik in
stilte wenschte dat wILLEM zijn dichtstuk goed en wel had op
gezegd. Maar langzamerhand scheen de dichter te vergeten,
dat hij voor luisterende ooren sprak; hij geraakte in vervoering;
hij rees op van zijn stoel en droeg zijn vers voor met dat vuur
en die bezieling, die door kunst alléén niet wordt aangeleerd;
die den nadruk legt op ieder woord, op iedere letter, met eene
juistheid, met een gevoel, die de klanken regelregt voeren tot
het hart en daar de fijnste en meest verborgen snaren doen
trillen. De heldere vlam bescheen de gestalte van den jongen

dichter. Zijn gelaat had eene uitdrukking zoo als ik die nooit
van hem gezien had. Elk woord dat van zijne lippen vloeide,
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klonk mij als eene geheimzinnige muzijk. - Ik kende de too
verkracht der poëzij nog niet; ik had nimmer verzen hooren
reciteren, dan op den bekenden schooldeun die den klemtoon op
elke rijmklank legt. Het onderwerp had eenige overeenkomst
met LoUISEs treurig lot, en dit vermeerderde niet weinig de
uitwerking er van. Van toen af was WILLEM in mijne oogen
een geheel ander wezen geworden; ik gevoelde een zekeren eer
bied voor hem als voor iemand ver boven mij.
Er ging nu geen avond meer voorbij, zonder dat wILLEMS
talent op schatting werd gesteld; hij had nu ook zijne be
schroomdheid overwonnen, en hij gaf bereidwillig alles ten
beste wat hij bezat. Zoo werd wILLEM onze jonge huisvriend;
de schoolmeester kwam wel geregeld iederen avond met zijn
zoon mede, maar de oude man ging vroegtijdig weêr naar huis
en dan verzuimde hij zelden, bij het afscheid nemen, te zeg
gen: m nu wILLEM, – niet te laat, hoor jongen.” En tot
mijn vader: m als de jongen je verveelt, - jaag hem dan maar
weg! – Nu, slaapt wel!”
Een jaar ging zoo voorbij – en wat eenmaal gebeuren
moest, gebeurde. – WILLEM werd soldaat, – zoo als alles sol
daat werd wat maar geschikt was om een geweer en een rand
sel te dragen; hij kon, evenmin als ieder ander, het lot en
de kwade kans ontduiken. WILLEM kwam op een ochtend,
toen mijn vader afwezig was, met een diep bedrukt gelaat de
treurmare mededeelen. Ik geraakte zonderling beklemd toen
ik hem zoo innig bedroefd de deur zag binnentreden.
m MARIE,” zeide hij, terwijl hij moeite had om zijne tranen
te bedwingen, - n de gelukkige dagen zijn voorbij; morgen
reeds neem ik afscheid van u – misschien om nimmer weder

te keeren. Welligt handel ik verkeerd, maar ik heb de kracht
niet om het geheim dat mij drukt, mede te nemen. Mag ik
een oogenblik vrij-uit met u spreken?”
Ik knikte toestemmend, hoewel een vreemd en angstig ge
voel mij eensklaps overviel en het mij was als werd mij de
keel toegeschroefd. WILLEM greep mijne hand en begon te
spreken, wel is waar in onzamenhangende woorden en met eene
koortsachtige gejaagdheid, maar toch op eene wijze die mij
volkomen verstaanbaar was. WILLEM bekende mij zijne liefde,
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en de toon waarop hij dat deed, zijne hartstogtelijkheid, zijne
roerende stem, zijne smeekende oogen, waarin nu en dan een

traan opwelde, vonden maar al te gemakkelijk weerklank in
mijn hart. Wat had men ook anders van een meisje van acht

tien jaren, zonder ondervinding, en met een hart gereed om
iederen indruk te ontvangen, kunnen verwachten!
Maar de les die ik uit LoUISEs treurige geschiedenis had ge
put, bleef niet geheel zonder nut. Ik wees wILLEM niet af;
maar ik zeide hem openhartig, dat ik niets voor mijn vader
geheim wilde houden; ik raadde hem dus, om wanneer hij wer
kelijk iets van de toekomst hoopte, met mijn vader er over
te spreken, – en zoo hij dat niet verkoos, dan liever alles
te laten zoo als het nu was, en den loop der gebeurtenissen
af te wachten. WILLEM was aanstonds gereed om mijn vader
ronduit alles mede te deelen, - en werkelijk deed hij het nog
vóór dat de avond gevallen was. Mijn vader was wILLEM zeer
genegen; hij ontving daarom ook zijne bekentenis zonder den
minsten tegenzin, en antwoordde eenvoudig: ,,Ik begrijp heel
goed wat u dus doet handelen; - de droefheid heeft u

week gemaakt; gij gevoelt behoefte om ze te uiten, en de ge
negenheid die gij voor MARIE hebt - en die gij anders heel
gemakkelijk zoudt hebben medegedragen, - is nu op eens in

uwe verbeelding liefde geworden; - ik begrijp dat volkomen,
mijn vriend, – maar, geloof mij, over veertien dagen, wan

neer ge op marsch zijt, zult ge glimlachen over de gevoelig
heid waardoor ge u thans laat wegslepen.”
WILLEM schudde treurig het hoofd: ,,Gelooft ge dan,” zeide
hij, m dat mijne liefde van gisteren is? Hoe lang reeds heb
ik MARIE in stilte lief gehad! – Maar ik vraag niets van u
als de vergunning om, wanneer ik terug keer, mijn aanzoek
te mogen hernieuwen, en de belofte om, als ik een vast bestaan
heb, uwe dochter tot vrouw te mogen hebben. Mijne carrière
in de dienst kan meê- of tegenvallen. Wanneer ze tegenvalt,
zal het mijne schuld niet zijn, want ik bezit goeden wil en,
ik geloof, ook eenige kundigheden die mij den weg tot fortuin
kunnen openen. Och, mijnheer,” ging hij met gevoel voort,
terwijl hij mijns vaders linkerhand in zijn beide handen greep
en die innig drukte, m geloof mij, – ik zal het onmogelijke
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doen om uwe dochter gelukkig te maken. Eenmaal zult ge
den dag zegenen, waarop ge mij de belofte deed, welke ik u
thans afsmeek; eenmaal zult ge tot de bekentenis komen, dat
ge uw vertrouwen waardig geplaatst hebt; eenmaal zult ge in

mij den man zegenen, die uw geliefd kind een eervollen rang
en een gelukkig en onbekrompen bestaan schonk; – ge zult
uwe laatste levensjaren onbekommerd en tevreden met ons
doorbrengen en getuige zijn van ons geluk; in uwen ouder
dom zult ge bij ons vergoeding vinden voor al het verdriet,
al de zorgen waarmede ge uw gansche leven hebt moeten
worstelen. . . . .33

Glimlagchend had mijn vader toegeluisterd, toen wILLEM,
door zijn gevoel en zijne overtuiging medegesleept, dat schoone
tafereel van toekomstig geluk voor onze oogen ophing. Hij

stuitte den vloed dier welsprekendheid, door zijn stompen
arm op te heffen, welk gebaar te kennen gaf, dat hij spreken

wilde. WILLEM begreep dat teeken en hij brak zijne rede af.
mIk geloof u, mijn vriend,” zeide mijn vader ernstig, ,,ik
geloof u; want ik zou niet meer weten wien te vertrouwen als
ik u, die zoo jong en onbedorven zijt, mistrouwen moest. Ge
zijt altijd een brave zoon voor uwe ouders geweest, – voor
ons waart ge een trouwhartig vriend; – ge bezit ijver en ver
stand: – dat alles zijn waarborgen voor de opregtheid uwer
voornemens en beloften. Maar wat ge mij vraagt kan ik niet

beloven, - mijne magt reikt zoo ver niet;” hier wees hij op
mij; - m vraag haar, hoe zij er over denkt. Als vader mag
ik haar eene verbindtenis óntraden, wanneer mijne menschen
kennis mij waarschuwt, dat die verbindtenis met haar geluk
en haar belang in strijd is, – maar áánraden mag en wil ik
het niet, zelfs al scheen het mij toe de vereeniging der meest
wenschelijke voorwaarden in zich te bevatten; alles toch kan
tegenvallen en ik zou het mij-zelven nimmer vergeven als mijn
kind ongelukkig werd, door mijnen raad te hebben opge
volgd.”
WILLEM staarde mij aan met een blik zoo smeekend en zoo
teeder, dat ik hem onwillekeurig mijne hand toestak. Ik trok
die echter aanstonds weder terug, en daar ik op dat oogenblik

eigenlijk niet regt wist wat ik zeggen en hoe ik handelen moest,

«,
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nam ik in een vlaag van zenuwachtigheid mijne toevlugt tot
het gewone middel der vrouwen – ik begon te schreijen.
m Kom, kom !” zeide mijn vader, n dat is nu geen antwoord,
waarmede ge wILLEM moet afschepen. Een soldatenkind moet

zoo spoedig niet huilen: de tranen zijn kostbaar, mijn kind;
wie weet, hoe ze u later nog te pas komen! Zeg wILLEM
ronduit hoe ge er over denkt: een bescheiden vraag, verdient
een even bescheiden antwoord.”

,,Wat moet ik antwoorden, vader?” vroeg ik, mijnen tra
men droogende.
»Ik zeide u daareven immers, dat ik u wel afraden – niet

aanraden mag?”
m Raad ge het mij af?” vroeg ik weder.
mNeen, – dan had ik het nu reeds gedaan. Ik raad het
u niet af, maar”, voegde mijn voorzigtige vader er bij, –
»bedenk, dat zestigjarige oogen anders zien en een zestigjarig
man anders oordeelt dan een meisje van achttien. In zaken
van liefde is het oordeel van ouderen ook niet altijd juist –
verre van daar.”

mIk antwoordde niets meer, maar ik reikte mijne beide han
den aan wILLEM, die met de angst op het gelaat, zijnen blik
van mijn vader op mij en van mij op mijn vader liet dwalen,
en niet regt scheen te begrijpen waar het op uit moest loopen.
» Dát is duidelijk!” zeide mijn vader, mwoorden kunnen niet
beter spreken. En nu het zoo ver is, wil ik u lieden van gan
scher harte mijne toestemming geven. Ik hoop en verwacht er
het beste van.”

WILLEM was ten toppunt van geluk; hij scheen bijna te

vergeten, dat het uur der scheiding zoo kort ophanden was.
Ik-zelve voelde mij gelukkig, want, nu WILLEM op het punt
was ons te verlaten, begreep ik eensklaps, dat hij mij onmis
baar was geworden; het was eene troostrijke gedachte, dat
hij, ver van ons verwijderd, toch met heilige banden aan ons
gesnoerd bleef, dat zijne gedachten gestadig bij ons zouden
verwijlen, dat hij, eenmaal wederkeerende, met liefdevolle har
ten en open armen in onze kleine woning, welke hij nu treu
rend en weenend verliet, zou worden ontvangen.
Wij bragten een gedeelte van den avond door met beloften

160

en verzekeringen te wisselen van elkander nooit een oogenblik
te zullen vergeten. Ik van mijn kant beloofde, op wILLEMs
dringend verzoek, plegtig, nooit weêr tusschen de geopende
tuin- en voordeur door den gang te loopen, ten einde niet
weder zulk een leelijke hoest op te doen, als ik kort geleden had
gehad. Ook moest ik met de meeste onderwerping de belofte
afleggen, dat ik mij nimmer in de avondlucht of in den och
tenddauw zou wagen; mij niet te zullen vermoeijen, niet te laat
naar bed te gaan en niet te vroeg op te staan. – Zulke en
meer dergelijke toeren werden van mij gevorderd, die ik alle
onvoorwaardelijk beloofde te zullen verrigten. WILLEM daaren
tegen moest mij wederkeerig beloven, zich goed in acht te ne
men, – vooral als er gevochten werd. In dat geval moest
hij – dit was mijne begeerte – goed opletten op de ko
gels die van den vijand kwamen, ten einde die zoo snel moge
lijk te kunnen ontwijken, ook moest hij zich nooit vooraan
wagen – waartoe diende dat? een ongeluk was zoo schielijk
gebeurd.
Mijn vader luisterde glimlagchend toe bij die zonderlinge
aanbevelingen aan een ten strijde trekkend krijgsman, en wIL
LEM zelf vond het zoo aardig, dat hij de vergunning vroeg, en
verkreeg, om mij op iedere wang een zoen te geven.
mAls wILLEM uw raad volgt,” zeide mijn vader, - dan
ziet ge hem zeker nooit terug, want ik heb altijd gezien dat
de dappere” soldaten die zich achteraf willen houden, er
gewoonlijk het slechtst afkomen: de eerste klappen die vallen,
zijn voor hun. Neen wILLEM,” ging de oude soldaat op ern
stigen toon voort, – kijk niet of luister niet naar de kogels
die de vijand op u afstuurt; buk niet als ze over uw hoofd
gaan, - en mogt ge dat omwillekeurig doen, - 't geen in
den beginne wel eens gebeuren kan, – verzuim dan niet, zelf
het eerst er om te lagchen, want de kogels die ge hoort flui
ten, doen geen kwaad meer t ze zijn voorbij. En wat MARIE u
zegt, – dat ge u niet moet wagen - dit kan haar geen ernst
zijn. Het geluk dient den moedigen, als ge de kans schoon
ziet, tracht u dan juist vooraan te plaatsen: dit is mijn raad.
Roekeloos zult ge niet zijn - dat is de dwaasheid van men
schen die niets te verliezen hebben, maar dapper moet ge zijn,
-
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juist omdat ge iets te verliezen hebt – namelijk uwe eer,
mijne vriendschap en de liefde van MARIE.”

mVader,” zei ik, - nge zeidet zooëven, dat het geluk den
moedige dient. Gij waart toch moedig, en hoe heeft die moed
u gediend?”
mEr is geen regel zonder uitzonderingen, mijn kind, – ik
ben altijd eene uitzondering geweest. Ik was dit reeds toen

ik als zuigeling een veldtogt medemaakte en een korstje kom
miesbrood in brandewijn gedoopt, te zuigen kreeg. Maar de
uitzondering bewijst den regel. Dus wILLEM, houd u goed,
man! wees dapper en gehoorzaam, dan wordt ge op het slag
veld nog kapitein.”
mTracht liever als soldaat levend terug te komen, dan als
kapitein dood onder de vijanden te blijven liggen,” fluisterde ik
hem toe.

Eindelijk was het uur van scheiden daar. Toen het zoo ver
was, werden nog schielijk eenige afspraken gemaakt, – om elkaår
lange brieven te schrijven, en 's avonds, om zeker uur, naar
zekere ster te turen, waarin wij dan zeker konden zijn elkan
ders beeldtenis te zullen zien. Het spreekt van zelf dat dit
zeer geheimzinnig fluisterend werd afgehandeld, opdat vader het
niet hooren mogt, die ons zeker helder zou hebben uitgelagchen.
Ik wil u het tafereel der scheiding besparen, daar het niemand
moeijelijk zal vallen, zich voor te stellen een schreijend en
snikkend meisje, een jongman die zijn uiterste best doet om
zich goed te houden en het niet kan, en een oud man, die
met hetzelfde vruchtelooze gevolg, dezelfde pogingen aanwendt. Mijn vader maakte een einde aan dat pijnlijke tooneel : hij
duwde WILLEM zacht de deur uit, gaf hem nog eenige verma
ningen, en – weg was mijn geliefde.
»En ge hebt hem nooit weêr gezien?” vroeg KoEN ademloos.
mIs hij gesneuveld?”
Hij is niet gesneuveld, – en toch heb ik hem nooit weder
gezien. Gedurende een jaar kregen we vrij geregeld tijding van
wILLEM; zijne brieven waren steeds vol betuigingen eener on
wankelbare liefde; zijne gedachten onophoudelijk bij ons; hij
zond mij gedurig dichterlijke uitboezemingen, die overvloeiden
van de schoonste en verhevenste gevoelens. De afwezigheid
1860.
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scheen zijne liefde aan te wakkeren, en met mij was dit wer

kelijk het geval. WILLEMs beeld verliet mij geen oogenblik;
de angst voor den geliefde die aan zoovele gevaren bloot stond,

hield mijn gevoel aanhoudend wakker en belette mij schier aan
iets anders te denken. Zijne schoone en dichterlijke brieven
wekten mijne verbeeldig op, - en ik mag gerust zeggen, dat de
afwezigheid van WILLEM beter diende om mijne genegenheid voor
hem te vestigen, dan zijne tegenwoordigheid en een dagelijks
verkeer zouden hebben kunnen doen.

Een jaar was voorbij, en WILLEMs brieven volgden elkander
minder snel; ook werd van lieverlede de toon anders; eindelijk
schreef hij niet meer zonder vooraf verschooning te Vragen mom
dat hij dezen keer wat kort zou zijn, daar hij 't als Sergeant
majoor vreeselijk druk had,” enz. Onderaan stond dan meestal

nog: In vliegenden haast.” En dat behoefde er waarlijk niet on
der te staan, – dat was duidelijk te zien. - Een angstig voor
gevoel begon mij te beklemmen. Als ik WILLEMs eerste brieven

vergeleek bij de laatsten, dan was het verschil zoo opvallend,
dat alle twijfel verdwijnen moest. Ik werd stil en mijmerend

y

hoewel ik mijn uiterste best deed voor mijn vader eenige op
geruimdheid te toonen. Maar op den duur wilde mij dit toch
niet gelukken, en de oude man begon te vermoeden wat er

gaande was. Hij vroeg mij toen ik, na lang wachten, van
den ouden schoolmeester, die geregeld iederen avond zijn uurtje
kwam keuvelen, eindelijk een ingesloten briefje ontving, – of

ik hem dat briefje wel eens wilde laten lezen. Ik gaf hem
het kleine epistel, en ik was daarbij te moede alsof ik mijn
vader de schriftelijke bekentenis eener zwarte gruweldaad ter

hand stelde. Mijn hart klopte hoorbaar en ik wachtte met on
uitsprekelijken angst wat de oude soldaat na het lezen van het
briefje zeggen zou.

Het was een vrij lakoniek zamenraapsel van nieuwtjes, voor
ons zonder eenig belang, maar wat vooral opmerkelijk was, de brief zeide geen enkel woord van eene mogelijke wederkomst,

terwijl er duidelijk in doorstraalde, dat wILLEM het vooruitzigt
had weldra bevorderd te zullen worden en dan een andere be

stemming te krijgen. Dit vooral was mij raadselachtig en het
vervulde mij met de angstigste voorgevoelens.
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Ik sloeg met bekommering het gelaat mijns vaders, terwijl
hij las, gade. Dat gelaat voorspelde weinig goeds. De donkere
wenkbraauwen trokken zich langzamerhand dreigend zamen; een
diepe regtopgaande rimpel, tusschen de oogen, werd allengs
zigtbaar en zijne lippen sloten zich vast op elkander.
Toen mijn vader het briefje gelezen had, bleef hij een oogen

blik met het hoofd voorover gebogen zitten, terwijl hij het
papier krampachtig in elkander frommelde. Eensklaps rigtte
hij zich op en vestigde zijn doordringend oog op mij. Zijn
gelaat, eerst zoo strak en ernstig, nam plotseling eene geheel
andere uitdrukking aan: – mMijn kind, mijn liefste MARIE!”
zeide hij, terwijl hij mij zijne hand toestak, gij zult verstan
dig zijn, niet waar? - WILLEM is voor ons verloren, - hij

is een ondankbare, een nietswaardige!....”
Spreek zóó niet, vader,” viel ik hem eenigzins driftig in de
rede, - m spreek zóó niet! - Hoe kunt ge instaan voor 't
geen ge daar zegt?”
m Alles is gedaan!” zeide de oude man het hoofd schuddend:
mEerstdaags zult ge hooren, dat wILLEM is bevorderd, – dat
hij . . . .”
Ik viel voor mijn vader op de knieën, en barstte in tranen
uit: ,,Dat hij?” herhaalde ik schier in vertwijfeling.
mDat hij gehuwd is.”

mOnmogelijk!” riep ik opspringende, - m tot zulk eene laag
hartigheid is wILLEM niet in staat!”
mGij vergist u, MARIE! hij is er wél toe in staat. Volg mijn
raad: verban den onwaardige uit uwe gedachten. De ellende
ling!” ging mijn vader in zich-zelf sprekende voort, - m de
nietswaardige! Wie had dat kunnen denken! zooveel opregt
heid, zooveel goedhartigheid, zulke edele gevoelens, - wie kon
denken dat dit alles louter schijnheiligheid was!”
De verontwaardiging, de drift mijns vaders had eene geheel
andere uitwerking op mij dan men redelijkerwijze kon verwach
ten. In plaats van in te stemmen met den ouden man of mij
aan eene hopelooze droefheid over te geven, begon ik de partij
van wILLEM te trekken; ik verdedigde hem met de kracht der
wanhoop, tegen mijne overtuiging in; ik beschuldigde mijn

vader van onregtvaardigheid, van wreedheid - wat niet al
13%
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meer ! De oude krijgsman liet mij geheel uitspreken: - toen
zeide hij bedaard, maar met eene overtuiging in zijne stem die
mij deed huiveren: ,,Wij zullen er niet meer over twisten
MARIE; wij moeten het afwachten, maar ik blijf bij hetgeen ik
gezegd heb – omdat ik niet wil dat ge u met eene hoop vleit,
die later blijkt ijdel te zijn geweest.”
Ongeveer eene maand na dit gesprek, kwam de oude school
meester op een avond met een heel bedrukt gelaat bij ons.
Hij ging regelregt naar de plek waar ik zat, greep mijn hoofd
tusschen zijne handen en zeide met eene diep bedroefde stem:
mGod behoede u, mijn liefste kind! Vergeet den slechten jon
gen, die mijn zoon is; gij zijt te edel en te braaf voor hem:
hij verdient zulk een schat niet.”
De goede grijsaard viel onder het storten van tranen op een
stoel neder; hij stiet herhaalde keeren zijn knoestigen stok op
den grond; hij stampvoette en noemde zich den ongelukkig
ste der vaders. Ik begreep alles, maar zóó zeer was ik
voorbereid, zóó had ik mij reeds met de gedachte aan de on
trouw van wILLEM gemeenzaam gemaakt, dat ik al mijne be
daardheid behield en op dat oogenblik meer dacht om den
weenenden grijsaard dan om mij-zelve.
m. Wat is er gebeurd?” vroeg eindelijk mijn vader.
De arme schoolmeester haalde een geopenden brief uit zijn
zak en gaf dien mijn vader: m. Zij behoeft dien niet te lezen,”
mompelde hij, op mij doelende. Ik las hem ook niet, maar
mijn vader deelde mij toch later den inhoud mede, – zie hier
wat er gebeurd was.
WILLEM had eenige maanden geleden, bij gelegenheid van een
fellen brand, eene jonge dame, die door de vlammen in haar
vertrek was afgesneden, het leven gered. Erkentelijk voor deze
moedige daad, hadden de ouders der dame den jongen krijgs
man bij zich genoodigd en hem met beleefdheden overladen.
Zijne beschaafde manieren, zijne talenten maakten hem weldra
tot den lieveling van alle huisgenooten, – maar meer bijzonder
van de jonge dame die hij het leven had gered. WILLEM had
den moed niet om die verzoeking weêrstand te bieden. Bij de
keuze tusschen het arme dorpsmeisje en de rijke erfdochter viel
niet te twijfelen. Ik werd opgeofferd, – wat was natuurlijker!
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Door den invloed van den vader van het meisje, werd wILLEM

officier en kort daarop adjudant bij een generaal. Toen hij
zoo ver was, kreeg de jonge officier ook de toestemming tot
zijn huwelijk met die dame, - en het was deze mededeeling welke
de oude schoolmeester ontvangen had.
m. Hij krijgt nimmer mijne toestemming,” had de oude man
toornig gezegd, - m nimmer! al wilde hij eene prinses trou
wen, – ik zou het hem nóg verbieden.”
Het bleek evenwel dat wILLEM zich hoegenaamd niet be
kommerde om de toestemming zijns vaders, want hij huwde

werkelijk de rijke jonge dame, en - zoo verdween dan mijn
schoone droom der liefde.

Mijn vader was edelmoedig genoeg om met geen enkel woord
op zijne voorspelling te zinspelen. Zwijgend ontving hij het
nieuws. Van toen af was wILLEM dood voor ons, en slechts
hoogst zelden kwam zijn naam nog over onze lippen.
Den volgenden dag vond ik mijn vader in diepe gedachten
in een hoek van het vertrek zitten. Het was de gewoonte
niet van den ouden man om ledig te zitten: hij was immer
bezig, want hoewel hij ééne hand miste, bezat hij toch eene
buitengewone vaardigheid in allerlei knutselwerk. Ik sloop stil
en ongemerkt tot bij den stoel waarop vader zat; ik sloeg mijn
arm om zijn hals en in de volheid van mijn hart zeide ik:
m wees welgemoed, vader, – het ongeluk zal ons tot voordeel
zijn; wij blijven nu bij elkander, want wat er ook gebeure, ik verlaat u nimmer.”

Mijn vader schrikte op toen hij mijne stem aan zijn oor
vernam. ,,Ik dacht aan u, mijn kind,” zeide hij, - m ik
dacht aan uwe toekomst, die nu zoo treurig, zoo hopeloos is.
Wat moet er van u worden als ik er niet meer zijn zal. . . .”
m. Daarover praten we nu niet,” viel ik hem in de rede, –
m gij zult er nog lang, zeer lang zijn; gij zijt zoo sterk en nog
jong; wij blijven nog lange jaren bij elkander.”
De oude man schudde twijfelmoedig zijn grijs hoofd: m Neen
MARIE, ge misleidt mij niet, al wilt ge u-zelve misleiden; ik
ben niet sterk meer en ook niet jong. Ik heb in den laatsten
tijd een duchtigen stoot gehad, ik voel dat ik minder word,
maar dat is niets: mijne rekening met daar boven is spoedig
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genoeg opgemaakt en gesloten; groote fouten zijn er niet in,
hier en daar een abuis, maar daarvoor zal ik, zoo ik hoop, wel

kwitantie krijgen.

Troost u, mijn liefste,” zeide hij, toen ik

begon te schreijen, - n troost u mijn kind, - oude menschen

moeten plaats maken voor de jongen; - eenmaal wordt het ook
mijn tijd en ik ga gerust en vrolijk heen naar uwe lieve moeder,
als ik maar eerst zie dat gij verzorgd zijt, maar dáár zit het hem!
Hoe moet ik het maken om u gelukkig en tevreden achter te
laten!”

» Zonder u, vader, kan en wil ik niet gelukkig zijn,” riep ik
hartstogtelijk, - wat zou ik beginnen, alléén op de wereld!
liever was ik dood!”

mSpreek zóó niet, MARIE!” zeide mijn vader ernstig, daar

doet gij zonde aan. Uwe taak blijft nog te vervullen, de mijne
is afgeloopen. Eenmaal zult ge gelukkig zijn, - waarom zoudt
ge niet? Eenmaal zult ge, na mijn dood, dankbaar uw lot
zegenen en zonder smart terugdenken aan de stille en vaak kom

mervolle dagen, die we te zamen hier doorbragten. Maar ééne
belofte moet ge mij doen, - als ge namelijk er eerst rijp over
zult hebben nagedacht, gelooft ge echter dat gij die belofte
niet zoudt kunnen houden, dan wil ik ze ook niet van u

vergen. Luister! - Uwe moeder was eene vrouw uit den ge
goeden stand, – ik een bedelaar. Ik heb mijn best gedaan
om die lieve vrouw gelukkig te maken, maar, - helaas! zij heeft
niets als ellende in haar huwelijk ondervonden. Het hart bloedde

mij als ik zag hoe die zachtaardige ziel alle moeijelijkheden
bestreed, alle ontberingen verduurde, zonder ooit eene klagt te
uiten, zonder ooit in hare liefde te verſlaauwen. Het deed mij
zeer als ik zag hoe zij met hare teedere handen het ruwste werk
durfde aanvatten, hoe zij-zelve ons sober maal bereidde, - zij
die aan den overvloed van eene rijke tafel en aan de bediening

van vele handen gewoon was. God dank! ik heb gedaan wat ik
kon; ik heb de kinderen op mijne beurt verzorgd en opgepast;
ik heb met de eene hand het werk van een man met twee

flinke komplete armen verrigt, ik heb het teêre schepsel in hare
taak verligt zoo veel ik kon. Ik zeide haar dikwijls dat zij te
veel deed, dat zij hare rust moest nemen, maar zij wilde daar
niet van hooren. » Gij hebt maar ééne hand,” zeide zij, - mik
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wist toen ik u trouwde, dat gij half hulpeloos waart; het is
mijn pligt voor u te zorgen.” » Zoo sprak de arme stumpert,

zoo zwakjes als zij was,” ging mijn vader voort, terwijl hij
zijne tranen wegwischte, - n zij zou geen oogenblik van den
dag stil gezeten hebben, als ik haar niet dikwijls daartoe ge
dwongen had. Maar eindelijk waren hare krachten ten einde; zij kwijnde weg en stierf. Ach! ach! wat heb ik mij dikwijls
na dien tijd bittere verwijten gedaan! Het is waar, ik wist niet
dat alles zóó zou gaan, – hoe kon ik dat ook weten! Maar
ik heb geleerd, door droevige ondervinding, dat zulke ongelijke
huwelijken, op de eene of andere wijze ongelukkig zijn of slecht
afloopen. Uwe arme moeder ware zeker niet zoo jong gestorven
als zij haar lot niet aan het mijne had verbonden. - En wat ge
beurt er in den regel in het omgekeerde geval – als meisjes uit
den geringen stand een man uit de hoogere klasse huwen? Gij
hebt daarover nooit nagedacht, niet waar MARIE? – natuurlijk,
daartoe zijt ge te eenvoudig, – daartoe hebt ge wILLEM ook
te veel lief gehad, die toch ook maar een burgerzoon was – al
wordt hij nu een groot heer. Maar ik zal u dat zeggen, – want
ik heb er wél over gedacht, omdat het iets is wat gebeuren kan –
met u even goed als met een ander. Een arm meisje dat eens
klaps eene rijke vrouw wordt, verdraagt de weelde doorgaans
minder goed dan een rijk meisje – zooals uwe moeder – de
armoede. Zij heeft, onervaren als zij is, het ware begrip niet
van hare positie, – zij kán dat niet hebben; zij weet zich niet
te voegen naar de vormen van de wereld waarin zij zich bewegen
moet; zij maakt zich belagchelijk en haren man bovendien; zij
kent de waarde niet van het geld, en naarmate zij armer was en
zich meer moest behelpen, wordt zij verkwistender en zorgeloozer

in den overvloed.

Is zij eenvoudig van hart, dan blijft het lig

telijk daarbij, maar is zij eerzuchtig, - hetgeen niet zeldzaam
kan zijn bij vrouwen, die – hoe dan ook - zich van de laagste
sport der maatschappelijke ladder naar de hoogte hebben ge
drongen – dan kent zij paal noch perk. Het moet dan ook
een sterk hoofd zijn, dat kalm blijft bij den wierook der vlei
jerij en den glans der weelde, waaraan het niet gewoon was.

De verstandigste mannen heeft men tot de buitensporigste dwaas
heden zien vervallen, zoodra de fortuin hen op een ongedachte
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en nooit-gehoopte hoogte had gevoerd; - hoeveel eer kan eene
vrouw, wier hoofd meestal door het hart en de zinnen be
heerscht wordt, tot zulk eene dwaasheid vervallen! – Maar,

ik geloof genoeg gezegd te hebben om u te doen begrijpen
wat ik bedoelde.”
9

mIk begrijp u volkomen, vader,” zeide ik - m'gij vreest
dat ik mij wel eens door den uiterlijken glans zou kunnen la
ten verleiden: dat ik boven mijn stand zou kunnen huwen –
en zóó ongelukkig worden. Ik beloof u, vader, dat ik dit
nimmer zal doen, dat ik uwe lessen indachtig zal blijven, –
dat ik nimmer huwen zal – om der wille van een naam of

eene positie.
mMaar wat gij immer doet, MARIE, - huw geen officier,” zei
de mijn vader, – beloof mij dat?”
mWaarom minder een officier dan een ander?” vroeg ik ver
wonderd.

mOmdat dan uw leed niet te overzien is, mijn kind. Wij
leven in eenen tijd van gestadigen oorlog. De vrouw van een
officier mag haren echtgenoot in het veld niet volgen. Zij blijft
dus alléén achter. Wat moet er van haar worden als zij jong
is, onervaren, zonder bescherming, vaak zonder middelen om
overeenkomstig haren stand te kunnen leven? Zulk een toestand is
hulpeloozer en gevaarlijker voor eene gehuwde vrouw dan voor
een jong meisje, bovendien de vrouw eens officiers moet door

opvoeding en geboorte den rang van haren echtgenoot eer aan
doen. Als ik u zóó had moeten achterlaten, - als gij met wIL

LEM, nadat hij officier was geworden, waart gehuwd, zou ik
veel minder gerust de eeuwigheid zijn ingegaan, dan wanneer

hij, na zijn tijd uitgediend te hebben, zich als dorps-school
meester hier had neergezet, en gijlieden u dus waarschijnlijk
hadt moeten behelpen. Maar hij had mijn woord, en dat zou

ik nooit terug genomen hebben.”
»Wees gerust, vader, – ik zal nooit een officier trouwen,”
zeide ik vast besloten.

,,Dat was eene leelijke belofte,” zei de Majoor met een zijde
lingschen blik op KoEN, die droefgeestig in de vlam van het
vuur staarde.

Eene belofte, die ik toch niet zal behoeven te schenden ten
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minste, ik ben nog geen enkelen keer in de verzoeking ge
weest, en zal er ook wel nimmer in geraken.
mOndankbare!” prevelde de Majoor, – men dat is eene
vrouw voor wie maarschalken hun hoofd hebben ontbloot.”

Hoe meer eer men eene vrouw bewijst, hoe minder men er

aan denkt haar tot vrouw te willen hebben, Majoor.
mGa voort met uw verhaal, Gravin,” kwam de Kapitein
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tusschen beide - mik ben nieuwsgierig hoe ge aan den ouden
GRAAF zijt gekomen.”
Dat heeft zich heel eenvoudig toegedragen, Kapitein. GRAAF
was een oude krijgsmakker van mijn vader, door wien ik dik
wijls van hem had hooren spreken. Kon ik GRAAFJE nog
eens weêrzien,” zeide de oude man dikwerf, – dat was een
beste kerel! zoo goedhartig en trouw ! Wij hielden allen zoo
veel van hem. Het was voor onzen Kolonel een groot ver
driet, dat hij GRAAF geen onderofficier kon maken. Niet, omdat hij het niet kón, want een Kolonel kan nog al veel;
maar GRAAF wilde het niet zijn; hij had niets geleerd, en hij
verkoos nu ook zijn hoofd met de studie niet te breken. Die
goede GRAAF! - zag ik hem nog eens terug!”
En ziet! op een middag, daar komt een oude soldaat, kreu
pel van den langen marsch, verbrand door de zon, bestoven
en vermoeid, de straat af, zoekende links en regts, tot hij
eindelijk een man ziet, die tegenover onze deur op een bank,
in de schaduw zijn pijp zit te rooken. Ik zat bij het raam en
ik had den ouden krijgsman reeds van verre zien aankomen.
De verschijning van een uniform was in ons dorp altijd nog
eene omstandigheid die een ieders aandacht boeide. Nieuws
gierig sloeg ik dus de bewegingen van den oude gade en ik
gevoelde innig medelijden met hem toen ik hem zoo pijnlijk zag
voortstrompelen: men kon het hem duidelijk aanzien, dat hij een
langen marsch had gedaan – en dat in zoo'n warmte! Gaar
ne had ik hem binnen geroepen om hem te laten uitrusten en
eenige verkwikking aan te bieden, maar vader was niet 't huis
en ik zou zoo iets op eigen gezag nimmer hebben durven wa
gen. De oude krijgsman had den rookenden overbuur aange
sproken, – en hoe ontstelde ik, toen ik den buurman zijn
stompje pijp zag opheffen om er mede naar onze woning te
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even netjes en ordelijk. Uw vader is nog dezelfde, mijn kind, dat zie ik wel. Jongens, wat verlang ik hem te zien! Is hij
erg veranderd?

Heeft hij zijne zwarte knevels nog? En hoe

maakt hij 't met zijn éénen haak? Van dien anderen is hij
ongelukkig afgekomen.
ik herken zijn stap.
deur staan om hem te
Ik wil zien of hij mij
De oude krijgsman

- Wacht, daar komt hij waarlijk aan!
Neem niet kwalijk, – ik ga achter de
verrassen: laat niets merken, beste meid!
herkent.”
verschool zich werkelijk achter de deur,

met de schalksche uitdrukking in zijne oogen van een tienja
rigen knaap die schuilevinkje speelt. Mijn vader kwam binnen,
en zijn eerste blik viel toevallig op den randsel, die de soldaat
op een stoel tegen den muur had gezet.
mWat is dat?” vroeg hij verwonderd, en te gelijk keerde hij
zich om en bevond zich daardoor vlak tegenover den vreem
deling, die bezig was mij door seinen te beduiden, dat ik toch
niets zeggen moest.
Een oogenblik bleef mijn vader verrast staan. Toen riep hij
met eene uitbarsting die de balken deed dreunen: ,,Hij is 't!
GRAAFJE! oude jongen! Ik wist wel dat ik je nog eens weêr
zou zien!”

De beide oude soldaten schreiden van vreugde bij dat we
derzien, en zij vergaten daarbij geheel mijne tegenwoordigheid.

m'Ge zijt weinig veranderd, GRAAF,” zei mijn vader, toen de
eerste ontploffingen hadden plaats gehad. - mHier, man, hier
is mijne dochter, MARIE! maar ge hebt reeds kennis met elkaar
gemaakt. Doe toch je jas los, en zet je op je gemak. - MA
RIE! haal gezwind een kan bier, - en zet het brood op tafel:
een soldaat die van den marsch komt, kan niet praten voor

dat hij gegeten en gedronken heeft!”
- Ik kon niet nalaten eens eventjes te glimlagchen, want GRAAF
scheen wel eene uitzondering op dien regel te maken.
»Ik heb mijnheer GRAAF reeds van alles gepresenteerd,” zeide
ik, maar hij heeft ook voor alles bedankt.”
m'Dat is waar,” zei GRAAF, – nuwe dochter heeft goed op

gepast, maar ik zou geen brok naar binnen hebben gekregen
zoolang ik je niet gezien had.”
Ik zal hier niet herhalen wat er tusschen de beide vrienden,
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na hunne lange scheiding, werd afgepraat. Zij hadden elkan
der zóó veel te vertellen, dat zij zeker wel tot den volgenden

dag zouden hebben blijven zitten, als ik niet herinnerd had,
dat het uur waarop wij gewoonlijk ter rust gingen, reeds lang
voorbij was. Mijnheer GRAAF zal zeker wel naar rust verlan

gen,” voegde ik er bij, hij heeft vandaag een langen marsch
gedaan.”
mMARIE heeft gelijk,” zeide mijn vader, - mkom, oude

jongen, – ik zal je onder de wol helpen.”
En GRAAF, nadat hij afscheid van mij genomen had, werd
door mijn vader naar een klein zoldertje geleid, waar een heel

groote kast stond, die voor 't oogenblik tot alkove moest die
nen, want daarin werd zijn bed gespreid. Hij heeft mij later
dikwijls gezegd, dat hij in zijn leven nooit beter geslapen had
dan in die kast.

GRAAF zou acht dagen bij ons blijven, - en die acht da
gen waren zeker wel de gelukkigste die mijn goede vader se
dert den dood der arme LoUISE had doorgebragt.
Een paar dagen vóór dat onze logeergast zou vertrekken, zat
ik alleen boven op mijn kamertje, dat op den tuin uitzag, te
werken. Beneden, bijna vlak onder dat raam, stond eene bank
waarop vader gewoonlijk in een ledig oogenblik zijn pijp zat
te rooken. Het raam stond half open, maar ik zat midden in
de kamer bij de tafel, zoodat ik mijn vader en zijn vriend, die
met elkander den tuin op en neer wandelden, niet kon zien. Reeds
verscheidene keeren had ik hen onder het venster hooren voor

bij gaan met dien gelijkmatigen, vasten pas die alleen soldaten
eigen is. Eensklaps hoorde ik hen beiden in een schaterenden
lach uitbarsten; mijns vaders zware stem klonk boven uit. Ik
beken dat mijne nieuwsgierigheid geprikkeld werd, want de
oude man lachte zelden, – vooral in den laatsten tijd: er
moest dus eene goede reden zijn waarom hij 't nú deed.
mNeen, zeide mijn vader, – dát moet ge mij vertellen.
Laat ons hier op de bank gaan zitten. Het was blijkbaar dat
vader niet aan mij dacht toen hij zijn vriend dat voorstel
deed. Ik overlegde bij mij-zelve of ik zou heen gaan, of dat
ik mij zou laten hooren, maar ik was nog met overleg
gen bezig, toen GRAAF reeds aan 't vertellen was, en ik moet
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tot mijne schande bekennen, dat de nieuwsgierigheid zoozeer
de overhand had gekregen, dat ik mij onwillekeurig stil hield
en het oor aan het gesprek leende.
m'De bataillons-chef,” zoo vertelde GRAAF, liet mij dan roe
pen en begon mij te vragen hoe ik er over dacht, of ik nog
fortuin wilde maken in de dienst – of niet. Ik zeide, dat

ik het gaarne zou doen, als ik er maar kans toe zag.” –
mDaar is kans toe, GRAAF,” zei de Groot-majoor - m dan moet
je vrouw DoPs maar trouwen; - zij zit er warmpjes in; zij
heeft goede zaken met haar vaatje gemaakt.”
,,Ik geloof niet, Majoor, dat zij mij hebben wil, zeide ik
op mijne beurt, – anders was het zoo'n slecht baantje niet.”
m De Majoor zei dat ik maar mijn best moest doen, en dat
hij nog wel een goed woord bij haar voor mij zou spreken.”
mBedenk, GRAAF,” voegde hij er bij, - mje wordt oud, jon
gen, - en je moet voor je ouden dag gaan zorgen, - anders
lijdt ge later nog gebrek. Met een flinke vrouw kun je in een
jaar of wat zooveel verdienen, dat je bezorgd bent.”
m Als de Majoor mij een slagje wil helpen, zal het mis
schien wel gaan – anders vrees ik er voor,” zeide ik.
m De Majoor beloofde het, en ik ging heen, maar begon eens
op mijn vingers uit te cijferen, hoeveel vrouw DoPs op éénen
dag als marketentster wel kon verdienen. Toen ik die reke
ning zoo wat had opgemaakt, nam ik dadelijk mijn besluit.
Ik ga naar haar toe, dacht ik, - zij kan niet meer dan neen

zeggen. Ze is een knappe vrouw, en ik geloof, dat ze mij
wel passen zou; zij heeft een goed humeur, en haar overleden
man – die anders niet heel gemakkelijk was – prees haar altijd.
mIk deed zoo als ik dacht, – en ik ging er 's avonds heen.
Ik vond vrouw DoPs bezig met de wasch op te knappen. Mag
ik je eens een oogenblikje spreken, vrouw DoPs? vroeg ik.”
m. Als het is over hetzelfde waarover de Groot-majoor dezen
middag met mij gesproken heeft, – dan hoeft het niet,” zei
vrouw DoPs vriendelijk.
mJuist, dáárover, antwoordde ik.”
LA

-

mHet spijt mij, GRAAF, - maar ik heb geen tijd, man.
Kan ik wat voor je doen – met pleizier, - dat weet je,

maar over dat andere moet je maar zwijgen: het helpt toch niet.”
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»Ik zweeg stil, en keek min of meer beschaamd om mij
heen. Toen ik een paar minuten in 't rond had gekeken, zei

de ik: neem 't mij niet kwalijk, vrouw DoPs, – een vraag
is maar een vraag, maar als je 't voor den Groot-majoor niet
doet, zul je 't voor mij zeker niet doen, niet waar? – wel te
rusten, vrouw DoPs!”
mWel te rusten GRAAF,” zei vrouw DoPs, – »pas op! het
is donker in den gang! wacht, ik zal je lichten!”
» Het goede mensch lichtte mij den trap af, en toen ik be
neden was, riep zij nog: ,,Wel te rusten GRAAF!””
Hier eindigde GRAAF zijn verhaal, en mijn vader begon op
nieuw te schateren, zoo dat ik onwillekeurig zelve medelachte
om het gekke avontuur van den goeden oude.
mGRAAFJE,” zeide mijn vader ernstig, - muw Groot-majoor
heeft gelijk – je moet trouwen, man – het wordt tijd.”
mEn met wie? – weet gij een vrouw voor zoo'n leelijken
ouden vent?”

mMisschien wel” antwoordde mijn vader zacht maar ernstig mik weet er eene voor u, - maar ge moet nog wat geduld
hebben.”

mEi! - en wie is het?”

Mijn vader fluisterde een naam, die op GRAAF zulk eene uit
werking deed, dat hij opsprong en in verstomming uitriep:
mZijt ge dol MULLER? - Dat kunt ge niet meenen?”
mIk meen het,” zeide mijn vader, - men wat meer is: ge
zult er mij de grootste dienst meê doen, die een vriend ooit
aan zijn vriend heeft bewezen.”
Ik had den naam dien mijn vader genoemd had, niet ver
staan, maar ik behoefde niets meer te hooren om nu reeds te

weten dat het mijn naam was, die den ouden GRAAF in het
oor was gefluisterd.
mLuister,” ging mijn vader voort, mik ben een jaar of wat
ouder dan gij, en daarbij zijn mij eenige stormen meer over
't hoofd gewaaid dan u: mijn paspoort kan niet lang meer
uitblijven . . . . .”
nLoop heen!” viel GRAAF hem in de rede, - mzoo'n ster
ke knevel . . . . .!”

mZie mij eens goed aan, GRAAF!

Gij kunt niet liegen. Zeg
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mij eerlijk of ik u niet ben tegengevallen. Belangstellende men
schen (ik kon hooren dat mijn vader dit met zekere scherpte
zeide) zeggen mij gedurig dat ik bij den dag afval – en dan
moet het ook wel zoo zijn. Ik gevoel zelf ook wel dat ik in
mijn laatste paar schoenen loop. Ik heb lang er over getobd
en gemaald wat er van haar worden moet als ik ben afgemar
cheerd. Ik geloof dat ik 't nu gevonden heb. – Hoe denk je
er over?”

mMULLER,” zei de ander met een diepe stem ik zou het
lieve kind niet ongelukkig willen maken; zij is te jong en te knap
voor een kerel als ik, maar als 't ooit gebeurd, dat ge uw
hoofd neêrlegt vóór mij – dan zweer ik je, dat ik voor
haar zal zorgen, zoo goed als een moeder voor haar schoot
kind. Als ik mijn laatste brokje brood niet eerlijk met haar
deel – mag ik...”
De oude GRAAF bevestigde zijne belofte zóó krachtig, dat ik
die bevestiging liever niet herhalen wil. Ik wist evenwel ge
noeg. Ik ging naar beneden in den tuin – regelregt naar
de bank onder het raam. Mijn ernstig gelaat en mijn hooge
kleur deden de beide vrienden verrast opzien.
nVader,” zeide ik vastberaden, – ik heb alles gehoord.”
GRAAF stond op, en wilde wegsluipen als een hond die zijn
meester den stok ziet opnemen, waarmede hij gekastijd moet
worden.

mWilt gij wel een oogenblik naar mij luisteren, mijnheer
GRAAF?” zeide ik.

» Aanstonds MARIE! ik kom dadelijk terug,” antwoordde
GRAAF benaauwd. ,,Je vader heeft mij zulken zwaren tabak
laten rooken, – ik kan er niet goed tegen, - ik moet even
een slokje water nemen, en een luchtje scheppen, buiten voor
de deur; – het is hier ook zoo warm.”

mEen oogenblikje maar, mijnheer GRAAF,” en ik hield hem
bij zijn mouw vast.

Vader, gij schijnt er vermaak in te vin

den om u-zelven en mij te kwellen door altijd van akelige dingen te
spreken, maar ik hoop, dat dit wel mettertijd zal overgaan. Ge
behoeft evenwel niet ongerust te zijn: als ge uw hoofd mogt
neêrleggen – zooals ge denkt dat spoedig moet gebeuren -zal ook
uw vriend voor mij zorgen, maar hij zal het tevens doen voor
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zijne vrouw, - en zijne vrouw zal ook wederkeerig voor hem
zorgen als het noodig is.”
Toen ik dit gezegd had keerde ik mij plotseling om, en
repte mij voort.
Ongelukkig waren de voorgevoelens van mijn armen vader
maar al te gegrond. Geen maand na het voorgevallene vond
ik hem des ochtends dood te bed. Hoe vreesselijk mij deze
slag trof, die mij zoo onverwacht op het hoofd viel, wil ik
niet trachten te beschrijven. Eindelijk dan was ik alléén, ge
heel alléén op de wereld! Ik zou niet in staat zijn u met
woorden duidelijk te maken, wat ik in mijne eenzaamheid ge
voelde, – hoe loodzwaar de lucht was die ik inademde, hoe

donker mij het helderste daglicht scheen; hoe kleurloos de
gansche Schoone natuur in mijne oogen was!
Niets was natuurlijker dan dat ik in mijne treurige verla
tenheid dacht aan den eenigen vriend mijns overledenen vaders.
Ik aarzelde niet lang, maar ik liet hem den dood van zijnen
vriend weten. Acht dagen later stond hij vóór mij, en toen
gingen wij te zamen naar het kerkhof en legden een frisschen
krans neder op het graf van den besten vader en den trouw
sten vriend.

Thans behoef ik niet verder te zeggen hoe ik de vrouw
werd van den ouden GRAAF, dien braven vriend, die met mij
zijne laatste bete zou hebben gedeeld, maar niet kon gelooven
dat er ééne jonge vrouw in de wereld was, die hém trouwen
wilde. - De weduwe DoPs moest plaats maken voor mij, maar
zij deed het met genoegen: zij was zelfs de eerste om ons te
komen geluk-wenschen. 't Is waar zij had hare schaapjes op
het drooge.
En hiermede is mijn verhaal uit.
X.

mGravin,” begon de Grenadier-kapitein toen allen zwegen,
n wilt ge mij toestaan, dat ik u mijn compliment maak vooreerst omdat gij van den hoogsten adel zijt dien ik ken,
en ten tweede, om de aangename oogenblikken die uw verhaal
ons verschaft heeft?”
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De waardige Kapitein vertrok bij die sierlijke rede zijn ge
laat in eene buitengewoon droefgeestige plooi; hij naderde de
Gravin en greep hare hand, die hij op krachtige wijze schudde.
mMijne vrienden!” zei de Majoor, laat ons zweeren dat wij
de Gravin als hare lijfwacht zullen dienen, zoolang wij als
zwervelingen aan onze eigene hulpmiddelen blijven overgelaten!
Zij offerde hare jeugd opdat het stervensuur van haar ouden
vader kalm mogt zijn. Zij heeft regt op onzen eerbied en
onze bescherming!”
Allen stonden op en hieven de regterhand in de hoogte ten
teeken dat zij instemden met dien eed van trouw.

Ongelukkige zwervers! Hoe grootmoedig rekenden zij op
hunne uitgeputte krachten, op hunne eensgezindheid, op hunnen
door het langdurig lijden en strijden verstaalden moed! Hoe
weinig rekenden zij op den benarden toestand van het ramp
zalige Groote Leger, op de steeds nader dringende legioenen
van den vervolgenden vijand! En hoe ver van hen lag het
vermoeden aan het ophanden zijnde verschrikkelijke drama, waar
in ieder hunner zijne lijdelijke rol zou worden aangewezen, en
waarvan zoo weinigen zouden overblijven om later te kunnen
verhalen wat zij van het jammertooneel hadden gezien en welke

rol hun daarbij was toebedeeld!
Beschut door de muren van het gebouw en verscholen onder
een gëimproviseerd afdak, bragt het gezelschap bij het bi
vakvuur een nacht door, zooals het er nog slechts weinige
had genoten sedert de noodlottige terugtogt was aangevangen.
XI.

Den 28" November, des ochtends, – dus twee dagen
nadat wij den kleinen troep bij Losnitza zagen aankomen stond hetzelfde troepje, digt aaneengesloten, aan den oever der
Berezina en bespiedde met angstige bezorgdheid het gunstig
oogenblik om zich te midden van den golvenden stroom van
menschen, paarden en voertuigen, die aanhoudend naar de
bruggen vloeide, te wagen. Huiverend van koude bragten zij
verscheidene uren achtereen door met op en neder van de
eene brug naar de andere te gaan en twintig en meermalen te
beproeven, vast aaneengedrongen, den overtogt te beginnen;
1860.
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maar iederen keer weken zij terug, wanneer eene nieuwe on
wederstaanbare menschenmassa vooruit stroomde en het ontzet

tende gedrang nog vermeerderde; zijdwaarts de weerloozen
in de rivier drong; voorwaarts over de weêrstandbiedenden
heen stormde en hen onder den voet vertrapte.

Eindelijk scheen toch het gunstig oogenblik daar. De kloek
sten van den hoop, en onder hen KoEN, vormden de spits:
als de ijzeren wig in het weêrbarstige hout, moesten zij door
de woelende massa boren. Met den stormpas rukten zij voor
uit. In een oogenblik waren zij een tiental schreden voortge
drongen. Gelijk het vaartuig, dat met kracht van de helling
loopende, balken, ketens en trossen die het trachten te
weêrhouden, doorsnijdt of als rag vaneen scheurt; vervolgens
als een dolfijn in het water schiet, de golven doet opstui
ven en langs zijne magtige zijden doet bruischen, - even
onwederstaanbaar dringt de kleine maar stoute schaar in den
digten, verwarden hoop. Maar even als diezelfde vloeibare
wateren, die zich zoo lijdzaam voor de snijdende kiel openen,

langzamerhand door hunnen zachten wederstand het geweldige
vaartuig bedwingen en eindelijk doen stil-liggen, - zoo ook
stuit weldra de kleine troep in de digte menschenmassa,
golft met haar heen en weder, blind en magteloos en wor
stelend tegen den drang die dreigt zijne gelederen te breken,
in den stroom te werpen of onder den voet te vertreden.
Langzaam toch, zich aan elkander vastklemmende, wint men

veld naar voren.

Maar midden op de brug gekomen, klinkt

eensklaps, boven het rumoer van zoo vele duizende wanhopige
stemmen, boven den aanhoudenden donder van het geschut
en het geknetter van 't geweervuur van VICToR's korps strij
dende met wITTGENSTEINs magt, - een doordringende kreet:
m La cavalerie!”

Dertig of veertig ruiters van alle wapens, en daaronder vele
officieren, stuiven de brug op, met opgeheven sabel; drijven
hunne vermagerde rossen met spoorslagen in de op elkaar ge
drongen menigte, houwen links en regts om ruimte te maken;
werpen alles voor zich neder en zijn in een oogwenk midden
op de brug. Maar ook daar worden zij in hunne woeste
vaart gestuit. Als een niet te ontwarren kluwen staan onze
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vijftien gelukzoekers rug aan rug tegen elkander gedrongen,
vast besloten voor hun behoud het uiterste te wagen of hun
leven zoo duur mogelijk te verkoopen. De moedige houding
van het hoopje was wel in staat eenig ontzag in te boezemen;
maar de weifeling bij den ruitertroep kon niet lang duren in
een zoo gevaarlijken toestand als waarin zij zich midden op de
brug bevond. ,, En avant !” klonk eene gebiedende stem:
m Passez-les sur le ventre !”

Nu volgde een gevecht, waarbij de gevechten met den vij
and in verwoedheid niet mogten vergeleken worden.
KoEN streed als een leeuw; hij had zich vóór de Gravin
geplaatst, ten einde haar met zijn lijf te beschutten. Een
oogenblik verloor de arme vrouw het evenwigt; haar ligchaam
was reeds over den stroom gebogen, en zij dreigde te midden
der woelende ijsschotsen in het donkere water te storten, dat

reeds zoo menig slagtoffer verslonden had. Maar KoEN sloeg
zijn sterken arm om haar heen, drukte haar vast aan zich en
redde haar dezen keer van het wisse gevaar! De worsteling
duurde slechts een oogenblik; de ruiters op hunne beurt ge
drongen door de massa die achter hen opzette, hieuwen als
razenden er op in – en braken eene bres in den kleinen
phalanx. Sommigen van het vijftiental werden overhoop gere
den; anderen stortten in de rivier; KoEN bleef de Gravin als

eene schaduw ter zijde; hij droeg haar als 't ware door het
gedrang. Nog was hij slechts een tiental schreden van den
overliggenden oever verwijderd – daar voelde hij een schok
in den rug, die hem bijna ter nederwierp en hem noodzaakte
de Gravin los te laten. Door eene bovenmenschelijke inspan
ning gelukte het hem zich overeind te worstelen, maar op
hetzelfde oogenblik drong een kurassier, op zijn reusachtig
ros, op hem in en was op het punt hem onder den voet te
rijden. KoEN greep de teugels van het paard en deed het
eenige schreden terugwijken; maar de ruiter gaf het dier de
sporen, en deed met zijn langen sabel een woedenden houw
naar den infanterist, doch deze ontweek den slag en gaf het
paard zulk een geweldigen ruk, dat het een oogenblik op
zijne achterbeenen werd nedergedrukt. Terwijl KoEN dus wor

stelde met den ruiter, geraakte de marketentster weder in het
14 %
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gedrang; zij hield echter met de kracht der wanhoop een punt

der schapenpels van haren beschermer in de hand, en zoolang
KoEN die hand voelde, bleef hij met omzigtigheid alles om
zich heen gadeslaan, teneinde zich met zijne gezellin zoo goed
mogelijk door alle gevaren heen te slaan. Maar eensklaps,
terwijl hij de hand nog aan den teugel van het ros hield,
klonk, digt bij hem, een doordringende vrouwengil, die hem
door merg en been ging, - en tegelijk voelde hij de hand los
laten. Door een snellen wanhopigen ruk, keerde hij zich in
het gedrang half om, en juist op dat oogenblik stortte eene
vrouwelijke gedaante van de brug in het water en verdween
in de diepte – het was de Gravin. Haar hoofd kwam nog
een oogenblik boven het watervlak te voorschijn; haar blik,
haar laatste blik viel op KoEN, als wilde zij hem haar af
scheid voor de eeuwigheid toewenken; toen dreef zij in den
vloed weg.
Een gevoel als zonk eensklaps het waggelend
bruggedek met hem in de diepte, overviel KoEN op dat vree
selijk gezigt; het bloed steeg hem plotseling naar het hoofd,
bruischte en kookte in zijne hersenen als eene woeste zee en
trok een nevel voor zijne oogen.
m Láchez la bride, sacré....!” klonk de toornige stem van
den kurassier, en onze held kreeg gelijktijdig een sabelslag
over 't hoofd, die bestemd was om hem den schedel te kloven,
maar die gelukkig door de drift van den ruiter en gedeeltelijk
door den zwaren gëimproviseerden tulband in zijne kracht ge
broken werd. Maar KoEN viel toch op eene knie, en liet den
teugel glippen. De kurassier dreef zijn paard aan; het dier
sprong onder de felle spoorslagen overeind en wierp den man,
wiens vuist het zoo krachtig gevoeld had, omver. Ten tweede
male sprong de sterke jongeling overeind en met de kracht der
razernij greep hij den reusachtigen ruiter bij het gelaarsde been
en knarstandend riep hij: ,,Ellendige hond! – dat zult ge
misgelden!” – KoEN had zijn geweer laten vallen; hij greep
het been des ruiters in zijne beide armen en wierp den man
letterlijk uit den zadel, het paard werd door de hand van zijn
berijder, die de teugels krampachtig in zijn vuist besloten hield,
mede getrokken, en ruiter en ros stortten over elkander in den
stroom. De aanval was zoo hevig geweest, dat de aanvaller zelf
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zijn evenwigt verloor en op zijne beurt naar beneden buitelde.

Maar KoEN was een stout zemmer, in weerwil van zijne lastige
en vrij dikke kleeding werkte hij zich door het ijs heen en be
reikte den anderen oever.

-

Even als iemand die van zijne zinnen beroofd is, liep hij een
poos heen en weder, zonder zich in 't minst te bekommeren om
hetgeen er om hem heen voorviel, - om zijne natte kleederen
die hem aan het ligchaam vastvroren, evenmin als om de kanon

kogels der Russen die door de lucht suisden. Hij liep langs den
oever van den donkeren stroom, gelijk de ziel eens afgestorvenen
langs de boorden van den Acheron – hopeloos, zich-zelven
vervloekende, en menigwerf op het punt om zich in de golven
te werpen en er zijn graf te vinden. Maar weldra begon de
rede weder tot zijn brein door te dringen. Wat was er van

zijne makkers geworden? Hij had de Gravin wel van de brug
in het water zien storten, maar het was hem onmogelijk geweest
haar een oogenblik langer met zijn oog te volgen. Een hunner
had dit welligt kunnen doen en zou hem kunnen verhalen hoe
de arme vrouw haar einde had gevonden: alles had zich zoo
snel en onverwacht toegedragen, dat hij zich ter naauwernood
meer de omstandigheden geregeld kon te binnen brengen. De

avond begon te vallen. Zijn verlaten toestand werd hem einde
lijk ondragelijk. Hij mengde zich weêr in den stroom menschen,
die gestadig over de bruggen vloeide en begon nu ijverig onder
de massa te zoeken naar een zijner makkers.
Het toeval diende hem: boven de menigte zag hij eene
muts van fantastischen vorm uitsteken, die hij aanstonds
herkende. Hij drong door het gewoel en legde zijne hand op
den schouder des eigenaars van de zonderlinge muts.
mAh, vous voilà!” riep de Fransche Luitenant, - want
hij was het. Que sont devenus les autres?”
mDat wilde ik ú juist vragen,” antwoordde KoEN, - m ik
heb sedert wij op de brug uit elkaar zijn geraakt, niemand
meer gezien. En de Gravin....”
De ontroering belette KoEN meer te zeggen; met angstigen
blik bespiedde hij het gelaat van den Franschman, - of welligt

hij nog iets van het treurig lot der ongelukkige vrouw wist.
m Pauvre femme!” zei de Luitenant, medelijdend het hoofd
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schuddende.

En nu begon de oude krijgsman eene lof- en

lijkrede te houden op de jeugdige vrouw, die op zoo treurige
wijze haar leven had geëindigd. KoEN vroeg den officier wat
hij eigenlijk van het uiteinde der marketentster wist, maar de
Luitenant kon hem alleen dit zeggen: hij had te midden der
worsteling den doordringenden kreet der Gravin gehoord en
op hetzelfde oogenblik zag hij hoe zij, met nog een paar an

dere ongelukkigen, van de brug in het water stortte. Verder
had hij niets kunnen zien, want het gedrang werd zoo hevig,
dat hij zich slechts met groote moeite staande hield en er ein
delijk in slaagde, door zich aan den staart van een der paar
den vast te houden, den oever te bereiken. Vervolgens had

hij, in het denkbeeld dat de meesten zijner makkers hem reeds
vóór waren, zich vooruit gespoed, - maar niemand vindende,
was hij terug gekeerd en had zich bij de brug geposteerd,
tot het donker werd en hij er op bedacht moest zijn een goed
heenkomen te zoeken.

De beide lotgenooten besloten nu bij elkander te blijven.
Volgens het gevoelen van den Luitenant zouden zij den vol
genden dag wel eenige hunner makkers terugzien, maar later
eerst troffen zij te Wilna een paar leden van het voormalige
gezelschap aan, die echter, evenmin als zij, iets wisten van
het lot hunner overige makkers.
XII.

Wij hebben thans een tijdvak van omstreeks anderhalf jaar vóór
ons, dat wij vlugtig zullen afhandelen om vervolgens tot een nieuw
hoofdstuk - tevens het besluit van dit verhaal – over te gaan.

In dien tijd heeft onze vriend KoEN op verschillende slag
velden den dood gezocht, want sedert de schoone Gravin de

beheerscheres van zijn hart was geworden, leefde hij alleen
voor haar en om haar. Sedert zij vóór zijne oogen zulk een
ellendigen dood vond, was zijn levensdoel heen, volgde hij als 't
ware werktuigelijk den weg die hem eindelijk ter eeuwige ruste
voeren zou. Zijn vriend, de Luitenant, diende hem aanvan

kelijk tot gids op dien weg – dat wil zeggen: die vriend be
handelde KoEN als iemand over wien hij naar ziel en ligchaam
in den ruimsten zin te beschikken had. Hij liet hem indeelen
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bij het regiment waarin hij zelf nu eindelijk eene kapiteinsplaats
kreeg; hij nam KoEN vervolgens als sergeant-majoor bij zich; maar KoEN deugde voor het administratieve werk niet veel
meer, en verzocht daarom zijn vriend iets anders voor hem

te vinden. De Kapitein was altijd een goedhartig man geweest;
hij leende dus genadiglijk het oor aan dat verzoek, en tenge
volge daarvan, en van de nadere bemoeijingen des Kapiteins,
werd KoEN heel onverwacht officier. Bij Dresden werd hij Lui
tenant '). Na het gevecht bij Hanau werd hij gedecoreerd,
ten gevolge van de voordragt van zijn vriend den Kapitein,
die te gelijk tot officier van het legioen van eer werd bevor
derd. KoEN was overal waar gevochten werd, haantje voor
aan - even als hij dat vroeger, in zijn rijken tijd, op feesten en
drinkgelagen was geweest; hij zocht het gevaar, en verachtte
den dood met even veel driestheid als hij vroeger het leven –
en wel het vrolijke, prettige leven van een jongen met geld had bemind. De dood heeft altijd respekt voor degenen die
hém minachten. Het is treurig te zien hoe die leelijke schar
minkel rondhakt onder zwakken en levenlustigen; hoe hij er
zich een spel uit maakt om juist hen te treffen, die de meeste
vrees en den grootsten eerbied voor hem koesteren, terwijl hij
knapen als KoEN - die hem behandelen gelijk de straatjongen
een geboeiden policie-dienaar bejegent – die, in figuurlijken
zin, de tong naar hem uitsteken en hem met slijk werpen, onder
danig buigende voorbij gaat, - en eindelijk, als hij ambtshalve
verpligt is zich bij hen aan te melden, zulks doet met de beschei
denheid van een crediteur die zijne quitantie komt aanbieden en
vooraf weet dat ze tot de laatste cent zal worden betaald.

KoEN bereikte door zijne minachting voor den grimmigen
man met de zeis, een geheel ander doel dan hij zich had voor
gesteld. Bij Arcis-sur-Aube ging het, zoo als bekend is, heet
toe, en de man met de zicht maaide daar even lustig rond als
bevond hij zich midden in het rijpe koren en moest hij dien
dag een schoft meer doen dan een gewoon maaijer af-kan.
Het was bij een der moorddadige aanvallen op het dorp Grand
') De luitenantsrang bij de Franschen heeft twee klassen: sous-lieutenant en
lieutenant,
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Torcy, dat KoEN's vriend, de Kapitein, een doodelijk schot
ontving, en stervende uitriep: ,,En avant, sacrébleu!”
KoEN nam het bevel der kompagnie op zich, na in der haast den
moedigen kapitein de hand gedrukt en hem, zoo hij werkelijk
van plan was voor goed af te marcheren, met een gebroken hart
goede reis gewenscht te hebben, snelde aan het hoofd zijner
jonge maar dappere soldaten voorwaarts, drong een der eersten
in het dorp en hield daar onverschrokken stand in weerwil der
woedende aanvallen van de Beijeren. Tot belooning voor zijne
dapperheid, en ter gemoetkoming aan zijne teleurstelling dat de
man met de zeis zich zijner niet had ontfermd, werd KoEN kapitein.
Als kapitein maakte hij het overige van den veldtogt mede,
en keerde later, na zijn ontslag genomen te hebben, in het
vaderland terug.

Als een geblaseerde zwierbol had hij het land zijner geboorte
verlaten, met geen ander vooruitzigt dan, na korteren of lan
geren tijd, aan eene jenever- of brandewijnberoerte te sterven of

op een verwijderd slagveld begraven te worden. Na twee jaren
keerde hij terug, gerijpt door de ondervinding, gelouterd door de
liefde, – maar onverschilliger omtrent zijne toekomst dan ooit.
Die onverschilligheid was oorzaak, dat hij bij den terugkeer in
zijne geboortestad, zijn voormaligen zaakwaarnemer, die hem de
tijding kwam mededeelen van eene zeer aanzienlijke erfenis

waarmede de fortuin den zwerveling gedurende zijne afwezigheid
had vereerd, met niet veel meer opgetogenheid ontving, alsof
die heer een kleêrmaker

kwam aanpassen.

was, die hem een nieuwen rok

De eerlijke man, die eene geheel andere

herinnering van zijnen cliënt had overgehouden, was derwijze
beteuterd over zulk eene ongehoorde onverschilligheid in eene
zaak van zooveel gewigt, dat hij een oogenblik geloofde dat
de voormalige Kapitein, door een of ander ongeval hem in den
krijg overkomen, niet wel meer bij 't hoofd was.
Maar toen daarop de cliënt met buitengewone kalmte de
meest rationele vragen deed omtrent de nalatenschap, en daar

na de meest positieve en uiterst verstandige bevelen gaf omtrent
de belegging van het groote kapitaal, - kwam de waardige
man tot andere gedachten.

Toen hij vervolgens, na afscheid

genomen te hebben, zich verwijderde, schudde hij eenigzins
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droefgeestig het hoofd en maakte daarbij eene vergelijking tusschen
KoEN van vroeger en kapitein DE WILDT van heden, – welke
vergelijking hem tot de slotsom bragt, dat, al mogt de Kapi
tein, uit een zedelijk oogpunt beschouwd, nóg zoo goed zijn –
de vrolijke, onbezorgde KoEN toch oneindig beter was - van
het standpunt eens zaakwaarnemers gezien.
Daaruit blijkt alweder dat het goede en slechte in dit onder
maansche betrekkelijk zijn, en veel afhangen van het punt van
waarneming waarop wij ons plaatsen.
n

(Vervolg en slot hierna.)

HERINNERINGEN UIT DE LOOPBAAN VAN EEN
INDISCH OFFICIER.
(Vervolg van bl. 136.)

WII.

Men mag zeggen wat men wil, maar voor een gewoon mensch

is eene eerste zeereis niets anders dan eene aaneenschakeling van
onaangename toestanden en gewaarwordingen. Naauwelijks is dat
beknellende gevoel, door het vertrek opgewekt, uit uwe borst

geweken, of gij ontdekt eene andere ziekelijke aandoening.
Het nieuwe dat gij ziet, treft u bijna niet, laat u onverschil

lig; gij gevoelt geene behoefte om te praten, en denkt er zelfs
niet aan een sigaar op te steken. Het gesprek der zeelieden
onder elkander verveelt, hindert u. Toch vindt gij de bewe

ging van het schip veel minder onaangenaam dan ge u voor
gesteld hadt, en gij zijt overtuigd dat als er iemand vrij van zee
ziekte blijft, gij het zult zijn. Maar ongelukkige! gij zijt reeds
ziek zonder het te weten!

Het schip zeilt nog onder de kust

en ligt zoo goed als stil; dit en de oorlam, die juist is uit
gedeeld, zijn de redenen waarom gij nog ter been zijt.

Daar wordt geluid voor schaften. Honger,” zegt ge, heb
ik wel niet, maar ik zal toch naar omlaag gaan.” De een
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volgt den ander den trap af. 't Is verwonderlijk hoe bleek het
licht, dat door het valluik valt, er iemand doet uitzien. Het
eten wordt aangedragen; het ziet er goed uit, maar toch doet
de lucht alléén, laat staan het gezigt, u walgen. Drie kwart
der manschappen is alweer naar boven om, zoo als het heet,
m dat ouwe Holland nog eens te zien.” Een enkele hier of
daar aan een bak, houdt zich goed en hapt toe; doch hij
volgt spoedig de rest en zoekt een plaatsje, mom goed te kun
nen zien hoe het er doorsnijdt.” Nu en dan bukt hij zich
zoo ver voorover, dat gij zoudt gelooven hij een garnaal tot
op den bodem der zee na wil kijken. Bij die gelegenheid
kunt ge hem hooren hoesten en ... nog meer doen. Het mid
dagmaal is al gevlogen! Gij staat naast hem en doet eene
poging om hem uit te lagchen, maar het gelukt niet best;
uw mond is bijzonder saprijk. Waart gij twintig jaren jonger,
dan zou ik zeggen dat gij het zuur hadt.
De wind begint beter door te blazen, en ruimt te gelijker

tijd. De ra's worden gebrast, en de manschappen van de
wacht halen mede aan de lijnen, zoo als bepaald is. De boots
mansmaat zingt er zijn: he! djulleman, ho! he!” bij, en ein
digt met drie fiksche rukken, onder aanroeping der drie Ne
derlandsche hoofdhandelsteden: Amsterdam! Rotterdam! Dort!”

Vooral dat laatste woord mDort” schijnt de spieren fameus te
spannen, want het touw kraakt er van, en stuurman KoRTAF,
die bang wordt dat het breken zal, haast zich met klem
»vast dat” te kommanderen.
Onderwijl is inde Dankbaarheid aan de Nederlandsche handel
maatschappij van Schiermonnikoog” (zoo hebben de reeders,
die niet van lange namen houden, ons schip gedoopt) inderdaad
vrolijk geworden. Bij het brassen begon zij al buigingen te
maken, welke nu niet meer ophouden; wij zijn natuurlijk ver

pligt mede te doen. Doch wat ons in het geheel niet aan
staat, zijn die coquette heupbewegingen van onze danslustige
Dankbaarheid, die ons doen schudden en waggelen. Zij ani
meert zich en snuift er goed door, dat valt niet te ontkennen;
maar zonder houw-vast kan niemand meer op zijne beenen

blijven staan.

De bovenrand der verschansing is gegarneerd

met handen die er zich krampachtig aan vastklemmen; eene
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pin, een endje, een kippehok is onmisbaar om niet te vallen.
Velen zijn op het dek gaan zitten, tegen de verschansing aan
geleund; allen zien er ontdaan uit. Geen mensch opent zijn
mond als om zich onwelvoegelijkheden te laten ontvallen. En
vielen die nog maar buitenboord; maar de ziekte en daarmede
de onverschilligheid nemen hand over hand toe.
De ergste slagtoffers ziet ge echter niet op dek; zij liggen
omlaag, regts en links op den vloer te wentelen in hun slijk.”
Daar vertoont zich

de ziekte in al hare kracht en ellende.

't Gelijkt er wel op een cholera-slagveld zonder lijken. Bra
kingen, stuiptrekkingen, jammerklagten zonder einde. Onze
Luganer ligt met het hoofd buiten en met de beenen binnen
het onderofficiersvertrek; gij zoudt denken dat hij, bij eene
laatste poging om lucht te krijgen, bezweken was, als ge hem
niet nu en dan een klagend geluid hoorde slaken en een o
Dio! o madre di Dio! stamelen.

Bij de bewoners van machteruit” is het niet veel beter ge
steld. Het gesprek loopt over de verwachte ongesteldheid. Een
jeugdig passagier drinkt uit eene achtkante flesch met een briefje

beplakt, waarop met groote letters gedrukt is: m Remède contre le
mal de mer” en met kleine, de wijze hoe het middel aan te
wenden. Het schijnt niet slecht te smaken en in gebruik nog
al gemakkelijk te zijn, al kost het vocht wat veel, althans het

jonge mensch proeft er dikwijls van, en verklaart te willen wed
den dat hij schotvrij is. Daar niemand lust heeft de wedding
schap te houden, wendt hij zich naar de verschansing en toont
met een kalfje” de feilbaarheid van zijn onfeilbaren drank. De kommandant legt het ook af, en blijft de drie volgende da
gen in zijne hut. Wij, Luitenants, houden ons goed, waar

schijnlijk door ons op raad van stuurman LEENDERT, een echte
Amsterdammer, van alles te onthouden behalve van scharretjes.
Voor ééne zaak was evenwel de zeeziekte goed. Hoor slechts!
Toen de Dankbaarheid danslustig begon te worden, was ook

in de kajuit de vrolijkheid teruggekeerd, te oordeelen althans
maar het gelach dat nu en dan door den kap opsteeg. Sedert
een paar uren was er nogtans geen vrouwelijk geluid meer ge
hoord, toen wij eensklaps eene doodsbleeke dame boven aan

den trap zagen verschijnen. Ofschoon hare oogen wijd open
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stonden, was het moeijelijk te weten of zij iets zag. Stijf aan
de leuning geklemd, deed zij wel een paar malen eene bewe

ging om de verschansing te bereiken, doch scheen den moed
niet te hebben zich los te laten en drie, vier passen over den
beweeglijken bodem te doen. Wat was natuurlijker dan dat
de Luitenant PIENEMA toéschoot en, de kluizenaars principes
der dames vergetende, haar zijn arm aanbood! Die arm werd
aangenomen en niet meer losgelaten. Ik betwijfel 't of de
dame een woord heeft gelispeld, maar dat zij, geheel onder de
heerschappij der ziekte, lang, dikwijls en demoedig voor Nep
tunus het hoofd over de verschansing boog; dat zij ten laatste
meer dood dan levend, half gedragen en half loopende, naar
de kajuit teruggevoerd werd, dat alles kan ik getuigen. In
éénen adem kan ik er bij vertellen, dat wij elk op onze beurt
en soms allen te gelijk in de gelegendheid kwamen om ons
verdienstelijk te maken; dat de vrouwelijke dankbaarheid op
de m Dankbaarheid” nog meer in het oog viel en spoedig den
slagboom wegnam, die ons tot nu toe van het dameskwartier
scheidde, dat wij binnen veertien dagen de zeereis zoo heel
onaangenaam niet meer vonden, en dat vooral PIENEMA reden
had de zeeziekte te loven. Want vóór wij de keerkringen
gesneden hadden, liet hij eens aan tafel de glazen der disch
genooten door den hofmeester volschenken uit een extra merk,
en maakte zijn engagement bekend met mejuffrouw LEONIE VAN s.
VIII.

't Was een heldere morgen. De wind verflaauwde en de
lucht voorspelde verandering. Het kanaal leverde het schoonste
tooneel op, dat mijne oogen ooit aanschouwd hadden. De groote
watervlakte geleek een uitgestrekt plein, regts besloten tus
schen blanke krijtbergen die zich voordeden als marmeren

paleizen van Engelsche aristocraten, links door de minder
trotsche wijk van Frankrijks lagere kusten. Het schilderachtige
eiland Wight verhief zich als een monument in een der hoe

ken, en in alle rigtingen bewogen zich groepen en enkele
vaartuigen over het monsterplein. Een Engelsch oorlogs-esca
der, dat zich nu en dan slechts een weinig verplaatste, voerde

met de meeste orde op het effen exercitie-veld de verschillende
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manoeuvres uit, die door middel van seinvlaggen van het ad
miraalschip gedirigeerd werden. Nu eens van front veranderende,
dan weder eene nieuwe slagorde aannemende, zag men de vaar
tuigen op het onverwachts alle zeilen ontrollen, een onzigt
baren vijand te gemoet gaan en eenige salvo's op hem los
donderen. Enkele stoomschepen (ik spreek van twintig jaren
geleden) deden de dienst van éclaireurs en ordonnancen. Eene
menigte kleine vaartuigen schenen als straatjongens naar het
exerceren te staan kijken; van nabij waren het visscherspinken
die hare netten uitwierpen. Langzaam en statig, dikwerf met
een vermoeid uiterlijk, kwamen zwaar beladen handelschepen
uit zee opzeilen en gingen over het plein de bestemde havens
zoeken. Ontmoetten zij onder weg eene kennis, dan werd een
streekje hooger of lager aangehouden om een paar woorden
door den roeper te wisselen; de bruine gezigten der opvaren
den, een aap of een papegaai die nieuwsgierig uit het wand
in de rondte keek, toonden duidelijk genoeg uit welk oord en
van welke verre reis het schip terugkeerde. Veel hooger op

het water liggende, net geschilderd en met nieuwe zeilen be
hangen, zweefden uitgaande handelschepen over het plein.
Het onze had zijn vluggen, luchtigen gang een oogenblik

bedwongen om den loods te laten overgaan op de loodsboot
die op zijde was geschoten, en toen wij, onzen weg vervol
gende, die boot nastaarden, zagen wij haar weinige minuten
later op een vollen Oost-Indievaarder aanleggen, waar Jan de
Duffel op overstapte, om met Gods hulp” den volgenden
dag weer bij moeder de vrouw” te zijn.
Prachtige yachten met uitgelezen gezelschap slenterden met
bevalligheid over de wandelplaats, coquetteerden en wedijver
den met elkander in sierlijke wendingen en snelle gangen, zich

verlustigende in den vrolijken zonnigen dag. En te midden
van al die levendigheid en al dat gejoel dartelden honderde
zeilsloepjes, klein als speelgoed en onbezonnen als kinderen, van
de eene kust naar de andere, van het eene schip naar het andere.

Onbezonnen zeg ik, want veel te speelsch om ergens gevaar te
zien, zeilden ze stoutweg vlak voor den boeg der grootste sche

pen en waagden zich honderdmalen roekeloos aan overzeiling.
De indruk van dat éénig tooneel moest wel blijvend zijn.
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Maanden toch konden verloopen voor dat de eentoonigheid
door een dergelijk schouwspel zou afgewisseld worden. Reeds
in den namiddag sloeg de wind om, betrok de lucht en zwol
len de baren. Nu over bakboord, dan over stuurboord lig
gende, kruisten wij tien etmalen achtereen van de Engelsche
naar de Fransche kust en van de Fransche naar de Engelsche.
De Z. W. wind woei vrij fel en geleek ons wel een storm toe,
doch de zeelui noemden het maar een stevige bramzeilskoelte.
Zij was evenwel krachtig genoeg om alle wandelaars van het
reuzenplein te verjagen, want uitgezonderd een twintigtal zeilen,

die denzelfden weg met ons op moesten, waagde geen schip
zich buiten de haven.

De dienst van het detachement was min of meer geregeld,
maar kon uit den aard der zaak niet veel beduiden. Appèls,
inspectiën over het equipement en theoriën werden gelast en
ook werkelijk gehouden, maar eigenlijk voor den vorm alleen.

De helling waaronder het schip lag, de regenbuijen en de scheeps
manoeuvres beletten de geregelde uitvoering van eenige dienst.
Buitendien had zich, vooral bij de geaboleerde Leydenaars, een
slechte geest geopenbaard, een onwil om, zoo goed en zoo
kwaad als het kon, de bevelen uit te voeren.

Zij vonden in

den ongewonen toestand gedurig eenig voorwendsel tot onge
hoorzaamheid en wilden geen zeemanschap leeren gebruiken.
Dit gaf natuurlijk aanleiding tot menigvuldige straffen. De helft
der manschappen misschien had al arrest tusschendeks, doch
velen violeerden dat arrest, voorgevende dat zij zeeziek waren
en naar lucht snakten. Het ontbrak den meesten onderofficieren

aan den slag (takt) om met zulk onwillig volk om te springen,
en den officieren – waarom zou ik het niet bekennen – aan

ondervinding om zich te doen gehoorzamen. Eigenlijk sproot
de slechte tucht geheel voort uit het karakter van den kom
mandant die, zoo als wij spoedig bemerkten, niet gediend was
met rapporten te krijgen over het een of ander voorgevallene,
en die liefst veel, zoo niet alles, door de vingers zag.

BEZEM, de jongste maar tevens de onhandelbaarste soldaat
van het geheele detachement, veroorzaakte ons den grootsten last.
Het was voor hem genoeg eene order te vernemen, om juist
het tegendeel te gaan doen. Ongehoorzaamheid scheen hem
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eene behoefte, wanorde scheppen en twist maken eene tweede
natuur te zijn. Daar hij ter naauwernood negentien jaren telde
en een zeer jeugdig voorkomen had, berispte de kommandant
aanvankelijk slechts zijne fouten wanneer hij hem had kunnen
bestraffen, maar BEZEM wilde als man behandeld worden en liet

de eene overtreding op de andere volgen. Hij kreeg nu arrest
op arrest, en violeerde het opzettelijk om het eerste met de

provoost kennis te maken. Het duurde echter niet lang of hij
wist zich te bevrijden door eene plank los te breken. De onder
officier van de wacht kwam mij dit rapporteren.
» Luitenant RoBERT! de arrestant is van nacht ontvlugt.”
m. Hoe kan hij ontvlugt zijn, hij had toch geen vleugels?”
m Neen Luitenant, hij is tusschendeks bij zijne kameraden, en
zegt dat hij niet meer in de provoost gaat, en de andere man
schappen zeggen dat het eene schande is zulk een jong mensch
zoo gestreng te straffen.”

» Het schijnt wel dat gij dit ook gelooft, Sergeant, anders
had ge uw pligt wel gedaan. Breng hem dadelijk weêr in arrest,
en laat de baas timmerman de plank weêr vastspijkeren.”
m. Maar hij dreigt ieder die hem nadert met een mes te door
steken. De manschappen der wacht bedanken er voor een por
te krijgen, en ik....
» En gij schijnt over uwe wacht weinig te zeggen te hebben,
Sergeant!”
De kommandant stond nevens mij toen dit rapport inkwam.
Ik zag hem vragend aan, daarop nam hij mij ter zijde, zeggende:
m. Die beroerde kerels trekken zijne partij. Laat BEZEM nu
maar loopen, en als hij zich rustig houdt....”
m. Maar Kapitein, als u verdraagt dat een arrestant zich onge
straft aan zijn arrest onttrekt, dan zal de discipline in eens geheel
en al weg zijn, en dan kan ik even goed mijn degen ophangen.”
m Die ellendige blanda's! (Hollanders). Met eene kompagnie
Javanen heb je nooit last. Weet je wat, neem maar een kor
poraal of drie, vier, laten die hem oppakken en in de pro
voost brengen. In volle zee zal het wel beter gaan. Vertel me
zoo straks eens hoe het is afgeloopen.”
En meteen ging de kommandant naar zijne hut, om met
het gemaal niet verder te doen te hebben.
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Nu, om korporaals te laten doen wat tot het werk der wacht
behoorde, was dubbel verkeerd, want hoe ligt kon die zaak
aanleiding geven tot feitelijke insubordinatie? Ik handelde even
wel volgens den ontvangen last en ging zelf naar het tusschendeks.
mBEZEM, zei ik, volgden Sergeant. Als ge op die wijs voort
gaat, belooft de reis voor u niet aangenaam te zullen worden.”

» Ik wil niet meer in dat donkere stikhok.”
m't Is uwe eigene schuld. Uit moedwil wierpt ge de waterton
om, en gij weet dat er 160 menschen aan boord zijn, die
daarvan een dag moeten leven. Ik neem aan dat het een kwâ
jongenstreek is, maar gij zijt bovendien bij herhaling brutaal
en onwillig geweest. De kommandant nam uw leeftijd in aan
merking en strafte u slechts met arrest tusschendeks; dit hebt
ge gevioleerd. Wilt ge een man zijn, gedraagt u dan als een

man. Onderga uwe straf en beter u. Volg nu den Sergeant.”
m. Dat verd.. ik.”

m Sergeant! doe uw pligt.”
Op een wenk van dezen laatste wil de korporaal LUDWIG,
BEZEM aanvatten, maar krijgt een vuistslag in het gelaat. De an
dere korporaals schieten nu toe en worden hem met moeite meester.
BEZEM moest in de boeijen geslagen worden, opdat de tim

merman zijn arbeid kon verrigten. Hij leerde evenwel spoedig
het kunstje om de boeijen te verbreken, en dan wierp hij ieder
die hem naderde met de schakels. Niet als een kind, maar

gelijk een duivel wist hij van iedere gelegenheid gebruik te
maken om zijne makkers aan te zetten zijn voorbeeld te volgen.
m. Als er nog maar tien waren die wat durfden, dan zouden die
geele Kapitein met zijn blanbeks van Luitenants wel wat min
der te zeggen hebben. Jelui durven ze niet aan, maar ik, de
jongste van allen, moet het maar bezuren,” enz.

De scheepskaptein begon in ernst bezorgd te worden, ver
klaarde dat er voor de veiligheid van zijn schip andere maatre
gelen moesten genomen worden, en bragt het na veel pourpar

ler's zóó ver, dat de weerspannige soldaat in het kabelgat ge
bragt werd.
Regts en links van den grooten mast bevinden zich vier
kante kokers van circa drie voet in doorsnede, waarin de an
kerkettingen gedurende de reis opgeborgen worden. Gelukkig
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waren, bij ons aan boord althans, die hokken zóó diep dat er
boven de ketting nog eene ledige ruimte van 6 à 7 voeten
overbleef. In een dier hokken nu werd de halstarrige BEZEM
geplaatst. Vier-en-tachtig dagen en even zooveel nachten bragt
hij er in door, zonder een oogenblik zijn stijfhoofdig, kwaad
aardig en ontembaar karakter te verzaken. Nu en dan be
proefde men nog eens hem met zachtheid tot rede te bren
gen, ten einde zijn arrest dragelijker te maken; doch liet men
hem bijv. een uur op het dek om lucht te scheppen, dan
verwekte hij dadelijk weder onrust, dan hitste hij de heet
hoofden tot opstand aan. En vermits de gemoederen maar al
te zeer daartoe geneigd waren, zoo als uit het vervolg blijken
zal, was men wel verpligt hem in het kabelgat te laten.
Tot het laatst toe scheen BEZEM verwacht te hebben, dat

zijne makkers hem zouden verlossen. Hij liet geen middel on
beproefd om moedwillig zijn ellendigen toestand te verslimmeren,
en zoo doende op het gevoel der anderen te werken. Immers
de laatste veertien dagen vóór onze aankomst op de reede van
Batavia, weigerde hij zelfs het gebruik van een houten bakje,
dat telkens wanneer het noodig was door het kabelgat werd
neêrgelaten. Hij sloeg het een paar malen aan stukken, en
voegde bij het genot van een ijzer bed, van eene ondragelijke
hitte, van geheel gebrek aan frissche lucht, nog dat van een
verpestenden stank.
Toen de korporaal LUDWIG een slag op het aangezigt ont
ving, was het mij als of ik den schok mede gevoelde. Nu
moet gij weten dat de gepensionneerde majoor ROBERT, mijn
geachte vader, dien ge u misschien nog wel herinneren zult,
altijd den mond vol had van discipline, en mij nog kind zijnde
reeds van discipline sprak, lang voor dat ik zelfs gissen kon wat
dat eigenlijk beduidde. Bij elk vergrijp, bij iedere bestraffing
of vermaning, was zijn stopwoordje: m discipline moet er wezen,”
en wij kenden hem genoeg om ons gesloten te houden en niet
meer te kikken als dit woord eenmaal uitgesproken was. Was
ik dus m in de vreeze der discipline” opgebragt, later leerde ik
het onmisbare der discipline in de soldaten-huishouding nog

beter begrijpen. Mij kwam het dus voor, als of die slag op
LUDWIG's kaken reeds het begin van een oproer constateerde.
1860.
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Geheel doordrongen van het ernstige der zaak, begaf ik mij
naar den kommandant, rapporteerde het gebeurde, en verwachtte
niet anders of hij zou dadelijk een krijgsraad beleggen, die
BEZEM moest veroordeelen en laten doodschieten.

Maar de kommandant was zoo crimineel niet. Hij haastte

zich geenzins te antwoorden, presenteerde mij een sigaar, en
stak ze zelf op toen ik bedankte.
» Och, weetje RoBERT!” sprak hij eindelijk m aan boord van

transportschepen hebt ge altijd van die standjes. Daarom had
ik liever geen detachement gehad, maar de duiten waren op,
en ik moest wel. T'is zoo blikskaters duur in Amsterdam, en

ik heb nog een paar bijlagen (zoo noemde hij zijne natuurlijke
kinderen) op school moeten leggen. Ik was al lekker met het
voorschot van . . . . .

m. Maar kommandant! ik voorzie oproer. In alle geval is het

eene krijgsraadzaak, en ik zal u eene klagte indienen.”
m Ta, ta, ta, ta!” riep mijn chef, terwijl hij zijne knieën tot
aan de kin optrok en, met het gemak van een gom-elastieken
man, de hielen rakelings aan het zitvlak op den stoel plaatste: –
't was zijne geliefkoosde positie, en aan boord, waar de ruimte
schaars is, wel aanbevelingswaardig – m steek toch eens op;
in de oost (hij zei altijd m in de noost”) gaat dat anders dan
in Holland. Een soldaat kost te veel geld wanneer hij te Ba
tavia aan wal stapt, om hem maar zoo gaauw voor den knik
ker te blazen. Wat aan boord gebeurt, willen ze in de noost
liever niet weten. – Weet ge wat ze er met BEZEM zullen
doen? Ze geven hem veertien dagen provoost om den ande
ren dag op water en rijst en gesloten, ze zenden hem daarna
naar een buitenpost en daarmede is 't uit. – Wilt ge liever
een manilla? ik heb lekkere, hoor! – Daarom moetje maar
niet te streng zijn. Eigenlijk kunnen ze toch niets uitvoeren,
want zoo lang de equipage op de hand van den scheepskap
tein blijft, weten ze toch geen raad om het schip te besturen.”
m Wie verzekert u, kommandant! dat zij geen gedeelte der
equipage zullen overhalen? Maar ook zonder nog zóó ver te
gaan, moet er dan geene discipline zijn, moeten uwe orders

niet opgevolgd worden? Hoe zal het gaan als de ongehoor
zaamheid veld wint? Binnen veertien dagen doet ieder man
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wat hij verkiest, en als zij nog heel genadig zijn, dan komen
zij hier logeren en jagen ons naar voren!”
m Allah tobat! zóó ver zal 't wel niet komen, hoop ik. Laat
ze maar van avond eens een extra oorlam geven, weetje!
Als ik terug ben in de noost, dan vraag ik dadelijk weêr
Javaantjes te kommanderen.”
IX.

't Kan u niets schelen, collega! wie de schrijver is van
de bladen die gij, steeds in de hoop dat er eindelijk iets aar
digs en boeijends zal komen, thans inziet, en gij hebt gelijk
van uw standpunt als lezer, die, doorvoed met diepzinnige,
zwaarwigtige militaire lectuur, thans behoefte hebt aan een
liflafje tot versnapering. 't Is u reeds meer dan voldoende te
weten, dat ik de zoon ben van den ouden RoBERT, dien gij
vroeger wel eens ontmoet hebt. Maar ik wenschte toch iets
meer van mij zelf te zeggen, geenzins omdat ik mij zulk een
belangrijk persoon acht, dien gij volstrekt moet kennen; nog
minder omdat ik van deze gelegenheid gebruik wil maken mij
als een miskend genie, als een verongelijkt slagtoffer of als een
verdienstelijk krijger aan u voor te stellen, en het allerminst
om mijn bruin, gerimpeld, vermagerd uiterlijk, mijne zwarte
ondeugden en meest in het oog vallende karaktertrekken af te
schilderen. Foei neen! ik ben te veel militair, om schrijvers
van beroep op dien weg te kunnen volgen; ik ben te weinig
schrijver, om iets meer dan het hoog noodige van mij-zelven te
zeggen. En dit is het eigenlijk wat ik u wilde mededeelen.
Waarom of ik dan schrijf? - Wel, ik denk mij twintig
jaren terug. Had ik toenmaals een dagboek van een Indisch
officier in handen gekregen, ik zou het van a tot z doorge
lezen hebben, al was het ook nog zoo onbeduidend geweest.
Doch er bestond niets wat naar een journaal geleek. Om dus
bijzonderheden van het intieme militaire leven in Indie te ver

nemen, moest men afgaan op mondelinge overleveringen die
enorm veel van fabels hadden, even als de oude geschiedenis

van elk volk, vóór de uitvinding van schrijf- of drukkunst,
uit een zamenweefsel van ongeloofelijke gebeurtenissen bestaat.
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Die mondelinge mededeelingen hadden bovendien altijd zulk
een vreemde tint, dat er al spoedig twijfel begon te bestaan
aangaande de waarheidsliefde van den verteller. Wat was daar
van dan het gevolg? De oosterling, spoedig ontdekkende
dat men de waarheid niet geloofde, ging leugens bedenken,
en smaakte het genoegen die als waarheden te zien aanne
men; – ik heb het zelf bij ondervinding. - Wel is waar is
het geheimzinnige kleed dat vroeger over de kolonie hing,
thans nagenoeg geheel weggenomen; nu verbeeldt zich bijna
ieder wel de Oost te kennen, maar dagboeken, herinneringen
vooral van oud-militairen, zijn nog even zeldzaam als in mijne
jeugd. Dit, geachte kameraad! is de voornaamste reden waarom
ik - RoBERT – die nooit anders dan dienstbrieven en admi

nistratieve stukken expedieerde, thans mijne herinneringen de
wereld instuur. Beschouw ze s. v. p. als een gepensionneerd
restantje van een Indisch officier, die tot het schrijven gekomen
is omdat hij met niemand behoefde te concurreren, die ook da
delijk zijn bajonet zal afslaan als andere bekwamer pennen –
zoo drukken zich immers de schrijvers uit, al bezitten ze ook een
onbegrensden eigendunk - optreden, om met gloeijende kleu
ren, scherper tinten, rijker schakeringen, enz. datgene af te

malen, wat ik zonder veel omhaal van woorden, op mijne een
voudige manier, uit het geheugen zal opschrijven.

Zal er eene enkele nuttige les uit geput kunnen worden? Ik
betwijfel het. Gewoonlijk wil ieder door eigene ondervinding
leeren, en daarin heeft ieder wel gelijk, alleen kost het soms

wat veel. Het eenige waarop ik reken, is dat de jeugdige mili
tair die Indië tot tooneel kiest waarop hij debuteren zal, met

denzelfden lust tot het lezen mijner Herinneringen bezield zal zijn,
als ik - ROBERT – in der tijd tot dergelijke lectuur, maar die
toen nog niet te vinden was.

En nu ga ik voort – niet met mijne reis, maar met BEZEM,
om voor goed van hem af te zijn, want na zooveel papier voor

een vagebond reeds beklad te hebben, begrijp ik uw verlangen
om het einde te vernemen zijner geschiedenis, die al walgelijk be
gint te worden. Ik spring dus voor een oogenblik een tijdvak
van negen maanden over, en introduceer u in het kampement te

Weltevreden, officiers pavilloen, n”. 86.
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De korporaal der orderweek heeft mij het boek der garnizoens
orders overhandigd, waaruit ik lees dat er morgen executie-parade

zal gehouden worden; eene lange order, die ik met mijn paraaph
verrijk. Daarna geeft hij mij het bataillons-orderboek, dat o. a.
inhoudt: dat de 2° Luitenant RoBERT het peloton zal komman
deren, hetwelk den veroordeelde uit de gevangenis naar de
strafplaats zal geleiden.
Eene executie-parade was niet meer nieuw voor mij. Ik
had reeds een paar malen zien afstraffen met slagen, ik had
eenige inlandsche soldaten in de ketting zien klinken om daarna
vijf en tien jaren dwangarbeid te verrigten. Maar morgen zou
er een Europeaan opgehangen worden, een Europeesch soldaat
die eene vrouw vermoord had om haar van eenig goud te be
rooven. De galg was reeds opgerigt op het executieveld; geen
schavot met galg, geen nieuwerwetsch valluik, dat den veroor
deelde bij verrassing onder de voeten wegzinkt en het ontzet
tende der laatste oogenblikken verzacht, maar eene ouderwetsche
galg die alleen langs eene ladder kon bestegen worden.
Een gewelddadige dood te zien ondergaan, is altijd iets ver
schrikkelijks; hoeveel te meer wanneer die aan een makker vol
trokken wordt, die kort te voren nog uw nevenman in het ge
lid was, met wien gij onder één dak sliept en een kameraad
schappelijken omgang hadt. 't Is wáár, gij hebt hem meer
malen voorspeld dat hij slecht eindigen zou; de gruwelijke
moord, die een tijger beschamen zou, heeft uw hart voor alle
medelijden gesloten; het vonnis vindt ge zeer regtvaardig, toch gordt ge met een beklemd gevoel de wapenen aan, mar
cheert in diepe stilte naar het paradeplein en rangschikt u met
plegtigen ernst in een vierkant.
Daar roert de trom. – Het is de opper-officier met zijn
staf, die bij het werk der geregtigheid tegenwoordig wil zijn.
De oogenblikken duren oneindig lang.
Naast het paradeplein staat de gevangenis. Ik heb mijn
peloton voor de poort gerangeerd en wacht. Eindelijk brengt men den gevangene buiten; het is BEZEM,
met denzelfden onbeschaamden blik van weleer. Hij gaat tus
schen den provoostgeweldige en een geestelijke. De laatste

weent, zijn bidden en smeeken heeft het hart van den ver
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stokten booswicht niet vermurwd; nooit zag hij zooveel onge
voeligheid, nooit ondervond hij meer de onmagt zijner liefde
rijke woorden.
m Kom oude schroevedraaijer, leuter me niet langer. Ik moet
een nieuwen pas gaan leeren en daar hebt gij niet bij noo
dig. - Zoo, luitenant Blanbek! moet gij mij naar het bal
geleiden? kom aan dan maar!”
Ik wil het wel bekennen, ik was te veel bedremmeld en
ontdaan, om eenige order te geven. Maar 't was onnoodig.
BEZEM had tegenwoordigheid van geest voor mij mede. Hij
plaatste zich tusschen het voorste rot van mijn peloton, en wij
marcheerden af.

Hij droeg een fijn lakensch mouwvest, engelschlederen panta
lon, witte sokken en dansschoenen; 't was zijn bal-toilet. Met
het hoofd in de hoogte speelde hij zijne voorgenomen rol m om
zich ferm te houden” meesterlijk. Hij sprak evenwel niet meer.
Op het plein komende, begon het stafmuzijk een treurmarsch
te spelen. Wie kent niet de uitwerking der muzijk in zulke
oogenblikken? Ik zou geen eed durven doen, dat ik niet beefde.
Het gelaat van BEZEM betrok, maar hij hield zich goed.
Het was alsof aan den geestelijke, die met gebukt ontbloot
hoofd weenende achter den veroordeelde liep, het vonnis vol
trokken moest worden en niet aan BEZEM.

Wij zijn op tien passen van de galg gekomen en houden
halt. BEZEM komt vóór het peloton. In tegenwoordigheid der
leden van den krijgsraad leest de auditeur het vonnis voor. . .
In naam des Konings!”
Ieder ontbloot zich; de troepen presenteren de geweren. . .
De lezing is geëindigd. Heeft de veroordeelde nog iets te
zeggen? Neen, knikt hij. Hij is bang dat dit ééne woord hem
in de keel zal blijven steken, en hij heeft de kracht van al zijne
zinnen, van geheel zijne ziel noodig om zich goed te houden.
Nu wijkt de krijgsraad eenige schreden terug. BEZEM is
vervallen verklaart van den militairen stand. De provoost
geweldige rukt den veroordeelde de knoopen van het mouwvest,
scheurt de uitmonstering van de kraag en politiemuts, en slin
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gert de das weg. - Hij heeft opgehouden soldaat te zijn; het
kleed dat de Koning hem schonk, is vernield, onkenbaar ge
maakt.

Daar slaat de beul de bruine hand op zijn schouder; BEZEM
wendt het hoofd om en ziet den grijnzenden lach, de zwarte
tanden van den Javaanschen scherpregter. Wat moet hij toen
gevoeld hebben!
Bijgestaan door twee knechten, bindt de beul hem de polsen
bijeen op den buik, scheert het touw tusschen de beenen door,
om daarna de ellebogen op den rug aan een te knellen. Ook
de beenen worden knijpend vastgesjord.
Nu werpt hij hem het koord om den maakten hals en sleurt
den ongelukkige naar de ladder. Hij voorop, en het slagt
offer reeds half geworgd achter hem, de beulsknechten helpen
hem tillen, van onderen op. Het uiteinde der strik om de

pin geslagen - het ligchaam in de ruimte geslingerd en de
beul als een aap op zijne schouders gesprongen – de geeste
lijke met een doodsbleek gelaat op de kniën liggende te bidden

voor de ziel van den zondaar; - maar genoeg! wenden wij
den blik van dit ontzettend tooneel af. . . .

Het Indisch leger telde een schandvlek minder.
Een menschenleven was vernietigd. Door wiens schuld?
Men had een misdadiger de poorten zijner gevangenis geo
pend, hem de vrijheid geschonken, en met het soldatenkleed
getooid.
Men had het vonnis der regtbank doen vervallen ten behoeve
van een monster, dat ongetemd in de maatschappij terugkeer
de en den stand ontheiligde waarin het opgenomen was.
Men had rotte vruchten onder de goede gemengd, en daar
door het gevaar eener algemeene ontsteking in het leven ge
roepen.

Men had hier de kerkers ledig gemaakt om ze elders te
vullen. En al wat in het tropisch klimaat door schromelijke
onmatigheid en schandelijk gedrag geen vroegtijdig graf vond,
werd grootendeels door de geregtigheid tot het schavot gedoemd.
Tot het geluk van het leger in Indië, tot geluk der kolonie,
ja tot geluk van Nederland is men sedert terug gekomen van
dien verderfelijken maatregel tot aanvulling.
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Men is zelfs tot een ander uiterste overgegaan, en heeft den

overgang naar het Indisch leger al te moeijelijk gemaakt. En,
met de wispelturigheid van het barometerkwik in deze gewes
ten, vervalt men af en toe weder in het oude euvel. Hollan
ders, zoo wordt er geredeneerd, moeten vlekkeloos van gedrag
zijn, rein in handel en wandel. Van vreemdelingen kunnen en

willen wij den vroegeren levensloop niet nagaan. Wij verlan
gen slechts dat hunne papieren in orde zijn, wat niet weet,
dat deert ook niet.

Vergeef mij, dat deert wel ! Geloof RoBERT, die jaren lang
onder de soldaten leefde. Hij heeft het kwaad van nabij ge
zien. Hij weet dat er bij een korps, groot of klein, zelden
een persoon is, wiens vroeger leven niet bekend wordt. Heeft
die persoon eenmaal een misstap begaan, men zal hem dien te
eeniger tijd voor de voeten werpen. Kleeft er nog een ver
borgen smetje op zijn naam, het zal vroeg of laat weêr zigt
baar worden.

Twist, verwijtingen, haat en tweedragt ontstaan dan in den
boezem van het korps, tusschen menschen die verpligt zijn
zamen te leven, die door kameraadschap slechts gelukkig zijn,
en door eendragt iets grootsch wrochten kunnen.
Bekleedt de bevlekte persoon een graad, een rang, wee dan
den ongelukkige, wanneer hij zijn gezag wil of moet laten gel
den! Met een enkel woord zal de ondergeschikte hem op de
smet wijzen. Het is doorgaans genoeg om den meerdere tot
laauwheid te stemmen en, uit vrees voor verwijtingen, de ge
vorderde dienst minder goed te doen uitvoeren. Maar houdt hij

vol, toont hij zich ongevoelig voor zinspelingen, dan barst ge
gewoonlijk een stortvloed van vernietigende scheldwoorden op

hem los. Hij moge dan de gewone genoegdoening van zijne
officieren verkrijgen, de brutaliteit van den soldaat moge met
provoost gestraft worden, – in de oogen zijner makkers en

ondergeschikten is hij op nieuw vernederd, de oude wond is
andermaal met geweld opengescheurd, zijn moreel diep geschokt,
en zijne onbruikbaarheid nog meer in het oog gevallen.
(Vervolg hierna.)

H la Wvo a pla Naoanniw N. oog
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HET KAMP BIJ MILLEGEN.
Anno domini ISGO.

Ziezoo! ik ben weêr 'thuis en in mijn kamer, omgeven
van alle voorwerpen die mij lief zijn en . . . . . . maar dat is
voor niemand van eenig belang – ergo, summa summarum:
oost west, thuis best, zegt de oude spreuk, en niet geheel en al
ten onregte, ten minste als men een goed 'thuis heeft, en

daarover kan ik niet klagen. Wanneer men 29 dagen onder
eene omgekeerde Amsterdamsche regenwater-philtreer-machine
heeft gelegen, dan . . . . . . . maar het is beter dat ik met
het begin van dat lieve leven mijn relaas open.
Den 18" Augustus dan marcheerde ik met mijn escadron uit
het rustig en stil garnizoensplaatsje, begeleid door de eindelooze
wenschen van m goede reis,” m veel pleisier,” m veel geluk” en
m veel gezondheid” van vrienden en magen.
Zooals het dikwijls met den kortzigtigen sterveling gaat,
niemand begreep waarom juist ik naar het kamp moest; de
een meende: het was hierom; de andere zeide weêr: neen het

is daarom; – in alle gevalle, ik – wist het ook niet en vorschte
er ook niet naar, en, indachtig aan art. 80 van het crimineel
wetboek voor het krijgsvolk te lande, dacht ik daar ook niet
eens over, te meer daar mij die kamp-historie nog al beviel.
Onder alle mogelijke veronderstellingen dan; naderde, zooals
ik zeide, de 18° Augustus, en te vreden dat al dat gevraag en

beklaag van vele der stille en rustige huispapa's en mama's
nu een einde nam, rukte ik er uit, voer over de Maas, en

zette zoo koers op Millegen, of Millingen, zooals sommigen
Zeggen.
1860.
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De reis naar dat voor ons onbekende land moest in vijf

dagen worden afgelegd. Welk een weêrtje het de eerste vier
dagen was, zal een ieder wel weten, zoo er echter lieden mog
ten zijn die het niet weten, dat zij zich dan vervoegen bij die
het wel weten: die laatsten zullen het hun wel zeggen – altijd,
als ze er belang in stellen. Intusschen twijfel ik niet of men
zal mij wel gelooven, wanneer ik verklaar, dat ik al die dagen
doornat in mijn kwartier ben gekomen. 't Zij hier in 't voor

bijgaan gezegd en eerlijk bekend: de kwartieren waren uitmuntend.
Den vijfden dag voegde ik mij bij het 5° regiment dragon
ders waarbij ik, volgens de gegevene orders, gedurende den
kamptijd was ingedeeld.
De gulle en vriendschappelijke ontvangst, die ons van de
zijde van den regiments-chef en het korps officieren ten deel
viel, deed elke gedachte van bij een ander regiment te zijn

ingedeeld, verdwijnen: wij waren dadelijk in te huis,” zooals
men dat noemt.

Onze vereeniging met het 5° had te Apeldoorn plaats, en
terwijl wij in de laan, vóór de nieuwe kerk aldaar, tot den af
marsch gereed stonden, passeerde onze geliefde Koningin, die
ons allerminzaamst groette.

Wij beschouwden deze omstandigheid als een gunstig en ge
lukkig voorteeken voor hetgeen ons te verrigten stond, en de
uitkomst heeft dit bewaarheid.

Onder de opwekkende toonen van fikse kavalerie-muziek mar
cheerden wij eindelijk af.
Het Mamap.

Omstreeks 11 uur, in den morgen van den 22" Augustus,
reden wij het Soerensche bosch uit en aanschouwden van de
hoogte, in de verte, regts van den weg, een verbazend groote
lap linnen die daar in de heide als 't ware lag te bleeken, met
de zwart-geteerde en met nieuwe dakpannen gedekte bleekers
huizen er achter – wel te verstaan, achter een der uiteinden van

die lap linnen.
Hoe nader wij kwamen, hoe duidelijker ons de zaak werd,
en er zou ons al zeer spoedig niets te twijfelen meer zijn
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overgebleven, bijaldien wij niet reeds lang hadden gezongen:
m dat gaat naar het kamp toe” enz.
Omstreeks twaalf ure naderden wij een witten paal waaraan
een zwarte plank was gehecht waarop zeer duidelijk te le
zen stond: ,, Weg naar het kamp.”
Ik dacht dadelijk aan een klein stadje in de Rijnprovinciën,
waar de lui nog al jolig zijn en waar, vlak aan de poort, op
een handwijzer die de stad inwijst, geschreven staat: ,, Weg
naar Dulken.”

De Opperbevelhebber van het kamp stond een pas of wat
voorbij dien paal en liet ons langs zich heen trekken, bij wijze
van defileren, waarna een ieder naar den voor hem bestemden
stal trok.

Er heerschte groote stilte: ieder was met zijne eigene ge
dachten en beschouwingen bezig, en zag nieuwsgierig de din
gen die daar komen zouden te gemoet; deze stilte werd afge
broken door het middagschot – een slag van de groote kamp
klok, die driemaal in de 24 uren werd opgewonden.
De Staalless.

Mijn doel is niet om als kritikus of keurmeester op te tre
den, maar ik wil slechts mededeelen wat ik heb opgemerkt,
en wat honderden met mij hebben opgemerkt en luid te ken
nen hebben gegeven.
Bij het inrukken zagen wij dat de ruimte achter de paarden
grooter had kunnen zijn: een geheel geharnacheerd paard kon
er door – en ook niets meer » Nu,” zal men zeggen, m dat is
ook genoeg;” – maar meen dat is niet genoeg, want wanneer de
manschappen bezig waren hunne paarden op te stangen en er
zou een reeds gereed paard passeren, dan moesten de opstan

genden zich zoo lang bergen, hetgeen veel vertraging in hunne
bezigheid gaf.
De voêrbakken waren vrij smal en ruim diep, – dus moeije
lijk voor de paarden, vooral voor paarden met groote koppen
of diegenen die wat klein van taille waren.
De haverkisten konden niet worden gesloten, hetgeen eigen

lijk wel geen bezwaar is, – want onze dragonders zijn allen eer
16%
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lijke jongens, en het stelen is streng verboden, – maar om
der oude gewoonte-wille werden er toch van onze zijde maatre
gelen genomen om het beroep op 's menschen eerlijkheid on
noodig te maken, gedenkende daarbij het: m en leide ons niet
in verzoeking.” – De genie was onverwijld bereid ons daarin
te helpen en 's anderdaags waren alle kisten potdigt.
Het was jammer dat elke stal geen volledig escadron kon
bevatten; het gevolg daarvan was dat thans alle plaatsen bezet
werden en dat sommige paarden van het 1e in het 2e Escadron,
en zoo vervolgens, kwamen te staan – hetgeen niet verkieslijk is.
Doordien nu alles eivol was, was er plaats noch voor de stal
wachten, noch tot berging der stalgereedschappen, noch voor
het legstroo bij regenachtig weêr – waaraan het niet mangelde.
De proef die door een stalwacht werd genomen om op de
zeer schuin afhellende haverkist te slapen, mislukte totaal.
De liefhebber rolde als een groot kluwen wol – hij was in zijn
staldeken gewikkeld – onder het naastbij-staande paard.
Wat nu de stalgereedschappen betrof – die zouden wel
hier of daar worden geborgen, en het legstroo ook, en de man
die toch altijd moet waken, had ook geen extra plaats noo
dig; dat zou alles wel teregt komen, - ja, en dat kwam ook
te regt, want alles kan en niets kan.
Ofschoon de twee deuren, op zijde der stallen, wel breed
genoeg waren, zou het niet ondienstig zijn geweest als er, naast
de reeds bestaande, nog een ware aangebragt, welke men had
kunnen inschuiven, - met het doel om alleen in tijd van brand,
nachtelijk alarm enz. gebruikt te worden. Men had dan het voor
deel gehad van twee paarden tegelijk gemakkelijk door ééne deur
te kunnen laten uitrukken. Men bedenke dat men te velde is,
en er soms zeer veel aan een oogenblik gelegen is. Er is niets
wat meer aanleiding tot noodlottige verwarring kan geven dan
te naauwe deuren: als het karabijn van een geharnacheerd paard
achter de deurpost haakt, is dit genoeg om het halve eska
dron in verwarring te brengen en op te houden.
Behalve de hierboven bedoelde kleinigheden waren de stallen
zeer goed. Ik ben er zeker van dat diezelfde kleinigheden bij
de nog te bouwen stallen niet te vinden zullen zijn.
Daar wij nu juist aan de paarden bezig zijn (natuurlijk bij
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ons de grootste zaak, want wanneer op de heide een man over

hoop rolt, dan wordt er altijd met de grootste belangstelling
gevraagd of m het paard” ook iets heeft gekregen) wil ik de
vraag opperen of één smidswagen voor acht smeden niet wat

weinig was, en of de hamers van zoovele smeden behoorlijk op
één aanbeeld konden manoeuvreren zonder op elkanders terrein

te komen. Daar er gedurende de manoeuvres dikwijls ijzers
worden verloren, en er onder ruim vijfhonderd paarden toch

wel dagelijks 15 à 20 in de termen vielen van beslagen te
moeten worden, zoo gaf de aanwezigheid van slechts één smids
wagen en aanbeeld wel eens aanleiding tot harrewar.

Ik twijfel niet of ook deze omstandigheid zal het volgende jaar
wel in aanmerking worden genomen.
Waarom er maar één paarden-arts aanwezig was, die boven

dien nog de paarden van den staf enz. voor zijne rekening had,
weten wij niet. Deze zelfde domme vraag deed ik ook eens
aan iemand in het kamp, die mij afscheepte met het antwoord:
m. Er zijn er geen.”

Gelukkig waren er geen zieke, en zeer weinig gedrukte
paarden; het bestaan van meer dan drie tailles van zadels, kan
nooit anders dan gunstig werken. Hoe meer tailles – hoe beter;

men kan zich uit een magazijn van 45 jassen beter een goed
passenden uitzoeken, dan daar, waar er maar drie hangen

Nadat de paarden behoorlijk waren verzorgd, dachten wij er
eens aan onze woningen in oogenschouw te gaan nemen.
Het was nu zoo wat 1 uur geworden; er waaide een stevige

koelte uit het zuidwesten, waarbij het zoo losjes weg nog al
aardig regende.
De Tezaters.

Even als er oude en jonge menschen zijn, zijn er ook oude en
nieuwe tenten in de wereld en in ons land. Mijne tent behoorde
klaarblijkelijk tot de eerste soort – tot de Nestors van het
tenten-convent. Hier en daar lekte het door en ik kon de ster
ren aan den hemel zien blinken. Als er zomer- en wintertenten

bestaan, dan ben ik zeker dat de mijne een zomertent was.
De frissche dauw lag des morgens op mijn deken; intus
schen toen ik een andere tent vroeg, kreeg ik die onverwijld.
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Deze was beter, en al waren de boven aangehaalde bezwaren

al niet totaal opgeheven, – ze waren het toch bijna: ik was
ten minste geheel te vreden onder de nieuwe parapluie.

Voor één officier is zulk eene tent zeer goed; men heeft ruimte
genoeg, maar vooral, - men is geheel vrij, en zulks wordt nog

meer gevoeld wanneer men het gehaspel ziet waar er twee loge
ren. Het is te hopen dat deze inrigting vervalt, want iets
onaangenamers ken ik bijna niet. De officier die zich in het
garnizoen zou schamen een zijner kameraden half gekleed
op zijne kamer te moeten ontvangen, is verpligt zich geheel
te kleeden en te ontkleeden in tegenwoordigheid van een ander.
De officier die gewoon is eene kamer te hebben waar hij zich

geheel vrij bevindt, is verpligt zich met een tweede persoon in
eene ruimte van 4 passen middellijn te bewegen, – dat is te
zeggen: van die 4 passen rekene men af, twee plaatsen voor
de koffers en twee dito voor de veldbedden, dan neemt een

kastje, eene tafel en twee stoelen bijna de rest der ruimte

in, en is op die wijze de tent stampvol, zoodat een der
heeren meestal verpligt is buiten de tent zijn toilet te ma
ken – en daartoe was het weêr dan ook nog al bijzonder
gunstig.
Zoo heb ik eens gezien dat een der tentbewoners zijn pantalon
-

-

willende aantrekken, de beenen naar buiten moest steken, ter

wijl de ander te gelijkertijd, bij het aantrekken van zijn jas,
zich de kneukels verwondde tegen den staander der tent.
Het is waar, dat men zich zeer veel kan behelpen en kan
laten welgevallen, maar men moet elkaår kennen, en ofschoon
al geene vrienden, moet men toch m kennis” van elkander zijn; is dat niet het geval, dan is het zamenwonen verschrikkelijk.
De een heeft b. v. eenig fortuin en kan zich dus vele zaken
verschaffen waaraan de ander niet kan denken. Is men bevriend,
dan wordt er broederlijk gedeeld, is men elkander onverschillig,
dan is het voor beiden zeer onaangenaam. De een heeft familie
die hem van alles voorziet, de ander niet; de eerste deelt gaarne
mede, maar de ander verkiest niet altijd gebruik te maken van
de beleefdheden van den beter bedeelden kameraad; – wat is het

gevolg? – eene onaangename verhouding tegenover elkander.
Ik voor mij houd het er voor dat het ondoeltreffend is twee
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officieren in ééne tent te logeren, zelfs dan wanneer ze de beste
vrienden van de wereld zijn. Ik zou nog zeer vele argumenten
kunnen bijbrengen om mijne stelling te verdedigen. Het vol
gend jaar zal het misschien wel anders zijn, en zal ieder Lui
tenant zijn eigen tent hebben, – het is ten minste te hopen.
De tenten der manschappen zijn voor 16 man; zij werden er
ook in geborgen - er gaan veel tamme schapen in een hok – en
het kan ook wel, want gewoonlijk zijn er uit elke tent een paar
man in dienst, en wanneer men zich dan maar legt zooals een
goede huismoeder de spiering in een pan, dan gaat alles wel.
Ook op de wijze zooals de lepels gewoonlijk worden geborgen,
kan men zich tegen elkander vleijen.
De ééne deken is te weinig, vooral in zulk een weër; het leg
stroo was dadelijk vochtig en muf, tengevolge der vele regens,
nu kan wel niemand helpen dat het veel regent, maar men
kan den man in plaats van één, twee dekens geven. Mogt het
weêr wat warmer worden, dan neme men er maar weder een in.

Het zoden-steken en gaten-graven was verboden, ofschoon
in elke tent een spade aanwezig was. Op een vrolijken mor
gen stonden dan ook alle tenten in het water, zóó zelfs, dat
de kolonel niet buiten zijne tent kon komen. Doordien het aanhou
dend bleef regenen, had het water geen tijd om in den grond te
trekken en daarom stond het kavalerie-kamp dan ook blank;
ons kamp geleek eene groote collectie waterleliën of paddestoe
len in een overstroomde weide. Eindelijk waagde men het: er
werden gaten gegraven en waterleidingen aangelegd; ter sluiks
zoden gestoken en daarmede walletjes gelegd, – en zoo werden
wij den vloed meester. Des avonds was er geen water meer te
zien – maar zoo veel te meer modder; intusschen was de com
municatie hersteld.

Een ander gebrek in de tenten is, dat de man nergens zijne
goederen kan bergen, - de wapens uitgezonderd, die aan den
staander komen te hangen. Wanneer het vergund werd, dat
de manschappen in hunne tenten een wal van 14 voet, van
heide-zoden mogten aanbrengen, dan konden zij daarop hunne
goederen leggen; het water zou niet in het stroo kunnen drin
gen, en het ware oneindig veel gemakkelijker om de tenten in
orde te houden.

208

Misschien zal het volgend jaar het zodensteken niet wor
den verboden.

De keukens waren op last van Z. M. den Koning gecon
strueerd gelijk zij nu waren, als komende zulks meer overeen
met den geest van kamperende en bivakkerende troepen.
Aan het gepruttel van een kok en bijkok kan men zich niet
storen. In den beginne hadden zij veel last en nog meer het
land, want als de wind het vuur aanblies, bluschte de regen

het weêr uit, hetgeen een barbaarsche rook en pijn aan de
oogen veroorzaakte, zoodat dien heeren het gezigt op hunne
ketels, met den inhoud er van, geheel was benomen. Bij
zulke gelegenheden volgden er ontboezemingen, waaraan de
duivel een puntje kon zuigen. Toen er later wat minder
water viel, vloog er wat meer zand in het eten, maar dat is
niets: zand is, niet te veel er van genomen, zoo ongezond
niet. Kalkoenen, ganzen en andere liefhebbers eten ook zand,
en worden ook vet - ja, van vet gesproken: onze manschap
pen hadden te weinig vet, – reden waarom de saus steeds te
dun, of te lang, of te waterachtig, - in een woord, slecht was.
In het garnizoen wordt meer vet ingekocht, jammer dat
dit in het kamp ook niet kan.
De levensmiddelen waren goed, en van de zijde der Inten
dance werd met bereidwilligheid alle grieven (zoo er waren)
onverwijld hersteld; slechte aardappelen werden onmiddelijk door
goede vervangen; het vleesch was steeds versch en zindelijk
geslacht.

Daar de tenten der officieren in ons kamp onmiddelijk vóór
de keukens lagen, hadden wij natuurlijk het gepruttel der koks,
hunne gesprekken, den rook en den reuk der keukens uit de
eerste hand. De kok van mijn escadron was een aarts-babbelaar
en begon reeds des morgens, omstreeks half-vier, hout te hak
ken, waardoor ik dan gewekt werd. Bij elken slag maakte hij de
eene of andere aanmerking, b. v. » Is dat nu hout? het lijkt wel
ijzer, en die beroerde bijl lijkt wel hout; - ik wou dat ik den
smid eens hier had die de bijl heeft gemaakt – ik hakte hem met
zijn eigen bijl tot pap, - maar waar zit die vent nou. Voor mijn
part in de maan! Ik wou dat ik ook in de maan zat, – daar

hebben ze geen vuu" noodig, – niet eens een lucifer om de
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cigaar aan te steken. - Zoo meteen hoor ik den ritmeester

weêr: m zeg eens jij, kok, schei eens uit met je gepof!” Ja dat koksbaantje, - het is om duivelsch te worden, en ik
kan niet zien van den rook! Ha, ha! daar begint het ook

eens weer te regenen! - ja, dat hebben we in lang niet ge
had! - Toe-maar! geef hem katoen! wij worden hier nog water
sinezen. Ik wou dat ik dien Franschen bijkok eens hier had, ik zou hem eens aan dat stuk hout zetten.

Onder den Franschen bijkok werd verstaan, een officier uit de
Fransche armee, die eenige malen de manoeuvres bijwoonde, en
ligt-blaauwe uniform droeg. De koks van mijn eskadron dra
gen blaauwe linnen kielen en dito pantalons.
m Maar,” vervolgt de kok, m die liefhebber ligt nou lekkertjes
in zijn kooi, en denkt bij zijn eigen: nou, dat is een fijn
baantje
in met
zoo'ndenHollandsch
kamp,
– maar
mijn
part
bijlfabrikant
naarhoor
de maan.
. . . hij
.9y kan voor
Nu hoor ik een andere stem: m Zoo Jan! goeje morgen, heb je goed geslapen?”
m Zoo bijfribes 1), je kon wel wat eer komen, - en of ik
goed geslapen heb? – ja liederlijk wel, maar ik heb zwaar
gedroomd, hoor: ik droomde dat ik aan het houthakken was,
dat de bijl slecht en het hout hard was, en toen rolde mijn
overgrootvaders – van moederszijde, versta je me? - tantes
tweede zoon, de tent in, en zei: 'stommerik! geachte over-achter
kleinzoon! waarom laat je dat niet door je bijneger ) doen?”
» Zie je, en omdat de dooden nooit liegen, zoo raad ik je
om maar eens obstinaat gaauw aan den gang te gaan, hoor, of ik neem een loopje met je.”
De bijkok begint nu te hakken, maar wordt ook langzamer

hand nijdig en zegt: ,,Dat hout kan de duivel nog niet klein
krijgen; 't is haast zoo hard als de aardappelen die jij gisteren
middag hebt gekookt.”
De kok antwoordt heel bedaard: m. Dat had ik óók in de
mot, en daarom laat ik 't jou doen.”

Eindelijk verveelt mij dat gebabbel en ik roep de twee prut
telvinken toe te zwijgen, ik hoor nog even zeggen: m IIa, ha!
1) Bijkok.
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dat dacht ik wel; ik geloof dat; RoELTJE (mijn bijnaam) ook wel
wou dat hij te Venlo op de veeren lag,” vervolgens nog wat
gemompel en gebrom, waarna ik in slaap geraak om een uur
later door een slag van de groote klok met een schrik wakker
te worden geschoten.
De stof waarvan de nieuwer model tenten vervaardigd zijn,
is niet zoo goed als het linnen, maar er is gelegenheid tot
doorstraling van lucht in aangebragt, die uiterst goed is. De
punt namelijk is gedekt door een soort van trechter die door
den wind tegen de tent wordt aangedrukt en gesloten; daardoor
wordt de tegenovergestelde zijde meer geopend, en op die wijze
is er steeds doorstraling zonder tocht.
De diezest.

De dienst in het kamp was niet bezwarender dan in het gar
nizoen, - maar veel aangenamer. Alle tijdroovende en ver
velende nietigheden waarmede men ons in het garnizoen soms
plaagt, vervallen in het kamp ten eenemale, maar daarvoor treedt

de praktijk in de plaats, hetgeen vrij wat beter is. Sommige
groote lui beweren altijd, dat de soldaat in het garnizoen te
veel ledigen tijd heeft, en bezig moet worden gehouden: welnu, men oefene wat langer, men late de kavalerie vijf maal
's weeks, in stede van drie maal, exerceren, maar daarna late
men den man de vrije beschikking van zijn tijd.
Om over deze zaak meer te zeggen, is hier de plaats niet.
De regiments-kommandant trachtte het een ieder aangenaam
te maken, en de dienst ging zeer goed: een ieder deed zijn
werk met genoegen.
De tent, welke als wachtkamer van den officier moest dienen,
was voorzien van een tafel en bank, en daarmede - punctum.
De wachthebbende officier vleide zich dan ook na het avond

appèl op die tafel, in zijn ééne deken gerold, na tot ver
warming een enkel glaasje grog te hebben genomen – en werd
des nachts tienmaal wakker van de koude.

Den eersten avond werd bij het avond-appèl de kaars op een
weinig afgedrupt vet op de tafel geplaatst, toen den volgen
den dag een flesch of wat waren geledigd, werd een er van
tot kandelaar gepromoveerd.
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Een aantal schildwachten, vedetten en ordonnancen gaven
het kamp een krijgshaftig aanzien en maakte daardoor op den
man steeds een goeden indruk, want zoo ziet hij eerst waartoe
hij dient, wat men van hem kan vorderen, waartoe hij geroe
pen kan worden, en wat men van hem verwacht. Hij ge
voelt dat de veiligheid van een aan zijne voeten rustend kamp,
van zijnen ijver en zijne oplettendheid afhangt, en begrijpt
dat, wanneer hij niet waakzaam is, hij den volgenden nacht
óók niet gerust kan gaan liggen, wijl hij geen regt heeft om
datgene van zijne kameraden te vorderen, wat hij zelf verzuimde.
De soldaat begint zijne waarde te kennen en alzoo zijn stand
lief te hebben.

In het eentoonig garnizoensleven wordt hij van dit alles
niets gewaar; hij is ontevreden wanneer het gedurende de excer
citie stofregent; – maar hij rukt onder een fiksche regenbui in
het kamp uit, en zingt er bij. Het slechtste garnizoen is
beter dan het beste kamp; maar de soldaat wordt in het
laatste veel beter begrepen dan in het eerste, – en dat is van
meer belang.
Ik spreek hier uit de ondervinding van eene maand. Bijna
elken zondag werden wij onder de Godsdienstoefening door een
bui overvallen, die soms tot op de huid doordrong, – en toch
liepen onze lieden zingende en lagchende naar hunne tenten om
zich voor de groote parade gereed te maken. Ja, dat is de
ware krijgsmansgeest, – dat is de ware liefde voor zijnen
stand, wanneer men de moeijelijkste omstandigheden ligt telt,
en nooit bezwaren oppert – hetzij ze bestaan, of niet.
De kamperende troepen bij Millegen hebben een schoon
voorbeeld gegeven, dat zij den geest van orde en discipline
bezitten – dien steunpilaar van onzen stand, dien hoeksteen
aan ons staatsgebouw, die hechte schraag van onzen troon.
De verschillende wapens gingen als broeders met elkander
om, en nimmer hadden er conflicten tusschen hen plaats. Elke
Zon- en feestdag liep in de beste orde af, en ieder was dáár
waar zijn pligt hem riep.
Zij die beweren dat in de Hollandsche jongens geen krijgs

mansgeest zit, weet er niets van; hij kent onze lieden niet.
Het beweren: n de Hollanders zijn goede kooplieden en win
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keliers, - maar geen soldaten,” wordt gelogenstraft door de

bewijzen die het kamp van Millegen kan opleveren, en wij
houden ons overtuigd, dat als het vaderland eens zijne zonen

noodig zal hebben, de natie op één enkele roepstem, als een enkel
man, even als in 1830, de wapenen zal opvatten tot verde
diging van regt en wet. Maar ze loopen er niet mede te
koop en maken geen ophef van hunne deugden als krijgsman:

zij doen slechts met ijver en liefde hun pligt als zij er toe geroe
pen worden, zelfs in de moeijelijkste omstandigheden.
Wij hoorden de manschappen wel eens zeggen: n jongen! nog

maar zoo- of zooveel dagen,” maar nooit hoorden wij eenig
gemor of gepruttel. Maar ook de officieren gaven hierin een
schoon voorbeeld, en ik heb nimmer een officier voor den troep
een zuur gezigt zien zetten, als wij van den regen doortrokken
waren, nog veel minder ontevreden woorden hooren uiten, en dat werkt betooverend op den man. De gedachte dat de
kolonel even goed als hij zelf onder een lap linnen ligt te sla

pen en zich als het regent er niet om bekommert, maakt dat
de soldaat zijn eigen leed niet telt.

De man die met zooveel verachting zoovele moeijelijkheden
verdraagt, kan niet anders dan een goed soldaat zijn als het er
op aan komt.
Het was treffend, maar onder alle wapens en diensten zag men
denzelfden geest van tevredenheid. Het is mij eene aangename
herinnering, maar onbeschrijflijk aangenaam - het te kunnen zeg

gen. Dat het aan een ieder was toegestaan om, door het kamp
gaande, te rooken, was eene onberekenbaar groote schrede
op het gebied der vrijheid: het was eene menschkundige han
deling van den Opperbevelhebber.
Werkbosareas.

Men had het als onnoodig beschouwd om een schoen-, kleêr
of zadelmaker met het regiment kavalerie mede te geven –
waarom, dat weet ik niet.

Misschien wil men die lui in het

garnizoen ook afschaffen, en
driemaal spoediger verslijt, de
worden – dat is mogelijk,
proef gelukt. Met dat al was

daarom in het kamp, waar alles
proef nemen of ze gemist kunnen
maar ik denk toch niet dat die
het een groot ongerijf: men kan
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toch niet veronderstellen, dat bij groote kavalerie-manoeuvres

die dagelijksch plaats hebben, er geen reparatie aan zadeltuig
noodig zal worden? - Al is het harnachement in den besten

staat, bij het begin van een kamp, (en dat was wel het geval)
dan kunnen onnoemelijk vele omstandigheden defecten veroor

zaken: b. v. het uitrukken uit de stallen; het stooten van paar
den; het gedrang enz. enz. Hoe zullen de daardoor ontstane
defecten nu hersteld worden?

Elk man moet voorzien zijn van elst en pikdraad – dat is
zoo, en die voorwerpen hebben ze ook, maar hij is daarom
nog geen zadelmaker.
Het schoeisel dat door de nattigheid veel te lijden had, kon
niet hersteld worden, om redenen als boven; hierbij komt ook
zeer goed èn elst èn pikdraad van pas, - maar het zijn ook
altemaal geen schoenmakers.
Kleêrmaker: geheel als boven. Maar ik denk dat zulks het
volgende jaar wel anders zal zijn, ten minste als de veron
derstelde proefneming niet lukt.
De Godsdienstoefening.

Een der schoonste en treffenste tafereelen in het kamp is de
Godsdienstoefening.

Eenige duizend soldaten in verschillende uniformen zijn in
een vierkant om de kapel (welke de vierde zijde van het vier
kant uitmaakt) geschaard.
De officieren, de muziek van verschillende korpsen en de
tamboers staan in het midden, regts en links van de kapel, –
en rondom de troepen, vedetten te paard. Er heerscht eene pleg

tige stilte; bij den aanvang der mis laat een der muziekkorp
sen een zacht, treffend adagio hooren. Vele officieren en hon

derde manschappen nemen hun gebedeboek ter hand, en de
soldaat, met zijn geweer bij den voet, staat aandachtig te bid
den. Bij de opheffing wordt door een dertigtal tamboers den
marsch geslagen en duizenden buigen het hoofd en de knieën
voor hunnen God. De officieren geven ook hierin het voor

beeld; hooggeplaatste mannen met witte knevels ziet men de
moedig zich buigen. Gedurende deze treffende stilte wordt
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uit de verte het plegtstatig gezang der protestanten gehoord,
begeleid door de heerlijke muziek der grenadiers en jagers, en
terwijl bij de kapel de menigte zich knielend en biddend tot
God verheft, lost zich rondom den kansel het hart in God

huldigende gezangen op. Voorwaar treffend schoone oogenblik
ken! – welk hart kan daarbij koud, welk gemoed zonder
aandoening blijven!
Gij die den soldaat als een ruw wezen beschouwt – ga zijne
Godsdienstoefeningen in het kamp bijwonen, en gij zult er an
ders over denken. En gij die de kooplui en renteniers op den
eersten trap der maatschappij plaatst, beken dat de soldaat met
zoo veel Godsdienst, in het veld zijn pligt zal doen, – want
hij die zijn God goed dient, zal ook zijn Koning en zijn
Vaderland naar behooren dienen.

Eene opwekkende en toepasselijke redevoering van de geeste
lijken der verschillende gezindheden, is het slot der Godsdiens
tige bijeenkomst, die redevoeringen waren er steeds naar inge
rigt, om den man moed en volharding in de moeijelijkheden
van zijne tegenwoordige levenswijze in te boezemen en hem tot
pligtsbetrachting aan te manen.
Dien heeren geestelijken zij onzen dank gewijd, want zij heb
ben door hunne bemoedigende taal de taak der officieren verligt.
De Amebazlaas ce.

Het veldhospitaal ligt achter het centrum, en heeft den vorm

van een kapitale H, hetgeen zeker »Hospitaal” moet verbeelden.
Mogten er leemten en gebreken in deze monsterachtige H
zijn, dan is het niet mijne roeping die op te sommen of
aan te toonen: wanneer zulks noodig is, zal het wel door ge
wijden in de wetenschap geschieden. Ik begreep alleen maar niet
hoe men in zulk een kolossale H keukens kon hebben, die

voor, ik meen, 300 man waren ingerigt, terwijl die H, klaar
zijnde, 600 man zal kunnen bevatten; - maar dat zal wel los
loopen: men rekent misschien dat de helft op streng diëet
staat - dan zijn wij er al.
Wat de geneeskundige dienst betreft, deze stond onder de
leiding van een ferm en praktisch man, die er eens regt zijn
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werk van maakte om geheel aan de verpligtingen te voldoen
waartoe hij geroepen was.
De zieken werden met veel zorg behandeld, en de officieren

van gezondheid haastten zich om op de welwillendste wijze
hulp te betoonen waar zulks vereischt werd.

Het voedsel,

de oppassing, ligging en behandeling werden in het hospitaal
met de meeste zorg behartigd.
Het Westen".

Het water was in den beginne wat troebel, maar werd met
den dag klaarder en beter van smaak. Ofschoon veel kalk
deelen inhoudende, was zulks toch niet te veel; iets meer zout

deelen ware beter geweest. Wanneer men het water echter
eenigen tijd aan de lucht blootstelde, zoodat er zich koolzuur
mede konde vermengen, was de smaak ook goed.
Het lawaai in de couranten, alsof het water voor man en

paard ongezond was, was zeer overdreven en zelfs bezijden de
waarheid. Wij hebben in ons kamp nimmer kwade gevolgen
van het water-drinken gezien; de paarden dronken het gaarne.
Wanneer wij groote hitte te verduren hadden gehad, – ja
dan zou dit water denkelijk eene andere werking hebben gehad,
dan wanneer men buitengewoon veel drinkt uit een pomp die
jaren gestaan heeft, maar kwade eigenschappen had het water
bepaald niet.

De pompen stonden tusschen de 7 en 11 ellen diepte op
fikse kiezellagen.
Het vermelden van kwade geruchten in couranten is zeer te

misprijzen, vooral wanneer die niet eens op waarheid zijn ge
grond, – en die ze gelooft, doet nog verkeerder.

In den beginne van het kamp zeide men ons, dat volgens
de geruchten in Holland, wij reeds 60 dooden hadden en dat
de helft der troepen ziek was, vooral ten gevolge van het
water. Wij waren zoo vrij er om te lagchen en bewezen den
bezoekers dat wij zeer gezond en tevreden waren - ten minste
zij konden zich daarvan des namiddags te half-vier in onze
cantine komen overtuigen.
-

Slechts één man is gestorven aan eene ziekte die hij had al
vorens in het kamp te komen.
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De gezondheids-commissie waakte streng tegen alle misbrui
ken; de groentens, vruchten, kruideniers-waren, dranken alles werd onderzocht.

Er werd wel eens, bij dezen of genen braven Nederlander,
suiker met meel of krijt, thee en koffij met andere zaken ver

mengd, gevonden, maar dan werd tijdelijk zijn winkel gesloten,
en de vervalschte waren weggeworpen. Zoo werden ook zakken
met onrijpe fruit vernietigd.
't Was zonderling, maar juist die brave, soldaten-liefheb
bende, grijspapieren- buil- plakkende Nederlanders waren het,
die zeiden dat de troepen te veel van het weêr zouden lijden.
Op welken prijs wij het medelijden van die snuiters moesten
stellen, heb ik hierboven gezegd, maar ze willen het volgende
jaar dan ook wel te huis blijven, denk ik.
De Casstines of Zevaarstjes.

De uitspanningen in het kamp bestonden voor ons, in te
paard rijden, elkander wederkeerig bezoeken, wandelen, gasten
aan tafel hebben, te gast gaan, en aan de barrière te nieuw
Millegen te gaan thee-drinken.
Voor het niet kamperend Nederlandsch publiek daarentegen was
't eene uitspanning ons in het kamp op Zon- en feestdagen te
komen begapen; digt langs de tenten te dwalen en de inrigting
van zulk eene soms lekke parapluie eens goed te doorgronden.
Wat het dan vaak te zien kreeg, weet ik niet, – zeker is
het, dat ik wel eens jonge dames rood heb zien worden, als
ze te digt bij eene tent waren geweest.

Aan bovengenoemde barrière (namelijk aan de herberg tegen
over het huis Nieuw-Millegen) was het wel een aardig zitten,
want alles landde daar aan; ook waren alle magazijnen in de
buurt, hetgeen eene aanhoudende beweging gaf; jammer dat
de herbergier slecht zijn belang begrijpt en grof is. Ik heb

gezien dat officieren ontevreden waren omdat zij reeds 14 uur
op theewater hadden gewacht; het antwoord was: » As i niet
wilt wachten, moti 't moar loaten.”

In de cantine der grenadiers en jagers, waar men soms het
heerlijk muziek van dat regiment ging hooren, waren de dran
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ken het minst goed, maar ook zoo veel te duurder, in die
der kavalerie werd het best gegeten, en die der artillerie was
inwendig het mooist en men dronk er de beste grog, – de
glaasjes waren er wel wat kleiner, maar dat doet niets: men
drinkt ook geen grog om veel te drinken, de oude spreuk werd

hier al weêr bewaarheid: in de kleinste potjes zit de beste zalf.
Het onderling verkeer der officieren van alle wapens en dien
sten was echt kameraadschappelijk, hetgeen zeer gunstig op den
troep werkte, zoodat er nimmer de minste twist heerschte onder
al die vreemd bij elkander gebragte bestanddeelen. Deze over
eenstemming van gevoelens was bij de manoeuvres zigtbaar.
Een ieder deed daar zijn best, de herhaalde betuigingen van
tevredenheid, zoowel van de zijde van Z. M. den Koning als van
den Opperbevelhebber, in het openbaar geuit, bevestigden zulks.
De maaazoezsvres.

Ja, daar zijn wij eigenlijk aan een zwaarwigtig punt. Het

is zeker dat de manoeuvres door kundige handen werden geleid,
en dat een ieder, van den hoogste tot den laagste, trachtte het
goede der zaak te bevorderen.
De stelllingen waren goed gekozen. De infanterie werkte
vlug en zonder wanorde.
De artillerie niet minder, en de rijdende handhaafde haren
ouden roem, en deed ons, kavaleristen, soms verstomd staan

over hare vlugheid en het in den snelsten gang berijden der
moeijelijkste terreinen.
Het herhaald en menigvuldig gebruik 't welk van de kavalerie
is gemaakt, heeft bewezen dat in ons land dit wapen niet zoo
overbodig is als sommige ware vaderlanders wel eens willen
beweren.

De beschuldiging alsof onze kavalerie minder geoefend zoude
zijn dan de Duitsche, is onverdiend, want de vlugge uitvoering
der manoeuvres en het stout berijden der allerslechtste terrei
nen, in de snelste gangen, heeft bewezen, dat de Nederlandsche
kavalerie niet zoo slecht is als zelfs reeds Hollanders willen
beweren.
*

*

Men verlieze niet uit het oog, dat welke moeite er ook
wordt aangewend om goede paarden te erlangen, wij nimmer
1860.
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met Oostenrijk, Pruisen, Hanover enz. zullen kunnen wed
ijveren: men mag er dus hoogen prijs op stellen wanneer men
met minder goede middelen, goede resultaten verkrijgt.
Zeker is het dat het regiment hetwelk te Millegen was, aan
de eischen heeft voldaan, en dat de overige regimenten zulks
even goed zouden doen, want een ieder is bij ons wapen door
drongen van het gevoel, nuttig te willen zijn voor zijn vaderland.
Hier zal ik maar over de kavalerie eindigen, want men zou
mij beschuldigen van eigenlof te willen uitbazuinen, en eigen
lof – etc. – Intusschen heeft het Handelsblad er reeds veel

van gezegd. Soms werd er wel eens een bok geschoten hier
of daar, – hetgeen meestal gebeurde wanneer een overgebragte
order niet goed was begrepen, of als door meer dan één
persoon eene order werd overgebragt die denzelfden zin maar
niet dezelfde woorden bevatte en dus eenigzins verschilde, en
daar er, zoolang de wereld bestaat, in alle legers bokken zijn
geschoten, zoo zou het dan ook wel miraculeus zijn als zulks
niet een enkelen keer te Millegen ware gebeurd.
Van het infanterie-kamp kan ik niets anders zeggen dan
dat daar altijd veel gewoel, veel hoorngeschal en tromgeluid
heerschte. Vooral waren er twee jeugdige adspirant-ratans-harp
bespelers (tamboers) die soms een geheelen dag niets als pan
nekoek sloegen. Eens had (waarschijnlijk de duivel) hun Mentor,
hun de gedachte ingegeven om voor het front de bandière hunne
studie te vervolgen. Het was een dag waarop niet geëxcerceerd werd
(een zeldzame dag intusschen) en er dus officieren waren die
nog een uurtje na het morgenschot wilden sluimeren, dat bo
ven bedoelde muziekanten in spe vóór het front studeerden.
Zij behoorden tot een bataillon dat het naaste aan het kavale
rie-kamp lag – wij hadden het dus uit de eerste hand. Des
middags aan tafel was het gepruttel over die studenten dan
ook algemeen. De een had gemeend dat er een legio van mor
genschoten was gevallen; een ander meende dat het aanhou
dend gedonderd had; eenigen hadden zelfs gemeend dat de
wereld verging, – en anderen waren met zulk een schrik ont
waakt, dat zij rommelingen in de buik er van hadden gekregen.
Al deze verschijnselen waren toe te schrijven aan de slaap
dronkenheid, waarin menschen zijn gedompeld, die bijna dage
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lijksch te 4 ure 's morgens opstaan, daarna soms 6 ure te paard
excerceren - en op een rustdag een extra uil kunnen vangen.
Wijders werd men in het infanterie-kamp altijd hartelijk ont
vangen. De grond was er hooger en veel gelijker – dus ook
drooger, en toen in den beginne, ten gevolge der aanhoudende
regens, ons kavalerie-kamp geleek op het Udelermeer met tenten
er in drijvende, ging men dáár als op een tapijt Orde en zinde

lijkheid heerschten er steeds, en men zag er soms vóór de keukens
het Nederlandsche wapen in wit zand, alleraardigst aangebragt.
Het artillerie-kamp onderscheidde zich steeds door eene rustige
kalmte en eene ernstige physionomie; – het geschut en materieel
gaven het een imposant voorkomen. Het artillerie-kamp, ook

iets hooger gelegen dan het onze, was dus ook veel drooger.
Wanneer wij onze kameraden aldaar bezochten, was een hartelijke
ontvangst steeds ons deel. Netheid heerschte overal in dat kamp.
Ons kamp (dat der kavalerie namelijk) geleek in den beginne
op den Griekschen archipel, want de door heideplaggen opge
worpen dammen tot wering van het water uit de tenten, waren
allen kleine eilandjes geworden. Niet te min gaf Z. M. de
Koning, bij hoogsdeszelfs bezoek, ons zijne bijzondere tevre
denheid over de goede orde en de zindelijkheid in ons kamp
luide te kennen.

Veel beweging, soms wel gelijkende naar een mierennest,
heerschte steeds bij ons: beweging is het natuurlijk element der
kavalerie.

Hoedanig wij onze gasten ontvingen, laat ik hen zelf be
oordeelen.

De nuijen” die men van onze manschappen soms hoorde, ga
ven bewijs dat wij even goed onze farceurs hebben als andere
natiën; intusschen zijn ze wel eens wat te sterk gekruid, waar
om het dan ook zeer moeijelijk wordt ze terug te geven.

Op een morgen had mijn pruttelende kok het consigne
weêr vergeten en raisoneerde weer volgens ouder gewoonte.
» Dat is weer een aardig weêrtje! ik heb nooit zoo'n land

gezien, het regent hier met alle winden. Hoe zal ik dat vuur
nou weêr aan krijgen, en de bijkok is er ook nog niet. Ik
wou dat ik een borrel had. Ik zal blij zijn als ik weer 't huis
ben; 't huis! ja waar is mijn huis? Toen ik nog 't huis was
17%
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deugde ik niet veel, en nu! - ja het gaat nog al, en RoELTJE
(bijnaam die de manschappen mij hebben gegeven) zegt dat als
ik niet zuip, ik dan een beste vent ben, maar ik zal het
ook laten, – want wat is eigenlijk de jannever? – Maar het is
toch raar dat ze van hetzelfde ding brood en jannever maken;
maar zeker niet van het brood dat wij te Venlo krijgen, want
daar is geen meel in, - hoe wil daar jannever in zitten! Maar die bakker is ook niet pluis; als ik baas was, ik spij
kerde dien vent met zijn beide ooren regts en links aan de
deurposten van de kazernepoort vast.
» Goeije morgen kok.”

m Zoo, mijnheer de bijkok, ben je der al? Jij komt tegen
woordig altijd te laat en” (hier spreekt hij op een pedanten toon)
, mijnheer! laat ons de dienst niet laten verflaauwen, – wij zou
den anders tot strenger maatregelen moeten grijpen.”
m Grijpen? – grijp in je zak, en haal er zooveel uit dat

wij ieder eene morgenversnapering of piereverschrikker kunnen
aanslaan.”

,,Ik heb geen geld, ik zet tegenwoordig alles in de spaarbank.”

, Wat, gij geen geld! ik heb te veel verstand om dat te
gelooven.”
» Ja, dat is zeker, – als ik zooveel geld had, als jou ver
stand ontbreekt, dan was ik een rijk particulier, - geloof je
dat wel, mijnheer de bijkok?”
m Nou, dat is niet slecht gezeid, - kom maar meê, de
ouwe KA is al wakker.”

» Ja dat is goed, maar als RoELTJE dat hoorde, dan zou hij
weêr zeggen: ,, Zie, die graanpikker kan zijn neb weer niet
uit het nat houden.” Maar dan zou ik zeggen: m. Het is voor

de kouwe voeten,” – en dan zal hij het wel gelooven. Gisteren
heb ik hem zelf tegen den Overste hooren zeggen: "Ik heb
den geheelen nacht kouwe voeten gehad.”
» Waarom zou hij zoo een hekel aan den drank hebben.”
» Och man, die groote lui drinken wijn, - en als ze dan eens
een halve of een heele reep aan hebben gehad, dan zeggen ze
tegen mekaår: ,,Wat hebben wij ons veramuseerd gister avond.””
Hier verliest zich hun gesprek in een gebrom en ik slui
mer weer in.
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Hooge gasstess in het kamp.

Wij hadden in de eerste helft van den kamptijd dikwijls be
zoek van onzen Koning en den Prins van Oranje, alsmede
van onze geliefde Koningin.
Z. M. was altijd zeer welwillend en vriendelijk, en wij, ka
valeristen, deelden ruimschoots in die welwillendheid.

Ik wil hier niet de buitengewoon vleijende woorden herha
len, die Z. M. uitte omtrent het 5e regiment dragonders en
het escadron van het 1° dat daarbij was ingedeeld gedurende
den kamptijd, maar het is zeker dat wij allen er zeer aange

naam door getroffen waren – Ook het muziekkorps wekte
de hooge tevredenheid aan Z. M., hetgeen van te meer waar
de is, doordien Z. M. het kan beoordeelen.

De Prins van Oranje was eveneens altijd uiterst minzaam en
sprak telkens als Z. K. H. ons de eer van een bezoek gaf,
eenige officieren aan.
De welwillende houding welke onze geliefde Koningin en al
de leden van ons vorstelijk huis, wanneer wij de eer van een
bezoek hadden, jegens de kamperende troepen aannamen, bragt
ons in vervoering, en de warme liefde welke wij voor het

huis van Oranje koesteren, is door de gegevene bewijzen van min
zaamheid jegens zijn trouw leger, grenzenloos vermeerderd.
De Hertog van Nassau schonk ons ook de eer van een be
zoek. De officieren van het kamp waren voor Z. M. tent in
groote tenue geschaard, en werden allen aan Z. Hoogh. voor

gesteld.

Na afloop dier voorstelling (gedurende welken Z.

Hoogh. zich met velen onderhield) deed Z. M. de Koning een
aanspraak aan Z. H. welke met een daverend: Leve de Hertog
van Nassau! eindigde. De Hertog deed hetzelfde en een drie
voudig: Leve de Koning! klonk door de lucht. De beide vor
sten omarmden elkander, en wij gingen naar onze kampen terug.
Het spijt mij dat ik die beide redevoeringen hier niet terug
kan geven, – maar niet tot de groote lui behoorende, was ik
er te ver af om ze te kunnen hooren of verstaan.

-

Z. H. bezocht alle kampen en scheen zeer voldaan, - jam
mer dat alles onder een stortregen geschiedde.

Eenige dagen later werd aan de officieren bij monde van
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Z. M. den Koning, bij gelegenheid eener manoeuvre, kennis ge
geven dat de Hertog over alles zeer tevreden was geweest, en
verklaard had, nimmer te zullen vergeten hoe hij door de Ne
derlandsche kamperende troepen was ontvangen geworden.
Ook heeft een Fransch hoofdofficier ons de eer aangedaan
van dikwijls bij de manoeuvres tegenwoordig te zijn. Of Z. H.
Edel Gestr. tevreden of ontevreden was, daarvan weten wij niets;
misschien zijn er die het weten, en die moeten het dan maar
weer zeggen aan diegenen die het niet weten, - namelijk als dat
zoo eens te pas komt. Zeker is het dat Z. H. E. G. bewijs van
belangstelling heeft gegeven door dikwijls te komen, hetgeen ons
vereerde omdat iemand van zooveel ondervinding, in Algiers, de
Krim en Italië opgedaan, een bevoegd beoordeelaar mag ge
noemd worden.

•Alsadere gasstess.

Hieronder versta ik de gewone of zondags-paradegasten, uit
de omliggende steden en dorpen. Er waren soms bezoekers uit
N. Holland. Nu dat was niet zoo heel erg, – de Hertog van
Nassau kwam veel verder.

Vervolgens op Zon- en feestdagen, een groote kwantiteit
dronken, grove, onhandelbare, onbeleefde boeren, met dito lee
lijke boerinnen bij zich – soms ook half tips.
Die lui liepen ons in ons eigen kamp somtijds tegen het lijf.
Gewoonlijk was het een half dronken boerin, die een heel dronken
boer met een stuk cigaar in den mond, de klep zijner muts
regts of links op het aangezigt geplakt, eene hoog-roode kleur

en groote, domme, uitpuilende oogen, bij de hand voorttrok, en
zulk een Schiedammer lading dan als het ware op sleeptouw had.
Het bezoek van slangen en hagedissen in onze tenten, baarde
geen ongerustheid, doordien die dieren geen kwaad deden: die
bezoekers verveelden ons ook minder dan de dronken boeren

met hun gevolg.
Zoo als te denken is, werd er zeer gewaakt tegen het mis

bruik van sterken drank bij de troepen. Die voorzorg hield
den geest frisch en onbeneveld en was oorzaak dat er uiterst

zelden, bij marschen of manoeuvres, manschappen in de zie
kenwagens werden opgenomen.
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Intusschen zag men op Zon- of feestdagen wel hier en daar
een scheepje met nat zeil laveren.

Op zekeren avond vond de officier der politie-wacht, tusschen
de stallen een man liggen die sliep.
De officier wekte hem en vroeg: 'Wat doet ge hier!”
mWel dat is nog al duidelijk, -ik slaap, of eigenlijk, ik sliep.”
mJa, 'maar je hoort hier niet.”
mZoo! ik ben toch in het kamp, hoop ik?”
m'Ja-wel.”

mNu, dat is genoeg, – dus poets hem maar!”
m'Ja, maar je ligt niet onder je tent.”

m. Dat is niets, haal maar zoo'n ding hier, – dat is gaauw
opgeslagen, zoo'n slakkedop, - dan ben ik te huis.”
De officier deed den man opstaan ten einde hem naar zijn tent
te doen brengen: de kerel was half verkleumd van de koude,
het bleek een man uit een ander kamp te zijn.
In de arrestanten-tent gebragt zijnde, vroeg hij: ,,Wie heeft
mij eigenlijk hier gebragt?”
m'De luitenant van de wacht.” was het antwoord.

mNou dat is een patente vent, hoor! ik zal hem in mijn por
tefeuilleboekje opschrijven; hij heeft mij een groote dienst be
wezen; maar waar ik nu eigenlijk uitgepakt, of ingepakt, ben,
dat weet ik niet, – of 't bij de grenadiers is of bij de artillerie,
maar dat zal morgen wel teregt komen! kan ik het helpen dat
alle huizen hier op elkander gelijken – slaap wel!”
De politie was goed in het kamp en werd geholpen door de

niet minder ijverige veldwacht. In weerwil van,dien kwamen
er soms lieden, die het hoofd in de tenten der officieren staken

en vroegen of men ook een horologie noodig had; die lui werden
soms op eene curieuse wijze de tent uitgewerkt. Wij verwezen
hen doorgaans maar naar de groote klok die voor 's Konings tent
stond en die 3 maal in de 24 uren sloeg, op eene wijze, dat
men bij den eersten slag van schrik bijna van den stroozak rolde.
Daar alle lofgezangen een eind hebben, zoo heeft ook het

kampleven een einde, en als het einde dan goed is, is alles goed.
Wij waren blijde dat de grap uit was, maar zouden toch
ongaarne niet in het kamp zijn geweest.

Wij hebben er veel
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gezien en geleerd. Wij hebben eens weer wat gedaan, en ge
toond dat wij nog te gebruiken zijn, – ten minste wij hebben

ons best gedaan, - en de tevredenheid van onzen geëerden

Koning en onze verdere chefs verworven, en dikwijls onze ge
liefde Koningin mogen zien.

Zij die zeggen: wat beteekent dat kamp?” ,wat doen wij er?”
m voor zooveel geld zoo weinig resultaat;” mwij kunnen dat in het
garnizoen ook doen, dat schijfschieten, die battaillons-school,
zij of linie-evolutiën enz. enz.,” hebben ongelijk, neen wij kun
nen dat niet in het garnizoen te zien krijgen, die manoeuvres

op grootere schaal.
In 1835-38 manoeuvreerden wij soms met 20.000 man in
de kampen te Reijen, en met wezenlijk nut, - waarom zouden

onze tegenwoordige kampen minder nut opleveren? – pruttel
zucht en anders niets! - Nu, er moeten ook pruttelaars zijn:
er zijn ook martelaren en apostelen.
Om alles onvoorwaarlijk goed te keuren, - dat is niet mogelijk
omdat er niets volmaakt is in de wereld, maar om alles af te
keuren, is nog verkeerder, want alles voor slecht en onvoldoende
te verklaren, is een bewijs dat men de zaken niet goed heeft
nagezien, of het getuigt van verschrikkelijke bedilzucht: het eene
is al juist zoo erg als het andere, en leidt niet tot verbetering.
Zij die het volgend jaar misschien geroepen zullen worden
om het kamp te betrekken, zullen stellig vele zaken goed vin
den, die wij wel anders zouden hebben gewenscht, maar zeker
is het, dat ook dit jaar alles is aangewend geworden om het
goede daar te stellen.
De kamperenden zelven zullen zich dan ook beter weten in

te 'rigten, en de zaak zal een vriendelijker aanzien krijgen,
vooral als het weêr dan beter mogt zijn: nu zag men ook
alles met een rouwmantel om, want de zon was even zelden

zigtbaar als de Keizer van China, maar wie kan dat helpen?
Als Josua er nog was, hadden wij hém misschien verzocht
de zon een dag of wat boven ons kamp in arrest te houden
om het wat op te droogen. Helaas! die vriend is lang dood.

Twee dagen vóór ons vertrek uit het kamp, en toen wij de
uren begonnen te tellen, werd er eene manoeuvre uitgevoerd

-
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die een wezenlijk schoon effect opleverde: het waren aanvallen
op carrés. Zij werden dan ook tot de grootste tevredenheid
van den Opperbevelhebber uitgevoerd. In welk garnizoen kan

de soldaat nu zoo iets te zien krijgen, vraag ik? Als men de
dragonders over die manoeuvre hoorde spreken, dan kon men
eens regt hooren welk een verkeerd denkbeeld zij omtrent den
aanval op een carré koesterden.
Oefening is de baas; praktijk dat is onze zaak maar.

Den dag vóór ons vertrek, werden alle officieren bij den Op
perbevelhebber ontboden. De bejaarde generaal nam een roerend

afscheid van ons, bij de laatste woorden zijner toespraak begaf
hem de stem. Hij reikte de hand aan de brigade- en korps
kommandanten, dankte ons allen voor de medewerking waar
door zijne taak gemakkelijker was geworden; wenschte ons een
goede reis, en trok zich in zijne tent terug.
De volgende dagorder (hoewel die in de courant te lezen is
geweest, neem ik de vrijheid ze te herhalen) werd op een generaal

appèl in marschtene aan de kamperende troepen voorgelezen:
Algemeene order voor de vereenigde troepen in de

legerplaats bij Millegen.
Het strekt mij tot een bijzonder genoegen, bij het einde

dezer troepen-vereeniging, aan al de daaraan deelgenomen heb
bende korpsen, mijne volkomene tevredenheid te betuigen voor

den onvermoeiden ijver, door hen gedurende dien tijd bij alle
hunne dienstverrigtingen aan den dag gelegd.

De goede orde en krijgstucht bij alle korpsen betracht, hun
uitmuntende geest en goeden wil mij bij elke gelegenheid ge
bleken, en hun onvermoeid streven om aan het doel dezer plaats
gehad hebbende vereeniging te beantwoorden, zal mij den tijd
in hun midden hier doorgebragt, steeds met een waar genoe
gen doen herdenken.
De hooge eer aan ons ten deel gevallen van door Zijne Maj.
den Koning bij herhaling in oogenschouw te zijn genomen, en
daarbij Hoogstdeszelfs tevredenheid te hebben mogen wegdra
gen, zal voor ons een nieuwe spoorslag zijn, om met verdub

belden ijver en naauwgezette pligtsbetrachting ons 's Konings
tevredenheid hoe langer hoe meer waardig te worden.
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Ik betuig dan ook bij deze mijnen opregten dank aan de
heer en Generaals, Hoofd- en verdere Officieren van alle wapens,
alsrraede aan de heeren Chefs van den staf, aan de administratie

gegeneeskundige dienst, voor de wijze op welke zij mijne
bedL<>elingen hebben ondersteund en uitgevoerd en ieder, in zijne
betrekking, mij behulpzaam is geweest, om mijne oogmerken
CIOl

in

Haet belang van het voor ons zoo dierbaar leger, te bereiken.
TDe goede orde welke gedurende ons zamenzijn alhier ge
heerschºt heeft, strekt mij ten waarborg dat dezelve ook bij het
verlaten van de legerplaats en gedurende den terugmarsch der

troeE»era naar hunne garnizoenen, geenszins zal verloren gaan.
IHLIEL- Generaals, Hoofd- en verdere Officieren en manschappen!
ik zeg u bij deze hartelijk vaarwel en vereenig mij met u in
dera

voor ons allen zoo dierbaren kreet:
Leve de Koning !

INTa. Het voorlezen dezer dagorder en den drievoudigen kreet:
leve «Ele Koning! gingen de troepen voldaan uit elkander.
C» Haze chef dankte ons en het regiment eveneens voor de ge
dane « Hiensten; de tevredenheid was algemeen, en geen wonder,
want
ee** ieder, in zijne betrekking, zag zijnen ijver dank
erkend en aangemoedigd.

b

Der El

volgenden morgen rukte ieder op zijne beurt uit het
-

--

kama JP - begeleid door de hartelijkste gelukwenschen der misschien
nog
eern uur langer toevende kameraden.
HLetuit elkander gaan van een leger heeft iets weemoedigs.
Mera Ha. eeft Zamen geleefd, in eigenaardige omstandigheden; men
heeft elkander nader leeren kennen, men heeft oude vrienden
terug,
evonden, nieuwe vrienden gemaakt en de minder be
kende IBbeter leeren schatten. Hieruit volgt eene verbroede

ring
heidL

ie

heilzaam is voor een leger, en die kracht van waar

45**eft aan de oud-Hollandsche spreuk: Eendracht maakt

zoo den
schoon
gehandhaafd door
H
macZZ - - welke
wij spreuk
andermaal
kreetwordt
aanheffen:
OOT JHGIn
voor wie*

-

Leve Koning wILLEM III!
SepzeezzzZe 2'

1860,

RUDoLPH,
Ritmr.
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HERINNERINGEN UIT DE LOOPBAAN VAN EEN
INDISCH OFFICIER.
(Vervolg van bl. 200.)

X.

De opmerking is volstrekt niet nieuw, dat het scheepsleven
voor het gros der menschen geen prikkel tot werkzaamheid be
zit. Nergens is het niets doen” een meer algemeene kwaal
dan aan boord. Ik zal niet trachten het vraagstuk op te los
sen, of de oorzaak moet gezocht worden in het onophoudelijk
wiegen, dat den mensch eerder tot droomerijen dan tot werk
zaamheid stemt; in de lucht, die hem meer geschikt tot han
denarbeid dan tot hoofdbreken maakt, in het menschelijk ge

moed, dat welligt wispelturiger wordt door de onophoudelijke
verplaatsing zonder zigtbare verandering, en die hem, gedre
ven door een steeds klimmend verlangen om nader aan zijn doel

te komen, in hoogen graad nieuwsgierig maakt en deel doet
nemen in de geringste bijzonderheid welke zijne reis of het
vaartuig betreft waarop hij zich bevindt; misschien werken die

verschillende omstandigheden zamen om eene luiheid aan te
kweeken, die niet zonder aantrekkelijkheid, doch ook niet zon
der gevaar is.

Kweekt luiheid nooit iets goeds, - voor den minder beschaaf
den man is zij doorgaans de bron van veel kwaads. Als bij
het aanbreken van den dag het tusschendeks gereinigd en er
geschaft was, bleef er een gansche dag over die gedood moest
worden met in zee of naar de lucht te kijken. Een paar ap
pèls liepen in weinige minuten af; theoriën met de manschap
pen beduidden niets; er was zelfs geen infanterie-geweer aan
boord. Muzijkinstrumenten, schermgereedschappen, boeken, enz.
ontbraken ten eenemale. De verveling was dus algemeen on
der de soldaten en gaf, bij de reeds bestaande slechte tucht,
dadelijk aanleiding tot reclames van allerlei aard.
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» Nooit was het eten goed; de schaftlijst zou aan varkens

mogen bevallen, maar niet aan soldaten.” Was zuurkool met gort
en stokvisch nu een eten voor hen! Waarom mogten ze den
oorlam niet verkoopen, waarom werd de wijn niet bij de flesch
verstrekt? Waarom moesten de luiken toe, als er geen enkel

golfje over de verschansing sloeg? Waarom dit, en waarom
dat? enz.

Het ongeluk was, dat er voor iedere reclame eenige grond
bestond, want al schafte men zuurkool met gort, ingevolge de
reglementaire schaftorde, het was en bleef toch geen fijn eten.
Maakte de kommandant op verzoek eenige wijziging in de
schaftlijst, dan reclameerden anderen weder, en dan kon hij
niet meer op het reglement verwijzen waarvan afgeweken was.
Liet hij den wijn in flesschen uitgeven, bijv. één flesch voor
drie man, dan verkocht of verdobbelde men zijn ration, en
werden er eenige beschonken. Talrijke reclames volgden, als
tot voorkoming van daaruit voortspruitende ongeregeldheden, de
wijn per oorlam uitgegeven werd, en de weifelende houding
van den kommandant, die het gaarne ieder naar zijn zin gaf,
bedierf de zaak nog meer.
Het sluiten der luiken geschiedde ook wel eens, geloof ik,
uit plaagzucht van stuurman KoRTAF. Die man had een brom
mig humeur, dat met de jaren niet beter werd, want grijs ge
worden in de dertig-jarige dienst op koopvaardijschepen, had
den de teleurstellingen door hem van de reeders ondervonden,
zijn leven verbitterd. Als een goed zeeman, was hij een na
tuurlijke vijand van die landkrabben, die zijn schip tot een
trekschuit verlaagden,” en bij iedere gelegenheid gaf hij in vrij
ruwe termen zijne ontevredenheid lucht. Sloeg er maar een
enkel golfje op dek als hij de wacht had, dan moesten de lui
ken toe, en toen hij eens op het gepruttel van een paar solda
ten gezegd had stik dan maar, beesten,” was de oorlog verklaard.
Onder een hoop ontevredenen plaatsen zich al spoedig de
brutaalsten op den voorgrond, en worden deze van lieverlede de
representanten, de leiders der menigte. Zoo ging het ook aan
boord. Een vijftal geaboleerden maakte spoedig de kern van
bijna het geheele detachement uit en traden bij iedere gelegen

heid op, om voor allen het woord te voeren. Daar zij beter
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spraken dan de kommandant zelf, ontzag deze laatste hen meer
dan hij had moeten doen, en dit verhoogde hun invloed bij
hunne makkers, die er uit afleidden dat de kommandant hen

niet aandurfde. Hoe meer toegevendheid men van de eene zij
de betoonde, des te aanmatigender werd de toon van de andere

zijde. De overeenstemming der leiders werd dagelijks grooter,
en voorspelde een onweder, dat al meer en meer zamentrok
en spoedig dreigde los te barsten.
Eerst scheen men het plan gemaakt te hebben om BEZEM
met geweld te bevrijden, maar de uitvoering werd verschoven

toen de denkbeelden van openlijk verzet rijper werden of groo
ter uitbreiding kregen. Dit maakte ik althans op uit de me

dedeelingen van mijn oppasser, een brave jongen, die mij nu
en dan vertelde, als ik eens naar hem hooren wilde, wat er
alzoo in het soldaten-logies voorviel.

Wij waren reeds eenige weken in zee en hadden de piek van
Tenerife op een helderen dag gepasseerd. De zoele, heldere

keerkringslucht had de koudere temperatuur vervangen, en op
hare beurt plaats gemaakt voor de tropische warmte. Gelukkig
zonder windstilte en zonder feestviering, zonder offer aan Nep
tunus werd de linie gesneden, omdat de scheepskapitein niet

raadzaam achtte de banden der orde, die bij zijne equipage
nog onwrikbaar sloten, in deze omstandigheden zelfs voor
een halven dag los te maken. Steeds Z. W. sturende om de

West-passaat te krijgen, naderden wij iederen dag meer het
vaste land van Zuid-Amerika, in de rigting van Rio Janeiro.
XI.

»Neem me niet kwalijk, Luitenant”, zeide mijn oppasser op
zekeren dag, een kleedingstuk in mijne hut brengende terwijl ik
in mijn kooi lag te lezen, mneem me niet kwalijk, vindt u dat
de pistolen goed schoon gemaakt zijn”?
mZóó, hebt gij die schoon gemaakt! waarom dat? ik heb ze

met opzet in het vet staan, want zij roesten dadelijk in deze
vochtige lucht.”
mNeem me niet kwalijk, Luitenant, maar ik dacht dat u van

plan was er mee te schieten.”
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»En waarop zou ik schieten moeten? - Op den boer met
zijne varkens (bruinvisch) of op vliegende visschen?”
m'Ik weet niet, Luitenant, ik dacht . . . . . zoo . . . .”
De jongen was verlegen, stotterde, en wilde zeker iets zeg
gen, waar hij niet voor uit durfde te komen.

» Kom, biecht maar op, wITTE! ik heb niet aan mijne pistolen
gedacht; waarom zijn zij gepoetst?”
» Neem me niet kwalijk, Luitenant, maar ik meende zoo,
dat het toch geen kwaad kon, als ze geladen waren. Men kan

nooit weten wat er gebeurt; en als ze dan noodig zijn en ze
staan in het vet, dan is er geen tijd meer.
mMaar wat drommel, wat leutert gij toch. Begint gij weêr
bang te worden voor zeeroovers, even als onlangs op de Alge
rynsche kust, toen de matrozen ouder gewoonte van het afloopen
van schepen spraken, dat, jammer genoeg, nooit meer beproefd
wordt. Wij mogten wel een schietgebedje doen om nog eens
wat te zien, dat maar naar een rooverschip gelijkt; mij dunkt
wij zouden het warm kunnen ontvangen met onze bemanning,
al hadden wij ook geen andere wapens dan messen. Dat zou
nog eens wat verandering geven.”.
m't Zijn de zeeroovers niet, Luitenant, waarvoor ik bang ben,
maar eerder de roovers die wij aan boord hebben.”
p

,,Gij wordt raadselachtig, wITTE! draai niet langer, spreek
flink uit.”

mNu, Luitenant, als u 't dan permitteert, dan moet ik u
zeggen dat wij den dag van overmorgen wel niet meer zullen
beleven.” Hier zuchtte wITTE diep en begon er romantisch
uit te zien, maar hij meende het toch opregt, en vervolgde:
mMorgen avond, als alles in rust is, zullen de officieren,
een paar onderofficieren en stuurman KoRTAF opgepakt en in
zee geworpen worden. De Kaptein wordt gevangen gezet in
zijne kajuit; de tweede stuurman zal gedwongen worden het
schip naar eene vrije haven te sturen. Ieder die niet . . . .”
mIk geloof dat gij rijp voor het dolhuis zijt, wITTE.”
mNeem me niet kwalijk, Luitenant! Ieder die niet met de
oproermakers mede doet of zich tegen hen verzet, zal er met
zijn leven voor boeten. Maar de meesten zullen wel meê doen;
vijf-en-twintig man zijn al in het complot.”
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» Hoor eens, wITTE! ik schenk u de rest.

Omdat gij u

zulke stukjes om de mouw laat spelden, zal ik zoo mal nog
niet zijn er aan te gelooven. Begrijpt gij niet dat, als er iets
op til was, men het u het laatst aan den neus zou hangen.
Bangmakerij, anders niet.”
mNeem mij niet kwalijk, Luitenant, maar niemand heeft er
mij van gesproken. Gisteren was ik in de barkas geklommen
en op het varkenshok in slaap gevallen. Ik werd wakker door
het slaan van een zeil en wilde weêr doorslapen, toen ik digt
bij mij hoorde fluisteren en alles vernam wat ik zoo even ver
telde. Ik durfde mijne oogen niet open te doen en bleef on
bewegelijk liggen, tot dat de drie of vier zamenzweerders al
een goed kwartier weg waren gegaan. Wie het waren, zou
ik niet eens kunnen zeggen, maar ik denk zeker dat vAN

DoRP er bij was, omdat die altijd spuwt.”

-

Het verhaal van wITTE droeg het kenmerk van opregtheid;
zoo geheel onwaarschijnlijk kwam mij een oproer ook niet voor;

ik had er zelfs reeds vroeger voor gevreesd. Daarom beval
ik hem
pen, en
keeren,
er soms

zich gesloten te houden, er bij niemand van te rep
maar dadelijk weêr naar het soldatenlogies terug te
om alle verdenking van hem af te wenden, wanneer
reeds vermoedens van wantrouwen bij de oproerlingen

gerezen waren.

*,

Zonder mij zelf nog rekenschap te geven van hetgeen mij
te doen stond, begon ik onwillekeurig mijne pistolen te laden.
Het was een koppel zakpistolen met dubbelloopen, een geschenk
van een vriend bij mijn vertrek, heel keurig en mooi, maar
voor niets anders geschikt dan à brule pourpoint of op 4 à 5
passen afstand te gebruiken. Terwijl ik hiermede bezig was,
schoof de gordijn, die de eenige sluiting der hut uitmaakte,
als van zelve open, en vertoonde zich de rijzige gestalte van
eene onzer reisgenooten, mejufvrouw ELIZA, aan mijne ver
baasde oogen.
m'Vertrouw geen dunne wanden van eene noodhut,” sprak

zij snel en zacht, het toeval bragt mij hier, ik heb alles ge
hoord, en weet dat het gevaar, vooral voor ons vrouwen, groot
1S - - - - -

mGeloof toch niet...” wilde ik haar in de rede vallen; maar
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naar de pistool wijzende die ik in de hand hield, vervolg
de zij:

-

,,Tracht niet mij te misleiden: 't zou te vergeefs zijn. Maar
denk evenmin dat ik bang ben, mijn vader was een dapper
officier. Nu het gevaar u bekend is, ben ik gerust. Gij zijt
in staat een groot onheil te verhoeden. God zij met u!''
Bij de laatste woorden wierp zij mij met hare hand een

groet toe. De gordijn viel neder, en het verbleekte gelaat
van mijne reisgenoot was verdwenen.

't Was als of ik mij een voet grooter voelde worden. Het
vertrouwen, dat een moedig meisje in mij stelde, schonk mij
meer gevoel van eigenwaarde dan ik ooit gehad had. Het lot
der vrouwen, in handen van deze heidenen - 't was waar –

zou verschrikkelijk zijn. Ik kon mijn leven verliezen, maar
zij...... Droomde ik of was het werkelijkheid? in het laatste
kwartier had ik meer gemoedsbeweging ondervonden dan ge
durende de geheele reis; ik gevoelde mij opgewonden vrolijk,
en snelde naar de hut van den kommandant.

mZoo ROBERTJE, 't gaat zeker voor het lapje, dat ge er
zoo vrolijk uitziet. Ik heb zoo even hooren brassen, wat zal
ik blij zijn als we op Batavia zijn. Het eerste wat ik ga
doen, is mij te laten sirammen. Weet ge wat sirammen is?

Dan laat ge u door den jongen tien, twaalf emmers water over
het hoofd en het ligchaam gooijen; eeuwig lekker, vooral

na het exerceren, en als ge heel vermoeid zijt, dan besteld
ge een piedjitster.

Weet ge wat een piedjitster is? Dat is

eene oude vrouw, een halve dokter, die door zacht knijpen en
drukken op de pezen die het meest vermoeid zijn, eene ont
spanning aan uw ligchaam geeft, waardoor ge meestal van zelf
in slaap geraakt, eeuwig lekker, hoor!

Ze beweren wel dat

er magnetiseren onder loopt, omdat er goede en ook beroerde
Piedjitsters zijn, weet je, ik heb er op Sumatra eene gehad, die
ook zoo lekkere trassi kon maken. Weet je wat trassi is? Dat
is visch, die je verrotten laat en dan met sambal bij de rijst

eet, bijna zoo lekker als gepofte witte mieren.
Doorgaans hoorde ik met de grootste belangstelling de bijzon
derheden van het leven in Indië vertellen. Vooral uit den mond

van den Kommandant klonken zij aangenaam, omdat hij altijd
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met zoo veel smaak en genoegen van alles sprak wat Indië
betrof, en zeer dikwijls uit zich zelf aan 't praten kwam van
expeditiën waaraan hij deel had genomen. Want mogt hij in
onze oogen al weinig geschiktheid tot kommanderen hebben,
het ontbrak hem geenszins aan moed en ondervinding in het

veld, wanneer hij aan het hoofd van eene kompagnie Javaantjes
eene vijandelijke benting bestormen moest. Iemand, die hem
aan boord zoo indolent had gezien, zou er den onverzaagden
krijgsman voor den vijand niet uit herkend hebben. Een breed
lidteeken over de borst, een klein in den arm, waren de be
wijzen van klewang-houwen en lanssteken, die hij niet altijd
had kunnen pareren. - Thans echter was mij het sirammen
even onverschillig als de smaak der witte mieren, en ik haastte
mij hem het ontdekte geheim mede te deelen.

,,Gelooft ge waarachtig dat de soldaten tegen ons zullen op
staan? Wat kunnen ze tegen mij hebben, RoBERT? Ik heb
ze alles gegeven waarop ze aanspraak kunnen maken en nog
meer ook: zes kisten van mijn eigen genever, twee kisten si
garen, verleden Zondag is er voor mijne rekening nog een
varken geslagt en uitgedeeld, bah! praatjes voor de vaak. Als
er iemand wat durft te beginnen, dan hak ik er onder als
onder de padries; 't kan me geen d..... schelen.”
Wat of ik ook sprak of beduidde, dat juist zijne overgroote
goedheid de aanmatiging vermeerderd en tot oproer aanleiding
gegeven had, het hielp hem niets hoegenaamd. De komman
dant was wêer in de kussens gezakt, lachte mij uit met mijn
denkbeeldig oproer, en sprak over andere zaken. Ik brak het
onderhoud af en spoedde mij op dek, om te overleggen wat
mij te doen stond.
Daar vond ik PIENEMA met een boek in de handen waaruit

hij aan een paar dames voorgelezen had, maar nu druk rede
nerende over allerlei onderwerpen, dat zijn auditorium meer
scheen te bevallen dan de roman-lectuur. Zoo ging het ge
woonlijk; men nam een boek, een werkje voor den vorm,
plaatste zich niet te ver van elkander, buiten den togt van
het bezaanszeil, en koutte, droomde hardop, maakte plannen
voor de toekomst, geloofde aan de verwezentlijking; men voerde
niets uit, verveelde zich toch niet, en zeide bij het ter ruste
1860.
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gaan, zonder schaamte mal weêr een dag minder!” hetgeen zoo
veel beteekende als malweêr zooveel digter bij Java!” – Ge

lukkige, zorgelooze dagen!”
Toen de dames naar beneden gegaan waren om zich voor
het middagmaal gereed te maken, wenkte ik PIENEMA toe
mij te volgen naar de hut van den scheepskaptein, die op het
dek was. Daar deelde ik in weinig woorden mede wat wITTE
vernomen had, en hoe de Kommandant om mijn rapport lachte. PIENEMA wilde dadelijk het schip in staat van beleg verklaren,
de onderofficieren en vertrouwde manschappen wapenen, een
paar caronnades uit den kuil laten halen, laden en zoodanig op
stellen dat zij de geheele lengte van het dek bestreken. De
Kaptein stelde voor, de equipage gedurende het schaften naar
achteren te roepen om zich eene lijfwacht te formeren, en dan
terwijl het detachement beneden was, de luiken te sluiten; ver
volgens een onderzoek in te stellen, de belhamels te binden en
in eene sloep te plaatsen, die te water gelaten achter het roer
na zou slepen.
Mij beviel noch het een noch het ander. Zonder voorkennis
van den Kommandant kon er niet gedacht worden aan open
lijke maatregelen van voorzorg, niemand was nog beschuldigd;
en veronderstel eens dat wITTE gedroomd had, hoe bespottelijk

zouden wij ons dan hebben aangesteld. Daarom achtte ik het
beter in den loop van den dag op bedekte wijze nog eenige
informatie in te winnen, de stuurlieden en den bootsman voor
loopig te waarschuwen van op hunne hoede te zijn, en het
verder aan den nacht over te laten om de beste middelen te

beramen, waardoor de uitbarsting van een oproer voorgekomen
kon worden. De strikste geheimhouding, vooral voor de da
mes, was de eerste voorwaarde.

Het scheen dat de Kaptein met het vooruitzigt van een
oproertje weinig in zijn schik was, want aan tafel verzuimde
hij voor de eerste keer gedurende de reis, den scheepsdokter,
onder het overhandigen van het voor-snijmes, bij wijze van vaste
aardigheid toe te voegen: ,,Kom aan, snijder, behandel jij het
vleesch maar, dat behoort toch tot je vak.” Een fijne op
merker zou bovendien eenige zenuwachtigheid bij den scheeps
doktor hebben kunnen waarnemen, zigtbaar in de buitengewoon

235

dikke schijven vleesch, die bijna bevend van zijn mes gleden.
Hij was zeker reeds eenigzins ingelicht, en zag in zijne ver
beelding al zijne vrouw als weduwe met acht kinderen op den
stoep van den reeder om brood bedelen, terwijl de Kaptein
misschien bij zich zelf dacht aan de grenzelooze woede der ree

ders, als zij hoorden dat het schip op stok was, zonder regt
op schadevergoeding van de assurantie-maatschappij.
Tegen den wand der kerk stond een wapenrek, met twaalf
korte steenslot-geweren, en even zooveel korte sabels. Opzet
telijk opperde ik aan tafel het denkbeeld, om die geweren te
laten dienen bij de theoriën met de manschappen; noch de
Kommandant noch de Scheepskaptein hadden daar iets tegen;
alleen was het de vraag of het zamenstel der sloten overeen
komstig die der infanterie-geweren zou zijn. Het verwonderde
dus niemand dat ik, na afloop van het middagmaal, PIENEMA
voorstelde de geweren eens na te zien, en terwijl iedereen zich
op dek begaf, haastten wij ons die wapens een voor een in
onze hutten te laden en weêr op het rek te zetten. Hiermede
bezig zijnde, kwam ELISA door de kerk en wierp mij een dank
baren blik toe.

XII.

De zonnestralen die ons nagenoeg loodregt beschenen en den
dag overheet gemaakt hadden, schoten bijna evenwijdig met den
waterspiegel door de zoele avondlucht, toen ik op het dek
kwam. Het schouwspel op dat tropische avonduur wanneer
de groote licht- en warmtester ter kimme neigt, eenige oogen
blikken er huppelend op blijft staan, om ten laatste, doch
altijd te vroeg, in het zilte sop te verdwijnen, dat schouwspel is
onbegrijpelijk grootsch en eenig door eenvoudigheid. Geen uit
stekende voorwerpen die door digte of lange schaduwen het too
neel kracht bijzetten, geen enkel wolkje dat het blaauwgroene
tapijt op een enkel punt donkerder kleurt, niets dan lucht
en water is er noodig om de natuur in hare hoogste schoon
heid te beschouwen. Gij vraagt u niet af: wat is schoon? gij
smaakt het schoone in stil genot; gij poogt niet de duizend

schakeringen van den avondgloed in bekende kleuren op te los
sen of er namen aan te geven, gij staart ze slechts aan in
18%
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stomme bewondering. Gij analyseert niet de gedachte die zich in
uw hoofd kruisen, maar nooit hadt gij schooner, rijker denk

beelden.

Gij gevoelt uw hart niet sneller kloppen, maar

nooit klopte het zoo warm voor al wat goed, voor al wat u
lief is.

Ik lag over de verschansing, en droomde wakende. Het
waren dezelfde droomerijen, thans verwezenlijkt, waaraan ik mij
zoo dikwijls schuldig maakte op de parelkleurige banken van
zaal 16, wanneer eene onwillekeurige onoplettendheid zich van
mij meester maakte, mijn geest zich van alle stoffelijke banden
ontsloeg, en mijne gedachten den vrijen loop namen, terwijl
mijne oogen als wezenloos op den mond des leeraars tuurden
waaruit stroomen van javaansche en maleische geleerdheid golf
den.

In dien toestand had ik immers reeds honderde malen

de reis over den oceaan volbragt, stormen doorgestaan, haaijen
gevangen, bergen en rotsen zich uit de zee zien verheffen,
de eerste eilandjes in de Straat Sunda toegelagchen, de
eerste praauw begroet, met wellust mijn verhemelte verkwikt
met het nektarsap van de mangis of ananas, terwijl mijne oogen
door het onbeschrijfelijk schoone Java geboeid, mijna ooren
gestreeld werden met de liefelijkste geluiden door onbekende
oorzaken opgewekt, terwijl in één woord de werking mijner
zintuigen duizendvoud verhoogd werd en ik mij zelf veredeld
gevoelde! In dien toestand droomde ik dan voort, stapte in de
sloep en sprong aan wal als Luitenant, om er later als Gene

raal weêr in te stappen. De gaping van dit ruime tijdvak
vulde ik op allerlei manieren aan, ik versierde het thema nog
al eens, ik maakte de variaties zoo schitterend mogelijk; 't was
toch maar voor mijne eigene ooren, voor eigen genot en tot eigene
afleiding. Hoe rijker de variatiën waren, des te minder voelde
ik het gewigt der wallen die mij drie weken achtereen van de
maatschappij afsloten, des te gretiger hapte ik in de voor
mij altijd te bleeke hot-kariot, des te onverschilliger betoonde

ik mij voor de vunzige door de baijadères achtergelaten lucht,
die de zaal gedaan” hadden; – ik maakte ze vrolijk en afwisse

lend door liefelijke, teedere adagio's, waarvan elke noot er uit
zag als een vurig kreoolsch oog, elke maatstreep als een zwart
haar van eene eeuwig-schoone chevelure; ik voegde er in de

237

volkomene vrijheid mijns geestes allerlei teekens bij, die door
het waas der verbeelding op kruizen en sterren geleken; ik
dacht niet vooruit aan die duizende storingen, die mijn lied
der toekomst door valsche toonen zou ontstemmen.

Doch even als toenmaals de droom van zoo vele aangename
faktoren, plotseling afgebroken werd door eene sommatie om
het eentoonige ho-no-tjo-ro-ko op te zeggen, even onverwachts
werd ik thans gestoord door een plat soldaten-lied, in koor
aangeheven:
Ik wandeld laatst al in het rond,

Daar sprong een kikvorsch m'op den schoen, van voren!
En van den schoen tot aan de knie;
Wat heeft die meid een mond als drie, enz.

Nog tien coupletten, het een nog vuiler en armer van zin
dan het andere, werden met luider stemmen, vooral luid als

er eene platte uitdrukking in voorkwam, eentoonig en zonder
smaak afgeschreeuwd. Het moge vreemd klinken, maar mis
schien was dit gezang wel opgewekt door de plegtigheid van het
natuurtooneel; misschien gevoelde ieder een zekere aandrift, een

uit het hart opwellende dwang, om zijn gevoel op de eene of
andere wijs te uiten; misschien was poëzy de oorzaak van het
hoogst prozaïsch lied. Wie weet het? elk vogeltje zingt naar
het gebekt is. Hadden de soldaten een beter repertoire ge

had, zij zouden beter keus gedaan hebben. Dit bleek kort
daarop, toen de stilte nogmaals afgebroken werd.
Ter hoogte van den boegspriet namelijk zat een troep
Duitschers bij elkander. De sergeant voN BAUER had op hun
verzoek verklaring gegeven waarom het schip den boeg van
het oosten afwendde. De eene vraag de andere uitlokkende,
was hij in uitleggingen van verschillende zaken getreden, die
de belangstelling van zijn publiek, dat hem buitendien eene
bijzondere achting toedroeg, in hooge mate opwekte. Het on

dergaan der zon had van lieverlede het gesprek doen verſlaau
wen en eindelijk geheel gestaakt. Toen de onaangename indruk
van het Hollandsche lied eenigzins voorbij was, en het avond
rood nog eenmaal opflikkerde om daarop plaats te maken voor
het bleeke sterrenlicht, toen hieven de Duitschers, door het
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krachtvolle orgaan van voN BAUER geleid, een harmonisch vier
stemmig gezang aan, dat meer in overeenstemming met den
zielen-toestand der meeste, zelfs op den ongevoeligste zijn in
vloed niet miste.
Wenn die Schwalben heimwärts ziehn,
Wenn die Rosen nicht mehr blühn,

Wenn der Nachtigall Gesang
Mit der Nachtigall verklang,
Fragt das Herz im bangen Schmerz:
Ob ich Euch wohl wiederseh ?

Scheiden, ach Scheiden thut weh !

Armes Herz, was klagest du!
Ach du gehst auch einst zur Ruh!
Was auf Erden – muss vergehn.
Giebt es dort ein Wiedersehn ?

Thut auch hier das Scheiden weh,
Glaub, das ich dich wiederseh.

De zachte bries had de laatste klanken reeds lang opgelost
en het schip een mijl verder over de watervlakte gevoerd, toen
de stilte nog onafgebroken voortduurde. Men hoorde slechts
het zachte geruisch van het kabbelend kielwater, het geplas
van een zwerm vliegende visschen die, na een luchtbad, zich
weder vrolijk in de zee dompelden.
Daar klonk de schoone volle tenorstem van voN BAUER ten

tweede maal, doch thans alléén:
O Heimatliebe, Heimatlust,

Du Born der Sehnsucht unergründet,
Du frommer Strahl, in jeder Brust
Vom Himmel selber angezündet,
Gefühl, das wie der Tod so stark

Uns eingesenkt ward bis ins Mark,
Das uns das Thal, da wir geboren,
Mit tausendfarbgem Schimmer schmükt,

maar dit was het Hollandsche soldaten-publiek te hoog, of het
had hunne aandacht lang genoeg bezig gehouden, want eene
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groffe, onaangename stem viel moedwillig den zanger in de rede,
en gilde uit:
Daar zijn veel meisjes in ons land,

en het koor vervolgde:
Hoera, hoera, hoera!
Als men met geld komt in de hand,
Hoera, hoera, hoera! enz.

Daarop volgde een uur lang eene menigte liederen, die in de
gemeenste wijken van eene groote stad te huis behooren, en ons
het genot van den avond geheel vergalden.
XIII.

De taptoe was reeds lang geblazen, doch het geschreeuw hield
niet op. Tegen half tien rapporteerde de kommandant van de
wacht aan PIENEMA, die de week had, dat een twaalftal man

schappen niet naar kooi wilde gaan.

Hield men zich rustig,

dan stonden wij gedurende de hitte oogluikend toe, dat eenige
manschappen bivakkeerden in de barkas, of hier en daar op
dek waar het scheepsvolk niet gehinderd werd. Thans echter
nu men moedwillig bleef doorloeijen en den wachtkommandant
liet praten, kon er geen sprake van toegevendheid zijn. Reeds
ontstemd door het onbehoorlijk gedrag der soldaten (in tegen
woordigheid van vrouwen) gedurende den avond, begaf PIE
NEMA zich naar boven, en beval dat iedereen onverwijld naar
kooi moest gaan. Schoorvoetend en dóórzingend gehoorzaamde
men slechts ten halve. Eenige wilden op brutalen toon bewe
ren dat de Luitenant het regt niet had, – dat het blaadje
wel eens kon omkeeren – dat het niet lang meer duren zoude,
en meer andere oproerige praatjes – want zoo ver was het reeds
gekomen - maar al pruttelende ging toch eindelijk de laatste
man den trap af. Toen hoorde PIENEMA zeggen: als de blank
bek maar eens hier durfde te komen, ik zou hem leeren.” Dat

was te veel. Hij spoedde zich naar omlaag in het tusschen
deks, en wilde den schuldige arresteren.
Geen enkele lantaarn hing aan den eersten stut bij den trap.

Eensklaps werd het licht uitgedoofd. Een gestommel volgde
daarop, als of er eene worsteling plaats had.
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Op eenige passen afstands was ik getuige geweest van de
moeite die PIENEMA had om gehoorzaamd te worden. Hem
toen in ééne vaart naar omlaag hoorende gaan, en bijna tege

lijkertijd het licht ziende uitdooven, vatte ik in allerijl de lan
taarn van de wacht, riep den onderofficier der wacht toe mij
te volgen, en kwam in twee sprongen in het soldaten-logies.
Bij het schijnsel der lantaarn zag ik PIENEMA zich met wan

hoop verdedigende, maar reeds half gesmoord door de omar
ming van twee krachtige kerels.
mHier hebben wij den andere ook” riep een derde, naar
mij toekomende; doch op hetzelfde oogenblik haalde ik mijn
pistool uit de zak en schoot het nagenoeg à bout portant op

hem af. Het schot knalde als een kanon. Mijn aanvaller viel
met een schreeuw op den grond. Ik sprong over hem heen
om PIENEMA te hulp te komen, doch het was onnoodig. Hij
haalde reeds vrij adem, zijne belagers stonden dáár als ver
steend tegenover mijn opgeheven gewapenden arm.
mMoordenaars,” riep ik uit, gij zult uw loon hebben” en
tegelijkertijd reikte ik PIENEMA mijn tweede pistool toe.

,,Genade, Luitenant” gilden zij, en vielen op de knieën om
Gods wil genade.”
m Ha, lafaards! hecht gij nog aan het leven, dat gij een an
der wilt ontnemen, dan zal ik uw doodsangst lang maken. Aantreden!- Sergeantmajoor! laat de hangmatten op zijde gooijen
en aantreden.”

De soldaten waren in een digten kring om mij heen gedron
gen. Stuurman LEENDERT stond met eene tweede lantaarn voor
aan den trap; de onderofficieren waren ook opgesprongen en mij
ter zijde gevlogen. PIENEMA en ik hielden de trompen der
pistolen op de borst der geknielden gerigt, en voor mijne voe
ten lag het eerste slagtoffer in zijn bloed te baden. Op mijn
kommando van: ,,Aantreden,” werden in een oogwenk eenige
kooijen afgesneden, en had het detachement zich gerangeerd.
Terwijl PIENEMA de twee ellendelingen in het oog hield,
trad ik voor het gelid, en sprak met opgewondenheid:
mSta ik hier voor een troep bandieten of voor soldaten? Spreekt! – Kijkt gij toe, als uwe officieren aangerand wor
den, zonder eene hand uit te steken? – Antwoordt dan! –
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Zijt gij soldaten, draagt gij uniform? - Vergeet dan ieder
hier, wat zijn pligt is; – of zijt gij soms van plan uw pligt
niet te doen? - Heeft er iemand wat te zeggen? – dat hij
voortreedt. - Zijn er reclames? – Spreekt dan! - Krijgt
ieder, wat hem toekomt, of wordt gij te kort gedaan?..........99
Ik zweeg, maar niemand verroerde zich.
m'Geen mensch die zijn mond opendoet! - Goed! - Dan
heb ik nog wat te zeggen. Gij zijt een troep ondankbare
honden; gij vergeldt de goede behandeling hier aan boord met
een slecht gedrag. Gij pruttelt tegen elke dienst, maar als er
gegeten en gedronken moet worden, dan staat gij altijd klaar. Gij zijt een troep lafaards, ja, lafaards! - want nu staat gij
daar met den mond vol tanden, en zoo even gedroegt gij u
even lam, toen uwe officieren aangevallen werden door een paar
schurken. - Is dat het gedrag van mannen die de krijgsartikelen
onderteekend hebben? – Gij lijkt eerder een rooverstroep!”
m Hoort nu goed! Ik heb ook een eed van trouw aan den
Koning gedaan, en ik zal mijn pligt blijven doen. - Voortaan
zal er zelfs niet het geringste door de vingers worden gezien. Ik spreek uit naam van den Kommandant. Wee dengene, die
het nog in den zin krijgt niet onmiddelijk te gehoorzamen! Ik weet zeer goed, dat de meesten van u niet regtstreeks schuldig

zijn aan het gebeurde, maar in het vervolg verwacht ik dat
ieder man medewerker aan de handhaving der goede orde; elk man stel ik verantwoordelijk voor het gedrag van zijne
makkers.”

mSergeantmajoor! laat die twee kerels in de boeijen slaan
en in de provoost brengen; ik kommandeer geen afzonderlijke
wacht om hen in bedwang te houden; het geheele detachement
staat mij borg voor hen.”

Mij daarop omkeerende, zag ik eene vrouw bij den gewonde
geknield liggen en pogingen doen om het bloed te stelpen;
met ontsteltenis herkende ik ELISE, die in haar liefderijk werk
ondersteund werd door een paar onderofficieren. Bleek, maar

uiterlijk kalm, liet zij den bewustelooze op een matras plaatsen
en naar den ziekenboeg dragen.
voor haar terug.

De soldaten weken eerbiedig
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XIV.

De laatst beschreven gebeurtenissen hadden elkander zoo spoe
dig opgevolgd, dat er slechts weinige minuten verstreken waren

sedert ik in het soldaten-logies gekomen was. Ik begreep dus
volstrekt niet, hoe ELISE op dit oogenblik midden onder de

oproerige bende geraakt was. Voor hare veiligheid vreesde ik
wel niet, want het gebeurde had een zigtbaren indruk op de

manschappen gemaakt; doch hare overwachte verschijning bleef
mij toch raadselachtig.
Inmiddels had men den officier van gezondheid vAN HEGEN
gewaarschuwd, en terwijl deze de wond onderzocht en PIENEMA
het moedige meisje naar boven geleidde, begaf ik mij naar den

kommandant om zijne bevelen te vragen. Deze keurde mijne
handeling goed, begaf zich aanstonds tusschendeks en herhaal

de nog eens, hetgeen ik eenige oogenblikken te voren gezegd
had. Een uur later rapporteerde de officier van gezondheid,
dat de wond van den fuselier vAN DoRP niet doodelijk was.
Hij had er den kogel reeds uitgehaald, en hoopte den patient
binnen weinige weken als hersteld te kunnen opgeven, tenzij
zware wond-koortsen de genezing vertraagden.
Het zal onnoodig zijn den schrik te beschrijven der passagiers
van achteruit, die nagenoeg op hetzelfde oogenblik het begin
en het einde van het oproer vernamen. Dat aan ELISE hon
derd vragen tegelijk gerigt werden, dat niemand begreep hoe
zij juist op dat tijdstip zich bij den grooten mast bevond; hoe

zij, toen er een schot gevallen was, het daarop in het hoofd
had gekregen in het soldaten-logies te gaan, – zal niemand
bevreemden; evenmin dat zij op den natuurlijksten toon ant
woordde, dat zij bij toeval zich op die hoogte van het schip
bevond, en zichzelve niet verklaren kon wat haar naar be

neden gevoerd had.
Dit dramatisch voorval besliste over de rust van het overige
der reis. De ontijdige aanranding van PIENEMA en het geluk

kig verhinderen van een moord door mijn pistoolschot, had het
complot in zijne geboorte gesmoord en eene geheele omwenteling
in het gedrag der manschappen doen ontstaan. Ieder deed zijn

pligt en gedroeg zich fatsoenlijk; stilzwijgend schenen de ge
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meene liedjes te zijn afgeschaft. Men bewees eerbied aan de
vrouwen, een pligt dien de militair vooral nimmer uit het oog

mag verliezen; men zou ELISE op de handen gedragen hebben,
als het noodig geweest was. Geen dag ging voorbij, waarop zij
niet, door een onzer vergezeld, den gewonde in den ziekenboeg
opzocht, eenige verfrissching aanbragt en hem vriendelijk toe
sprak. Ik geloof dat menigeen in de plaats van VAN DoRP had
willen zijn, alleen om slechts een enkele maal door haar aan
gesproken te worden. Ik geloof dat het eenige middel gevon
den was om de onverschilligheid van den Sergeant PIcoLo voor
alles wat hem omringde, gedurende eenige oogenblikken althans,
te doen ophouden, want als ELISE hem passeerde, of als het
geluid harer stem tot hem kwam, ontstond er dadelijk eene

zigtbare verandering in de uitdrukking zijner gewoonlijk doffe
oogen, en zag men hem eene beweging doen die naar behaag
zucht zweemde. Wij officieren, hadden nog geen tien zamen
hangende woorden uit dat sujet kunnen halen, maar als ELISE
gewild had, – ik ben er bijna zeker van - zij had hem
kunnen laten biechten, en ik verbeeld mij dat die biecht veel
van een boeijenden roman zou gehad hebben.
Het was opmerkelijk hoe verschillend van vroeger, de dagen
thans aangenaam en vrolijk voorbij gingen. Er heerschten kalmte
en tevredenheid in de gemoederen, even als zonneschijn na
storm. Waarom verveelde men zich minder dan vroeger? De
soldaten hadden lust in lotto- en damspelen; zij verhaalden
elkander dikwijls ongelooflijke vertelsels, en luisterden met de
meeste belangstelling naar de ontknooping, die gewoonlijk niet

kwam of niets van eene ontknooping had. Hoe kwam men op
het denkbeeld om comedie te gaan spelen? Ik geloof dat ik
het weet, doch ik zal het er maar voor houden dat een goede
genius, die lang over de wateren gezweefd had, op ons boord
was gaan zitten om zich te verpoozen.
Gij hadt u vermaakt met de bedrijvigheid, die er zoo wel
onder de soldaten als onder de equipage heerschte, toen er be
sloten was tot de uitvoering van de Vrouwen Soldaten of de
slecht verdedigde vesting.” Hier zaten er rollen uit te schrij
ven, elders te timmeren, te plakken en te verwen aan de scher

men; eenige maakten pruiken van werk, anderen naaiden en
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knipten van 's morgens tot 's avonds aan de costumes. De da
mes hadden hare koffers half geledigd om oude japonnen,
strikjes en lintjes bijeen te brengen. De jongste soldaten en een
paar ligt-matrozen kregen de vrouwen-rollen, en gedurig klonk
er een luidruchtig gelach in het ruim of in de barkas, wan
neer er in het geheim een costuum aangepast werd. En toen
duizende zwarigheden overwonnen waren door het vindingrijk
vernuft van zoo veel menschen, die alles wisten aan te wenden

tot het groote doel de opvoering;” toen de rollen goed inge
studeerd en de repetities afgeloopen waren, toen het orkest zelfs
geformeerd was uit zangers, met accompagnement van een viool,
drie fluiten, twee guitarren en een signaal-hoorn; toen de pro
gramma's geschreven waren, toen zag men op zekeren dag, met
hooge toestemming der autoriteiten, tusschen den bezaans- en
grooten mast een tooneel opslaan met gordijnen en souffleurshok,
met gereserveerde banken voor de dames en de passagiers van
achteruit, enz. En mogten de stemmen der actrices ook wat
schor en mannelijk klinken, kwam er bij een vluggen zwaai van
het ligchaam ook soms voor een oogenblik een roode onder
broek te voorschijn, de representatie liep toch in de beste or
de en tot groot genoegen van het publiek af, dat met dave
rende applaudissementen zijne goedkeuring te kennen gaf, en bij
het einde van het stuk de hoofdacteurs terug riep.
Nog twee voorstellingen hadden er plaats gedurende den over
togt, de eene van Fra-Diavolo, gevolgd door een ballet-panto

mime, de andere van Abalino bij maanlicht, en eindigende met
Bengaalsch vuur, prachtig mooi. Ik geloof dat de reis voor velen
te snel ten einde spoedde, en ik ben overtuigd dat al de on
aangenaamheden der eerste weken zouden voorkomen zijn, wan
neer wij dadelijk begrepen hadden, dat ledigheid en verveling
de oorzaak van alle kwaad zijn.
Zelden of nooit hoort men tegenwoordig meer van onordelijk
heden aan boord, de detachements-kommandanten voorzien zich

van muzijk-instrumenten om aan boord muzijkanten te vormen,
van schermgereedschappen, van boeken, enz. om de manschap
pen bezig te houden; zij wapenen zich tegen de verveling, en

onderhouden van den eersten dag af eene strenge krijgstucht.
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XV.

Het ligt niet in mijn plan om ieder voorval onzer reis ge
detailleerd te beschrijven. Ik begrijp te goed, dat hetgeen ons
toenmaals belangrijk voorkwam, mijnen lezers tamelijk onver
schillig moet zijn, te meer daar zij het een en ander in elke

reisbeschrijving terug kunnen vinden. Wij vingen haaijen, juist
op dezelfde manier als op andere schepen, en ondervonden de
zelfde emoties als ieder ander bij die gelegenheid. Wij waren
niet op ons gemak toen een storm uit het westen de golven
verbazend hoog en snel deden rollen, en somwijlen onze ark
scheen te willen verbrijzelen. Wij vonden het gedurende één
dag wel aardig dat alles door elkander slingerde, en men geen
pas kon doen zonder tien passen uit de directie te komen;
maar het verveelde ons spoedig, toen wij drie dagen achtereen
van scheepsbeschuit moesten leven, omdat er aan kooken niet te
denken viel. Wij tuurden met evenveel belangstelling als onze
zeevarende voorvaders naar de bevallige vlugt van honderde
Kaapsche duiven en albatrossen, wij waren even vlug als zij,
er eenige met touwtjes en stukjes spek te vangen, en wij
keken even vreemd op, wanneer die vogels, op het dek komende,
teekenen van zeeziekte gaven en buiten staat waren weg te
vliegen.
Dat de Kapitein de eilanden St. Paul en Amsterdam ver
kende, en bevond dat zijne chronometers weinig verloopen
waren; dat wij, die dagelijks tegen het middaguur de zon
hadden zien schieten, en elke wacht zagen loggen, die zelven
hadden mede geschoten en mede gelogd, zulks niet onbelang
rijk vonden, moet u niet onbegrijpelijk voorkomen. Maar dat
de eerste teekenen van een groot eiland, van Java, in de gedaante
van drijvend riet, van een stuk hout, van een landvogel die

uitgeput van vermoeijenis op de bramzaling neêr viel, dat de
allengs zoeler wordende atmospheer, naarmate wij noordooste
lijker opvoeren, dat het weêrlicht, telken avond duidelijker
zigtbaar in de rigting van het land onzer bestemming, ons het
hart met een onbeschrijfelijk gevoel vervulde, dat de kreet
van land vooruit” ons deed opspringen van vreugde, - dat

zal ik naauwelijks behoeven te zeggen. In zulke oogenblik
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ken zou men zijn vriend om den hals willen vallen, zijn vij
and de hand willen toereiken. Dan als het hart van blijd
schap popelt, kost het moeite een effen, onverschillig gelaat
te blijven vertoonen, dan schijnt het wreed, om streng te
willen blijven.

Weinige uren nadat land verkend was, zeilden wij de straat
Sunda in. Op het gezigt van die alles in schoonheid overtref

fende natuur, van die hooge bergachtige kust met prachtige
kleuren en weelderige vegetatie, voor geen kust ter wereld in

rijkdom en schakeringen onderdoende; van dat land drijvende
in eene zee van schitterend licht en gehuld in een bijna on
zigtbaren sluijer van waterdamp, die dat licht tempert en den
aanblik van het geheel betooverend maakt, op het gezigt van
die bloemruikers, overal elders eilanden genoemd, welke op de
bevalligste wijze in den effenen, blaauwen waterspiegel geplant
zijn en de lucht met heerlijke geuren bezwangeren, op het ge
zigt van het nooit volprezen en nimmer te volprijzen Java,
dat de natuurmensch uit Afrika's binnenland, in zijne eerste
aandrift noopt, zich over boord te werpen om het spoediger
te bereiken, doch hem vaak zijn graf in de golven doet vin
den - er zijn voorbeelden genoeg van - op dat gezigt zeg
ik, stond, even als bij het verlaten van Nederland, iedereen in

stille overdenking op het dek, vergat men voor eenige oogen
blikken alles om zich heen, om zich uitsluitend met zijn eigen
ik bezig te houden. Doch eenmaal de betoovering van de eer
ste oogenblikken geweken, waren allen slechts door één wensch

bezield. Ieder dacht onwillekeurig aan het lot van de onge
lukkigen die in het kabelgat en in de boeijen zaten, dien het
gezigt op het heerlijke Java ontzegd was, en wien bij den
eersten stap aan land eene veroordeeling van strenge regters
wachtte. Vragend, doch sprakeloos staarde men den Komman
dant aan, en deze zelf tot zachtheid gestemd, gaf toen last
om de arrestanten lucht te laten scheppen.
VAN DoRP was van zijne wonde volkomen hersteld; er had

met hem eene groote verandering plaats gehad, die zich zelfs

medegedeeld had aan zijne makkers met wie hij later de gevan
genis had gedeeld. Die onbeschaamde blik, houding en taal
der arrestanten waren verdwenen en leverden een groot kontrast
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met vroeger op. Hun gedrag was onberispelijk geweest, en
hunne verschijning op dek wekte deernis en medelijden op.
De afscheiding tusschen de passagiers van vooruit en achter

uit werd in dezen stond niet in acht genomen; ieder bewoog
zich vrij en toonde zijn buurman een of ander voorwerp dat

zijne aandacht trok, wanneer het schip digt langs een eilandje
zeilde. Nu vloog het nieuws van mond tot mond, dat de
reede van Batavia morgen, zoo niet heden nog kon bereikt
worden. Nieuwe vreugde! maar ook vernieuwde blijken van
deelneming in het lot der gevangenen. Men zag groepen for
meren die fluisterend levendige gesprekken voerden, passagiers
werden door soldaten omringd en geraadpleegd; dames zelfs

eerbiedig aangesproken. De onderofficieren redeneerden met de
stuurlieden; kortom er was ééne zaak die allen bezig hield, die
aller tongen buitengewoon in beweging bragt; er was één ver
langen dat door het geheele personeel gedeeld werd, maar dat
niemand durfde te uiten.

Toen zag men ELISA haar arm in dien van den Komman
dant leggen, en hem naar achteren bij het roer geleiden. Van
dat oogenblik af, hield men op te spreken. Alle blikken wa
ren op haar gerigt; iedere beweging, de uitdrukking van haar
gelaat, de uitwerking harer voor ons onverstaanbare woorden
op den Kommandant werden naauwkeurig bespied. Niemand
wist eigenlijk wat hij zeide, maar iedereen geloofde het toch
te weten. - Eindelijk zag men haar den Kommandant de han
den drukken, en deze zich naar beneden begeven.
Kort daarop werd er een geheime scheepsraad belegd;
daarna buitengewoon appèl gehouden, waarop alle Officieren

present waren. De Kommandant liet den kring formeren en
maakte bekend: dat hij, in aanmerking nemende het goede
gedrag van het detachement gedurende de tweede helft der
reis, en den algemeen gekoesterden wensch om het woord ver
geving te hooren uitspreken, vertrouwende op de discretie van
de soldaten om nimmer van het voorgevallene aan boord een
woord te reppen, bij deze alle arrestanten ontsloeg, dat hij
de verantwoordelijkheid van dien maatregel op zich nam, in
het vertrouwen hij aan het land vier soldaten zou schenken,
die door een voorbeeldig gedrag in het garnizoen en door een
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heldhaftig gedrag voor den vijand, eerlang den blaam geheel
zouden uitwisschen die tot zoo lang in de oogen hunner reis
makkers nog op hen kleefde. – Met een luid hoera werd die tijding
begroet; de dankbaarheid was groot, de vreugde uitgelaten.
Er bleef den Kommandant niets anders over dan naar zijne hut
te vlugten, om de uitboezemingen van erkentelijkheid te ontgaan.
Den dag na ons debarkement las men in de Java-Courant
het volgende berigt:
m Heden is alhier ontscheept en naar het kampement te Wel
tevreden gemarcheerd een detachement van 120 Europesche
manschappen, aangevoerd met het schip m'Dankbaarheid.” De
behandeling aan boord is uitmuntend geweest, en het gedrag
der troepen liet niets te wenschen over.” (!)
Gij zult wel zeggen dat het niet mooi van mij is, eene ge
beurtenis publiek te maken, die tot nu toe zoo goed geheim
gehouden werd. Maar ik heb twee geldige redenen tot mijne
verschooning aan te voeren. De eerste is, dat mijne herinne
ringen van de uitreis al heel onbeduidend zouden geweest zijn
als ik de relazen van BEZEM en vAN DoRP er niet in opgeno
men had, en de tweede, dat BEZEM is opgehangen, vAN DoRP
op Bali sneuvelde, de Kommandant op eene tijgerjagt om
kwam en de manschappen die nog in leven zijn mij niets

kwalijk zullen nemen, daar ik hunne namen niet genoemd en
dus niemand gecompromitteerd heb.

Die evenwel denkt, het in dezen tijd nog zou kunnen ge
beuren dat eene poging tot oproer aan boord met den mantel
der liefde kan worden bedekt, en het vergeven en vergeten

nog altijd aan de orde is wanneer het anker valt op de reede
van Batavia, die vergist zich deerlijk. Twintig, dertig jaren
geleden, mag men onverschillig geweest zijn voor de anteceden
ten van Nederlandsche krijgslieden, mag men opgezien hebben

tegen de soesah (moeite), veroorzaakt door klagten van deta
chements-Kommandanten te Batavia aankomende, – thans ech

ter zal geen detachements-Kommandant het in het hoofd krij
gen de voetstappen van den onzen te drukken, al waren er ook

tien ELISE's aan boord die zijn hart tot vrouwelijke zachtheid
poogden te vermurwen.

*

(Vervolg hierna)

DE GR A W IN.
EEN VERHAAL.

(Vervolg en slot van bl. 185.)

XIII.

Het was tegen den middag van een schoonen zomerdag, in
het jaar 1814, dat een reisrijtuig, door twee kloeke paarden
getrokken, langzaam het zandig spoor volgde van den weg die
van Boxmeer voert naar het kleine dorp . . . . , ik herinner mij
den naam niet: ik zal het maar n Vrede-oord” noemen, - een

naam die voor buitenplaatsen bijzonder geschikt is en daarom
ook heel goed past voor een dorp, dat toch eigenlijk maar
eene vereeniging van buitenplaatsen en buitenplaatsjes is.
Het was in den hooitijd, en bijzonder warm. Overal op
de weilanden, langs de rivier, zag men boeren en arbeiders
in luchtige kleeding, boerinnen en meiden in roode rokken en

met bloote armen, die het hooi in groote hoopen bij elkander
harkten; wagens hoog-geladen, die werden weggevoerd, en
andere waarmede men met opladen bezig was, – terwijl de
paarden van de gelegenheid gebruik maakten om zich aan het
geurige versche hooi te goed te doen; kinderen die door de
hooischelven buitelden, of zich op een vol-geladen wagen lie
ten hijschen om op dat waggelend voertuig naar huis te
mogen hotsen; dartele boerenknapen die van een vlugtig oogen
blik, waarin de baas” den rug gekeerd had, gebruik maakten
om even dartele boeren-deernen in het hooi te duwen en

daarna, op hunne beurt, verraderlijk er in geduwd te worden; men zag dat alles, beschenen door eene prachtige, warme
l860.

-
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Junij-zon, die boomen en velden met heerlijk smaragd-groen
kleurde, die op stroomen en kolken verblindende schitteringen
wierp, die alles doordrong met leven en warmte.
Het rijtuig waarvan ik even sprak, werd stapvoets getrok
ken; nu en dan, als de weg iets harder werd, ging het in
een draf, maar dit duurde gewoonlijk niet lang: - een Noord
Brabandsche weg is wel goed om te berijden, maar men moet
geduld hebben. Het was een fraaije splinternieuwe fourgon;
het span bestond in een paar Mekkelenburgers van reusachtige
grootte; de koetsier, in leverei, was een deftig man van
nzekeren” leeftijd, die zijne zitplaats met een even deftig man,
in dezelfde leverei en van denzelfden leeftijd, deelde. – In het
rijtuig zelf zat, in eene half-liggende houding, een man wiens
jeugdig voorkomen ongelukkig afstak bij den ernst en het
somber nadenken dat in zijne trekken te lezen was. Het was
eene forsche, bijna Herkulische gestalte, die zich met te groo
ten weêrzin zou hebben gevoegd naar de smakelooze, karika
tuurachtige kleeding dier dagen en daarom waarschijnlijk in
een half militair, half burgerlijk gewaad was gedost – het
zoogenaamde habit, à la polonaise – dat als om het ligchaam
gegoten scheen en de schoone evenredigheid der gespierde
ledematen op het voordeeligst deed uitkomen. De reiziger kon
omstreeks vier-en-twintig jaren oud zijn, zijn gelaat was vol
uitdrukking, en de energie die uit de strenge plooi om den
mond sprak, was volkomen in overeenstemming met het kracht
volle zijner gestalte. De platte pet met gouden boordsel, waar
uit de dikke, zwarte, glanzige lokken te voorschijn kwamen
en donkere schaduwen op de bruine wangen wierpen; de fraaije
gitzwarte knevel, aan de uiteinden even omgekruld; het roode

lintje, los in het knoopsgat gestrikt, – waren allen zoo vele
bewijzen, dat hij die ze droeg een militair was, of geweest
moest zijn.
De jonge man met het militaire voorkomen had reeds sedert
een uur in dezelfde peinzende houding gezeten, zonder een
enkelen blik te werpen op het schoone landschap waardoor de
weg voerde. Een uur geleden had hij den koetsier gevraagd
hoe ver zij nog van Vrede-oord verwijderd waren. De koet

sier had daarop een aan den weg liggenden boerenknaap de
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zelfde vraag gedaan en ten antwoord bekomen, - dat het nog
wel een muurke” zou zijn.
De militaire heer thans weder uit zijne gepeinzen ontwakende,
deed zijn koetsier dezelfde vraag. Deze keerde zich half om
en antwoordde: ,,Wij moesten er nu zijn, mijnheer, – want
het is een uur geleden sedert wij dien jongen zagen; ik ver
onderstel dat het achter dat bosch, daar aan onze regter hand,
moet liggen.”
De heer met het lintje liet zich weder achteloos in de kussens
van het rijtuig zinken, nadat hij zich even had opgerigt om
den blik in het rond te laten gaan; spoedig was hij weder in
zijne mijmeringen verloren.
mHoe ver zijn wij nog van Vrede-oord?” riep de koetsier
aan een man die in zijn hooijerskostuum er uit zag als eene
gekookte kreeft.
,,Een klein uurke,' ' antwoordde de man in het rood.
,,We zullen maar niet meer vragen, ” zei de koetsier tot zijn
makker, – m het helpt toch niet.”

De koetsier had juist gegist. Bij eene bogt van den weg
kwam plotseling de kerktoren van achter het bosch te voorschijn.
De weg werd langzamerhand beter, en liet weldra toe den draf
aan te nemen. Na verloop van een klein kwartier rolde het
schitterend equipage over de zware keijen der dorpsstraat en
deed de enkele bewoners, wier bezigheden hen niet op het veld
riepen, naar buiten snellen om het wonder aan te gapen en
zoo lang mogelijk na te turen.
Vóór n de Roskam” (vroeger had men in ieder dorp eene
herberg waar de roskam uithing, – eene niet onaardige toe
speling op de behandeling welke men er den reizigers deed
ondergaan; – men treft tegenwoordig het zinnebeeld minder
algemeen aan, hetgeen volstrekt niet zeggen wil dat een waard of
kastelein zijne gasten niet meer zou weten te roskammen) vóór
n de Roskam” hield het rijtuig stil. De militaire heer stapte
er uit, ging naar binnen en vroeg eene afzonderlijke kamer.
De waard, die welligt voor het eerst in zijn leven een equi
page – een degelijk equipage - zag; die niets wist van de
weeld van een schitterend leverei, die nimmer een groot heer
had gezien van slechts vier-en-twintig jaren oud en bijna zes
19%
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voet lang, haalde zich in een oogwenk zulke zonderlinge din
gen door het hoofd, dat hij eigenlijk zelf niet regt meer wist
of hij wakende of ijlende was.
» Mag ik u om eene kamer verzoeken?” vroeg de militaire
heer ten tweeden male.

De arme kastelein sprong op als voelde hij een zweepslag;
liep toen met groote vaart naar binnen, wierp eerst eene tafel met
een paar bierkannen omver; zond vervolgens zijne vrouw, die
door het raam had staan gluren, met het hoofd vooruit tegen
de tapkast; verbrijzelde den schotel waaruit de hond en de kat
gemeenschappelijk hun middagmaal hadden gebruikt, onder zijne
voeten; gaf gezegden hond, zonder het te willen, een aller
wreedaardigsten trap, – en werd in zijne vernielende vaart
eerst gestuit toen hij de deur van het pronkvertrek willende
openen, die op het nachtslot vond.
» De sleutel!” hijgde de ontstelde man. De vrouw, geheel
van streek door de onverwachte verschijning van het rijtuig
in de eerste plaats, en door de onstuimige aanzeiling met ha
ren beminden echtgenoot, in de tweede plaats, – riep even
verward, even ademloos, gelijk een echo: ,,De sleutel!”
De sleutel bleef roerloos aan zijn spijker hangen, en hield
zich alsof hij niet geroepen was, – tot dat de militaire heer,
die glimlagchend de kleine verstoring met zijne blikken volgde,
uiterst bedaard het voorwerp der vruchtelooze nasporingen van
het ontstelde echtpaar van den wand nam en het aan den
waard overhandigende, zeide:
mIs dit de sleutel dien gij zoekt?”
En hij was het, de deur van het heiligdom werd geopend
en de doorluchtige bezoeker trad binnen.
Daar het verblijf des reizigers in de herberg in de Roskam”
van geen zeer langen duur was, geloof ik het minder gepast
eene uitvoerige beschrijving te leveren van het pronkvertrek
dat den vreemdeling tot logies werd aangewezen.
De militaire heer had geen vijf minuten noodig om de ver
moeijenissen en het stof, die hij op den langen rid had opge
daan, af te schudden, toen zag men hem ter deur uitstappen
en langzaam den weg naar de kerk inslaan. Hoewel hij vreem
-

deling was in het dorp, was er iets in zijn gang, 't welk te
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kennen gaf dat hij met de lokaliteit vrij goed bekend was, ten minste hij bleef, zonder zich op te houden of te zoeken,
voort stappen, tot op eene zekere hoogte, niet ver van de
kerk. Daar bleef hij plotseling staan.
,,Hier moet het zijn,” mompelde hij. Daarna wendde hij
zich regts en beschouwde aandachtig de gevels der kleine wonin
gen, vervolgens keerde hij zich om ten einde met dezelfde
aandacht de huizen van de overzijde op te nemen. Zijn
zwart, doordringend oog bleef rusten op een klein huis
met witten gevel en rieten dak. Het zag er regt netjes en
landelijk uit, dat huisje, met zijn groene deur en zijne groene
luiken; onder zijn digten sluijer van klimplanten, die zich tot
om den schoorsteen slingerden; met zijn verweerde bank onder

het raam bij de deur, en met den grooten lindeboom, die zijne
koele bladeren tot op het dak liet neêrhangen. De vreemde
ling zuchtte diep, en bleef, leunende op zijn stok, de kleine
woning waarin geen teeken van leven te bespeuren was, be
schouwen. Nadat hij een poos in stille afgetrokkene be
schouwing op de plek had vertoefd, stapte hij naar de over
zijde, en met de vrijmoedigheid van een soldaat, die gewoon
is overal onaangediend binnen te treden, stiet hij de deur,
welke op een kier stond, open en keek naar binnen.
,,Ik had wel eerst mogen onderzoeken wie de bewoners zijn,”

mompelde de vreemdeling weder.

Er schijnt niemand thuis

te zijn, – des te beter, ik heb ook niemand noodig.”
Hij opende eene deur en vond vier trappen die naar eene
kleine kamer voerde. Zonder zich te bedenken, ging hij naar
boven. Het vertrek was juist zoo hoog dat hij regt-op kon

staan. Het had één raam dat op de straat uitzag. De vreem
deling zag in het rond: ,,Dit is het kamertje,” zeide hij,
m waar de zusters te zamen het oogenblik afwachtten waarop de
ridmeester moest voorbij komen; hier liet zich de arme LoUISE
heen brengen om aan hetzelfde raam waardoor zij zoo menig
werf den geliefde begluurd had, te sterven. – ,,Het is vreemd,”
ging hij na een poos zwijgend voort, terwijl hij aandachtig
zijne blikken in het rond liet gaan, – het is vreemd, maar

het kamertje ziet er bijna nog even zoo uit als de Gravin het mij
beschreven heeft.

Ik dacht alles veranderd te zullen vinden.

254

Hier staat eene làtafel, – die moet er vroeger ook gestaan

hebben. De tegenwoordige bewoners schijnen óók liefhebbers
van bloemen te zijn zooals de vorige, want zulke bloempotten

stonden vroeger ook in het raam. Die groote stoel doet mij
denken aan den stoel waarin LoUISE hare laatste oogenblikken

doorbragt. Wacht, dáár is de deur die den trap naar boven
afsluit!”

De reiziger, in wien de lezer zeker reeds onzen vriend
KoEN heeft herkend, opende de deur en zag werkelijk een

trap vóór zich, welke naar boven voerde. Even als de eerste
keer klom hij zonder zich te bedenken den trap op en stuitte
aan eene deur. Het was donker op het kleine portaal; hij

moest dus eenige oogenblikken op het gevoel naar de deur
knop zoeken, maar vooraf klopte hij zachtkens aan: geen
antwoord. Hij klopte luider: alles bleef stil. Toen lei hij het
oor tegen het dunne paneel, - maar geen geluid, uitgezon
derd het tikken van een klokje, trof zijn gehoor. Eindelijk
draaide hij voorzigtig de kruk om en stak het hoofd in het
vertrek. Er was niemand – hij trad binnen. Het was eene
nette vierkante kamer, die op den zonkant lag en op den tuin
uitzag; de vloer was in het midden met een groote mat be
legd; hier en daar vóór sommige meubels lag een tapijtje van
bonte stof. Midden op de mat stond eene ronde tafel van
eikenhont, glad en glinsterend als een spiegel. Een kabinet
van notenboomen-hout met koperen hengsels en dito slotwerk
blonk den bezoeker tegen. Een kleiner kastje stond tegenover de
grootere, en droeg met een zekere pretensie een kleine klok –
pendule zouden we nu zeggen – van albast, in den vorm van
een triomboog, met vergulde randen, eene vergulde zon boven

het midden der wijzerplant, vergulde sterren gelijkmatig over
de geheele oppervlakte verdeeld en als slinger eene vergulde
volle maan. Dit kunststuk werd geflankeerd door twee met
landschappen beschilderde vazen, waarin een paar prachtige
frissche ruikers prijkten. Zes stoelen en een fauteuil met trij
pen zittingen stonden ordelijk en gerigt als soldaten langs den
wand geschaard. Tusschen de beide ramen hing een spiegel
in eene lijst van donker hout. Tegen den muur, die het oog
schier vermoeide door zijne verblindende witheid, pronkten
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eenige schilderijen - gekleurde prenten, - de jaargetijden voor
stellende in groepen van bont gekleede heeren en dames, wier

gezigten allen op elkaår geleken en dezelfde roodkrijtachtige
tint hadden, en die allen op eene gelijkvormige, zeer kunst
matige manier, op hunne toonen schenen te huppelen. Tus

schen twee dezer kunststukken hing een portret in pastel ge
teekend, verbeeldende een krijgsman met gepoederd haar,
blaauwen rok, roode kraag en dito borst-kleppen. Het afbeeld
sel was of niet m geflatteerd” of het was dat van een dwerg met
het hoofd van een reus, wiens regter oog de helft kleiner was en
een aanmerkelijk stuk lager stond dan het linker; wiens neus in
een hoogst bedenkelijken toestand verkeerde, of had verkeerd,
wegens zijnen buitengewoon scheeven stand, – een neus die –
in 't klein - wel zoo merkwaardig was als de bekende toren
van Pisa - in het groot, wiens mond - tengevolge welligt eener

aardbeving of van eenig ander natuurverschijnsel – van zijne
plaats geraakt en op de linker wang was te regt gekomen, in 't kort van een man, die zeker heel verstandig zou hebben
gedaan, in plaats van zijn fortuin als soldaat te zoeken, zich
voor geld als een natuurwonder te laten kijken.
Nadat KoEN het vertrek vlugtig had opgenomen, beschouwde

hij met zekere belangstelling het portret. ,,Alles herinnert mij
aan haar,” prevelde hij, m het portret van dien krijgsman zou,
wanneer ik niet beter wist, voor dat van haar vader kunnen

gelden. Zonderling, dat ook de tegenwoordige bewoners hier

juist zulk een portret moesten ophangen.” Glimlagchend ging
hij voort: ,,De kunstenaar heeft over alle zwarigheden gezege
praald; zóó vele misvormingen in één menschen-gelaat is een
meesterstuk van plastische combinatie.”
Hij zuchtte weemoedig na deze kleine scherts, en zette zich

op een stoel neder, terwijl hij naar buiten in den tuin zag.
Het was een aardig glapje” - zooals de boeren zeggen; een
gedeelte was tot moestuin aangelegd, en het andere gedeelte
stelde den bloemhof voor. De kinderen van Flora zagen er
allen zoo frisch en tierig uit; – ze hielden zich zoo regt-op
naast hunne witte stokjes met groene knoppen; hunne perkjes
waren zoo zorgvuldig gewied en geharkt, en de paadjes daar

tusschen zoo netjes en effen, dat het een lust was om te zien.
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Men behoefde er niet aan te twijfelen, dat eene zorgvuldige
vrouwenhand de verzorgster van deze lieve en schoone kinder
kamer der bloem-godin was.

KoEN gevoelde zich onder den invloed eener zekere begoo
cheling. De stilte rondom hem; het rustige, het behagelijke
van het kleine vertrek, die vriendelijke tuin, – juist zoo als
hij zich die, naar de beschrijving der Gravin, had voorgesteld, dat alles dompelde hem in dien zonderlingen gemoedstoestand,
welke het midden schijnt te houden tusschen droomen en waken.
Eensklaps drong hem het zacht gezang eener vrouw in de

ooren, dat van onder het geopend raam naar boven steeg.
Het was een droevige, eenvoudige melodie. De zangster
scheen ook niet op effekt te rekenen, want zij neuriede som

wijlen meer dan zij zong en hare stem daalde nu en dan tot
het geluid bijna onhoorbaar werd.
Bij de eerste toonen rigtte KoEN het hoofd op als het oor

logspaard dat onverwacht een schot hoort vallen.
• Hoe hijgt het treurend hart naar 't zalig wederzien!”

klonk de stem met eene uitdrukking in die eenvoudige woor
den, die alleen het meesterschap in de kunst of het innig

gevoel en het besef der werkelijkheid kan wedergeven.
Als het onweder eensklaps uit den blaauwen, zonnigen hemel
in het vertrek ware geslagen en de planken voor de voeten van

koEN had doen splijten, zou dat zeker niet die uitwerking
op den jongen held hebben te weeg gebragt als deze zachte,

klagende melodie. Hij rees op in zijne volle lengte – zijn
hoofd reikte bijna tot den zolder, - en hij deed eene schrede
naar het venster, maar de reus waggelde, en even als het kind

dat een steun behoeft om zijne zwakke voetjes te schragen, even zoo klemde de sterke man zich vast aan de tafel om niet
meder te storten.

»'t Is eenzaam, doodsch en leêg waar ik den blik ook sla,”

neuriede de zangster droevig en bijna snikkend.
,,God in den hemel!” stamelde KoEN, en hij stortte op zijne
knieën.

De schok deed de meubels in het vertrek opspringen

en de ruiten rammelen als bij een donderslag.
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Het gezang verstomde.

KoEN was als verpletterd; hij

drukte zijn kloppend en suizend hoofd in beide handen; en

boog zich diep ter aarde als had eene stem uit de wolken
tot hem gesproken.

Maar eensklaps rees hij op; hij hoorde

een vluggen voetstap beneden in den gang; kort daarop
iemand die haastig den trap opkwam. De deur ging open en
op den drempel verscheen.....
mMARIE!” riep KoEN en breidde zijne armen uit. De Gra
vin gaf een gil en viel..... juist in de armen van den jongen
kapitein, die voorzigtig genoeg was om haar zoo stevig vast te
houden dat zij onmogelijk, zelfs met den besten wil, haar voor
nemen om op den vloer te storten, kon ten uitvoer brengen.
Kapitein DE wILDT maakte van de omstandigheid gebruik
om door woorden en meer andere welsprekende middelen de
Gravin – die wel een weinigje bleek was, maar er toch allerliefst

uitzag – de verzekering te geven, dat hij zich op dat oogen
blik de gelukkigste aller stervelingen gevoelde, dat hij voor

geen millioen dukaten in het quadraat, opgeteld met al de
schatten die de aarde op, onder en boven hare oppervlakte
kon bevatten, ooit of immer er toe te bewegen zou zijn om

den teruggevonden schat – namelijk de Gravin - weder te
verlaten, ten slotte noemde hij haar m mijne MARIE,” en om de
beteekenis daarvan te verhoogen, gaf hij haar.....
Het klonk door de kamer en de schoone MARIE werd eens

klaps zoo rood als het lintje in het knoopsgat van den voor
maligen officier. Het verdient opmerking dat van de zijde der
jonge weduwe geen protest plaats had in zake en tegen de eenig
zins wederregtelijke inbezitneming van haren persoon.

KoEN

sprak aanhoudend van zijne” MARIE, en MARIE verbood het
hem geen enkelen keer: bijgevolg, - zij was er mede te vre
den; want, die zwijgt stemt toe.
Tot opheldering zijner onverwachte verschijning verhaalde
KoEN – toen hij kalm genoeg was om te kunnen verhalen,
en MARIE om naar hem te luisteren – dat hij voornemens was
geweest eene groote buitenlandsche reis te doen; dat hij voor
immer de dienst verlaten had, maar dat hij, alvorens het land
voor vele jaren, misschien voor altijd, vaarwel te zeggen, eerst
de plek had willen zien, waar zijne” MARIE vroeger geleefd,
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geliefd en geleden had, dat hij een bedevaartgang maar het graf
harer geliefden had willen doen en haren naam had willen uit

spreken, geknield op de graszoden waaronder die geliefden
rustten, om zóó uit het verre land waar zij den dood had ge
vonden, haren laatsten groet over te brengen, dat hij.... maar
het overige weten wij reeds.

Op hare beurt verhaalde de Gravin, hoe zij in de Berezina
stortende, hare bewustheid verloren had, dat zij des avonds

bij een groot vuur weder tot haar-zelve was gekomen, en zij
zich toen in gezelschap van den Grenadier-kapitein had bevon
den, die haar eerst heel droevig en donker had aangekeken en
toen op zijne gewone lakonieke wijze en vrolijk lagchend had
verhaald, dat hij eensklaps, toen hij zoo ijselijk in 't gedrang
kwam, lust had gekregen om in de rivier te springen; dat hij
die zonderlinge neiging onmiddelijk had opgevolgd en toen,
heel toevallig, haar, de Gravin, had ontmoet, spartelende tus
schen de ijsschotsen; dat zij daarop zamen naar den oever wa
ren gezwommen, en ook gezamentlijk den weg tot hier hadden
afgelegd.
De brave Kapitein,” ging de Gravin voort, terwijl
zij met haar zijden boezelaar een traan wegwischte, hij wilde
er niet voor uit komen dat hij zijn leven gewaagd had om het
mijne te redden. Geen moeder, die vreest voor het leven van
haren zieken zuigeling, kon met meer zorg en zelfopoffering
haar kind verplegen dan de Kapitein de arme marketentster.
De vermoeijenissen en het ijskoude bad in de rivier hadden
mijne gezondheid, hoe sterk die ook was, aangetast. Te Wilna
kon ik niet verder. De Kapitein verzorgde en verpleegde mij, en
nog is het mij een raadsel hoe de brave man zich daartoe al de
middelen verschafte. Ik begreep later, toen ik van al de ellende
die ook dáár had geheerscht, hoorde verhalen, eerst regt, welke
inspanningen, welke rustelooze zorgen ik dien edelen vriend had
gekost, welke ontberingen hij om mij moest geleden hebben.
mMijn sterk gestel kwam spoedig de ziekte te boven. Wij
togen weder op marsch en kwamen eindelijk, na veel sukkelens,
te Königsberg. Maar nu werd de goede Kapitein zelf ziek,
en nu was het mijne beurt hem te verzorgen en op te passen.
Helaas! ik was minder gelukkig dan hij: de ziekte nam hand
over hand toe, en weldra bleek het dat er geen hoop op her
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stel meer was. Op een ochtend riep de Kapitein mij aan zijn
bed. Hij was geheel uitgeteerd, zijn gelaat had de kleur van
een lijk, maar getrouw aan zijne gewoonte om de ernstige en
treurige zaken vrolijk op te nemen, lachte hij mij minzaam
toe : Gravin,” zeide hij, mik geloof dat ik mijn testament

moet maken; ga hier eens bij mij zitten, - dan zullen wij dat
zamen eens doen.” Ik was te bedroefd om een woord te spre
ken en deed zwijgend wat hij mij verzocht.”
m Waarde vriendin,” zoo ging hij voort, - , ik heb altijd
groote achting voor u gevoeld en ik had van u gaarne de vrouw
van een Kapitein gemaakt, als gij-zelve daar niet tegen waart
geweest, – maar ik vrees dat gij mij een blaauwtje hadt la
ten loopen, en ik kan u dat ook niet kwalijk nemen. - Maar,
hier hebt ge een brieventasch, en onder mijn hoofdkussen ligt
een gordel: die twee dingen zijn uw eigendom, want ik bezit
geen familie, voor zoover ik weet, - als een neef die door zijn
schandelijk gedrag zijne ouders vroegtijdig in het graf heeft ge
holpen, en een paar nichten die den neus optrokken voor den
m raren oom,” van wien zij geloofden nooit te kunnen erven.

Dus mijn kind, – gij neemt die twee dingen. In den gordel
vindt ge goud; in de portefeuille een paar bewijzen van eigen
dom: – het is niet veel, maar genoeg voor u om stilletjes te
kunnen leven. Mijn testament ligt beschreven er bij; bewaar
het, – want erfgenamen hebben een fijnen reuk: het zou u kun

nen te pas komen. Ik hoop dat ge eenmaal gelukkig moogt
zijn, – en als ge trouwt, wensch ik u een man als....”
Hier zweeg de Gravin plotseling, en kreeg een kleur als vuur.
» Als?” herhaalde KoEN met hijgende borst. Zij fluisterde
een naam, die KoEN een kreet ontlokte: m Brave kerel!” riep

hij – , en wat hebt ge daarop geantwoord, als ik vragen mag?”
» De wensch van den stervenden Kapitein moest mij immers

heilig zijn!” zeide zij half schreijend, half lagchend. ,,De brave
man had pas uw naam uitgesproken, toen hij mijne hand greep,
die krampachtig drukte – en een diepen snik gaf: het was
zijn laatste. Toen de goede Kapitein begraven was, heb ik de
reis terug alleen aangenomen. Ik had niets meer wat mij te
rughield. Eindelijk kwam ik hier en mijn eerste werk was om
mijne oude woning weder op te zoeken. - Gelukkig waren
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de bewoners juist voornemens vóór den winter een ander ver
blijf te zoeken, zoodat ik gemakkelijk de huurster en later de
eigenares er van werd. - Ziedaar mijne geschiedenis.”
Er blijft mij niets over te zeggen, dan dit. Ongeveer Gene
maand na het voorgevallene ijlde hetzelfde rijtuig waarin KoEN
het dorp was binnengereden, in vollen draf den zandigen weg

op. KoENRAAD DE wILDT zat weder in den hoek gedoken, maar
dezen keer blonk zijn oog van vreugde en geluk, want naast
hem, in den anderen hoek, zat de jonge mevrouw DE wILDT,
die niemand anders was dan onze heldin, de schoone MARIE.

Wij zijn verpligt te vermelden, dat zij aanvankelijk eenige zwa
righeden maakte om hare hand te schenken aan een man die
maatschappelijk hooger was geplaatst dan zij, en die daarenboven
officier was: zij gedacht daarbij de belofte welke zij haren vader

had gedaan. Maar koEN bewees haar met de welsprekendheid
van een verliefden ridder, dat hunne maatschappelijke positie
volmaakt dezelfde was: het eenige onderscheid, naar zijn zeg

gen, was daarin gelegen, dat zijn vader gelukkig was geweest
in diens ondernemingen, terwijl de hare juist in het tegenover
gestelde geval had verkeerd. Het andere bezwaar gaf hij on
middelijk den doodsteek door haar te herinneren, dat hij zijn
ontslag als officier had en derhalve thans nog minder was dan
haar overledene man, - de goede, eerlijke GRAAF. Het zou,
meende hij, op grond van het laatste argument, voor hem een
groote eer zijn, indien zij er toe besluiten kon, haren titel van
Gravin benevens hare vrijheid op te offeren, en in ruil daar
voor niets te ontvangen dan zijn eenvoudigen naam, zonder
eenigen rang of waardigheid als toevoegsel – iets waarvoor de
dames in den regel toch zoo heel onverschillig niet zijn. Toen
haar de quaestie aldus werd voorgehouden, aarzelde de Gravin
geen oogenblik meer. Niet alleen gaf zij KoEN de gevraagde
hand, maar de andere bovendien; haar hart had zij hem reeds
vroeger gegeven.

Dit is de ware geschiedenis van n de Gravin.”
P, F. BRUNINGs.
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(OENRAAD ANTONIE BOSCH.

Den 17" Junij 1858 stierf te Utrecht een dapper soldaat
van het Nederlandsche leger: CoENRAAD ANTONIE Bosch.
Deze krijgsman werd den 15n Februarij 1791 te Utrecht ge
boren. Den 10n Junij 1811 trad hij als vrijwilliger in dienst
bij het 11° regiment huzaren, in garnizoen te Arras, welk re
giment grootendeels uit Hollanders bestond. Den 1n Septem
ber 1812 ontving hij zijne bevordering tot brigadier bij dit
regiment, dat met het Fransche leger naar Rusland trok, den
1n Februarij van het volgend jaar werd hij wachtmeester; den
2n Junij daaraanvolgende ingelijfd bij het regiment provisoire
van Maagdenburg.
Bij Bourg in Saxen werd de wachtmeester BosCH door een
sabelhouw in den regter arm gewond. In 1813-14 was hij
met de Fransche troepen in Duitschland, Saxen en Pruisen,
en werd met deze in Maagdenburg terug geworpen, – in
welke vesting men veel te lijden had door gebrek aan levens
middelen, zoodat,” verklaart BosCH, mwij ons met paarden
vleesch moesten behelpen.” - Tegenwoordig klinkt dat minder
barbaarsch dan waarschijnlijk te dier tijd het geval was: in
Duitschland toch heeft men paarden-slagterijen, en bij ons is het
woord paardenvleesch” niet meer bij magte ons het gebruik te
verbieden van de bloedroode doorschijnende plakjes, die ons soms
in een logement, bij het ontbijt netjes op een schaaltje uitge
spreid, onder de benaming van rookvleesch worden voorgezet.
Nadat Maagdenburg zich bij verdrag had overgegeven, kwam

-

Bosch in het herstelde Nederland terug, toen het leger bijna
georganiseerd was. Den 25" Junij 1814 uit Fransche dienst
ontslagen, werd hij den dag daaraanvolgende als wachtmeester
geplaatst bij het regiment huzaren n°. 6, in garnizoen te
Amersfoort, en den 16" November van datzelfde jaar benoemd
tot opperwachtmeester bij het regiment ligte dragonders n°. 4.
In dien rang woonde hij den veldslag van Waterloo bij, en
verwierf hij bij die gelegenheid de Militaire Willemsorde. Na
den aanval in linie welke door dit regiment werd uitgevoerd,
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was het eenigzins uit elkander geraakt en wist BosCH een ge
deelte er van weder bijeen te brengen en in bataille te orde
nen. Wegens zijn moedig en kordaat gedrag ontving hij van

den bevelhebber van zijn regiment vóór het front van den
troep de verdiende loftuitingen. Ook redde hij op dienzelfden
merkwaardigen dag den kolonel baron vAN HEERDT uit een
groot gevaar door dien hoofdofficier, wiens paard hem onder
't lijf was dood geschoten, een ander paard te verschaffen.
Den 12n December 1816 werd de opperwachtmeester BosCH
aangesteld tot 2 luitenant bij het 4e bataillon nationale militie
(naderhand 7e afdeeling infanterie). Wel viel het den wakkeren
ruiter zwaar het wapen zijner keuze te moeten verlaten, maar
hij schikte zich onderworpen in zijn lot, gedachtig aan de
voor ieder soldaat heilige wet: gehoorzaamheid, zonder mor
ren, is de eerste krijgsmanspligt.
Den 15n Maart 1821 overgeplaatst bij de 4e afdeeling in
fanterie, werd hij op den 21" Julij 1828 bevorderd tot 1e lui
tenant. Ongeveer twaalf jaren had dus BosCH in den 2" luite
nants-rang doorgebragt, – een lot dat hij natuurlijk met zoo
vele anderen deelde, maar 't geen ons doet zien dat het
avancement in dien tijd alles behalve voorspoedig ging.
Bij ontbinding der 4e afdeeling, in 1830, werd BoscH over
geplaatst bij de 13e afdeeling infanterie.
Bij het uitbarsten der onlusten was hij in garnizoen te Ath
en beijverde hij zich, even als daarna te Doornik, om het
oproer te helpen beteugelen. Eerstgenoemde vesting meende
hij te kunnen behouden, doch zijn raad werd niet gehoord:
men mogt geen geweld gebruiken. Hij stelde voor om het
tuighuis te Ath met den ganschen voorraad geschut en krijgs

behoeften, 't welk hij eenigen tijd tegen de Belgen verdedig
de, in brand te steken, ten einde het niet in handen der op
standelingen te doen vallen, – doch men kon hem daartoe
de vergunning niet geven 1). Met levensgevaar klom hij den
1) Zie hier wat VAN KAMPEN in zijn » Gedenkboek van Nederlands moed en
trouw” hierover zegt:

,,De luitenant Bosch had den 27n September met een sergeant en 30 man
de wacht in het tuighuis, waarin zich eene menigte geschut en krijgsbehoef
ten bevond. Er lagen in hetzelve eenige kanonniers met kapitein zIEREVELD
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28n September, des nachts, over de vestingwerken en waadde
door de gracht, om zoo doende het lot zijner mede-officieren,
van de artillerie en den 2e luitenant DE coCK.

Onder den luitenant DE PAGES

namen de opstandelingen de straatsteenen op, en sloten den toegang tot het
tuighuis, van waar zij het aanvoeren der kanonnen tegen hen vreesden. Door

de ramen van de er naast gelegene infirmerie kwamen zij het tuighuis opne
men en verlangden den toegang die hun natuurlijk geweigerd werd. Een uur
daarna kwam de luit.-adj. CALLEMART, een Belg in onze dienst, maar door de
muitelingen tot majoor benoemd, met een briefje om den kapitein zIEREVELD
bij den overste KNoDSER te ontbieden. Dit was een snoode list, om dezen in
den val te lokken, waarin zich reeds al de andere Hollandsche officieren ge
vangen vonden, 't geen aan den luitenant Bosch en zijne manschappen onbe
kend was. In het tuighuis opgesloten, zonder levensmiddelen, bleven zij in
weerwil aller oproepingen en vleijende beloften van het zich noemende Provi

sioneel Bestuur, aan eed en pligt getrouw. De luitenant beval hun vuur op
de muiters te geven, die het waagden over de muren te komen, en hij hield
zijn woord; naauwlijks durfde er een het hoofd over den muur steken, of er
werd op hem aangelegd. Dus behield men het tuighuis tot des namiddags
ten 2 ure, en het was des luitenants voornemen om bij eenen aanval den brand
in het buskruid te steken en het tuighuis met deszelfs onmetelijken voorraad
te doen in de lucht springen. Ook nog ten 2 ure weigerde hij de overgave,

toen twee officieren der burgerij hem die, namens den kommandant der stad,
kwamen gelasten.

Hij verlangde een schriftelijk bevel daartoe te zien.

Een

half uur daarna werd hij bij den kommandant ontboden; de gemelde officieren
gaven hun woord van eer, dat hij in allen gevalle vrij weder naar het tuig
huis zou kunnen terugkeeren.

De heer DE cocK nam toen het bevel op zich,

en beloofde ook op zijn woord van eer, het tuighuis tot zijne terugkomst niet
te zullen overgeven.

Naauwelijks echter was de luitenant BosCH buiten geko

men, of hij werd door de verraders, die hem slechts van daar hadden willen
lokken, hevig bedreigd, zelfs met den dood, en slechts door de twee officie
ren beschermd.

De kolonel KNoDsER, tot wien hij eerst gevoerd werd, kon

hem, als zelf gevangen zijnde, geene bevelen geven. De kommandant DRIESER
tot wien men hem nu geleidde, vroeg hem, of hij kans zag het tuighuis te
behouden. Het antwoord was ontkennend, doch dat hij het gedeeltelijk in de

lucht kon doen vliegen. Hierop wilde DRIESER geen beslissend antwoord geven,
maar verwees hem naar kapitein GULIK, een Belg. Deze zat, benevens verschei
dene officieren, die alle hoogere rangen hadden aangenomen, op het stadhuis.

GULIK beval stellig aan den heer BosCH het tuighuis over te geven. Nog
maals eischte deze een schriftelijk bevel, waartoe men nog niet komen durfde;

maar aan bedreigingen liet men het niet ontbreken. Deze konden echter den
moed des luitenants niet doen zwichten en hij werd dus naar het tuighuis te

rug gebragt; hij nam nu het vaste besluit dezen schat door zijnen dood aan
de muiters te ontwringen. Hij wilde, zeide hij, ,,den boel in brand steken.”
Doch het was te laat; de achtergeblevene luitenant DE coCK had zijn woord
niet gehouden, maar in stede daarvan de kanonniers voor de Belgen gewonnen
en zich van alles meester gemaakt . . . .”
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die gearresteerd werden, te ontkomen. Des ochtends ten 7 ure
kwam hij voor Doornik om brieven zijner gevangene superieu
ren over te brengen, en, zoo mogelijk, Doornik te behouden;
doch ook hier waren zijne pogingen, die met levensgevaar ver

gezeld gingen, vruchteloos.
BosCH wist uit het oproerige België naar 's Hage te ontko
men en werd bij de 13° afdeeling geplaatst. Vóór den Tien

daagschen veldtogt lag hij te 's Bosch in garnizoen en verzocht
daar den Koning, bij Hoogstdeszelfs inspectie, om bij het
mobiele leger te worden geplaatst.

Hij werd dan ook den 7n

Augustus 1831 belast met het plaatselijke kommandement te
Eindhoven en vertrok reeds den volgenden dag derwaarts aan

het hoofd van een detachement van 43 man. Hier legde hij,
bij dringend gevaar, moed, beleid en trouw aan den dag. 1)
Eindhoven was toen een der hagchelijkste punten van onze

grenzen. Men wist wel dat zich daar het groote reserve-park
bevond benevens de legerwagens der 2° afdeeling; men wist

wel dat de doortogt van troepen, gekwesten en gevangenen
daar belangrijk kon zijn, ook wist men dat er een wakker
officier als bevelhebber was geplaatst; – maar men wist
niet – althans men dacht er niet aan - dat de vijand met
eene groote overmagt dat punt zou bedreigen, - want anders
had men er een genoegzaam aantal troepen gelaten.
Den 10n Augustus ontving men te Eindhoven van den
burgemeester van Hees en Leende berigt, dat in die dorpen
3000 Belgen waren aangekomen om Eindhoven te overrompe
len, het leger af te snijden en in den rug te vallen 2). Het
waren het 3e Regiment jagers, 1500 man sterk, onder bevel
van den kolonel VAN DEN BROECKE, en twee bataillons van

het 2e Regiment van linie, onder den kolonel DUFRESNE, ko
mende van Venlo, Roermond en Weert.

Te Hees en Leende

namen zij het vee weg en deden de Belgische vlag van den
toren waaijen. De verslagenheid was groot, want men geloof
1) OLIVIER. Merkwaardigheden uit den Tiendaagschen veldtogt, bl. 299.
*) Aldus staat in het oorspronkelijke handschrift. De vraag rijst hier natuur

lijk: moesten die 3000 man alléén zulk eene groote onderneming ten uitvoer
brengen, - of hadden zij slechts een coup de main op het oog? het laatste
komt ons waarschijnlijk voor,
-

-

-

-

-
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de de Belgen reeds meester van Eindhoven en in den rug van
ons leger. » Doch de bekwame kommandant,” zegt oLIVIER,
, die de grootste onverschrokkenheid in gevaar, met ondervin
ding, beleid en kalmte in zich vereenigde, wist met de weinige
troepen waarover hij beschikken kon, niet alleen de rust en
orde onder de bewoners van Eindhoven volkomen te handhaven,

maar ook de Belgen, die reeds op eenigen afstand van Eind
hoven genaderd waren, zonder opoffering van zijne zijde, van
daar te verdrijven.” Hier was niet alleen moed, maar ook

beleid en voortvarendheid noodig.

De kommandant deed on

middelijk stroo onder de meer dan 200 wagens brengen met

het doel om ze bij de nadering der Belgen in brand te steken
en aldus te verhinderen dat ze den vijand in handen vielen. Hij
vereenigde zijne troepen, versterkte ze met eenige schutters en nam

eene stelling tot eene hardnekkige verdediging der plaats. Hij
zond den rijks-ontvanger twee karren om diens kas (f80,000)

naar 's Bosch over te brengen en gaf hem een eskorte mede.
Terwijl hij aldus de orde handhaafde en velen gerust stelde,
liet hij den sergeant P. JoNKERs zich als boer verkleeden en
zond hem den vijand te gemoet ten einde te trachten dezen te
misleiden. Deze onderofficier kweet zich allergelukkigst van
zijne taak; hij schilderde den vijand onze overmagt en onze

geduchte middelen van tegenweer met zulke sterke kleuren dat
de Belgen, meenende met minstens 4000 man te doen te heb
ben, den terugtogt naar Venlo aannamen. - Het geluk diende
dus ook onzen kommandant, – want moeijelijk is het eene een

voudiger krijgslist uit te denken; – dat die gelukte kan alleen
daaruit verklaard worden, dat het Belgische leger slecht of
slechts ten deele was georganiseerd en uiterst slecht werd aange
voerd: hoe is 't anders mogelijk dat de bevelhebber van eene

magt van 3000 man eene onderneming laat varen, ten gevolge
van de eenvoudige verklaring van een hem onbekenden boer.
Dat de hier bedoelde demonstratie werkelijk heeft plaats ge

had en dat de vijand in den waan verkeerde dat hij 4000 man
tegenover zich had, blijkt uit het rapport van den bevelhebber
van het leger van de Maas, waarin het volgende voorkomt:
m Le colonel VAN DEN BROECKE, commandant 1500 hommes

de ma 1e brigade, opérait sur le territoire ennemi, et à Weert
1860.

20

266

il forca l'armée Hollandaise à détacher 4000 hommes de ses
troupes pour les tenir téte; c'était une utile diversion. Pldt de
Dieu qu'on ne m'eüt pas arrété dans mes projets: le drapeau
belge flotterait à cette heure dans la plus grande partie du Bra
band septentrional.”

Snorkerij was in die dagen aan de orde; – maar wij zou
den onbillijk zijn de Belgen te beschuldigen en ons-zelven van

dat kwaad vrij te pleiten: er werd van de Hollandsche zijde ook
nog al gesnoefd; menig dagblad-artikeltje of nieuwsberigt dat
ons nu toevallig onder de oogen mogt komen, zou ons onwille

keurig doen blozen of glimlagchen, en toch, – als morgen een
nieuwe oorlog uitbreekt komt ook dat zelfde euvel weêr voor

den dag. De natiën zijn in dat opzigt niet wijzer dan de jon
gens: waar er twee vechten krijgt een van beiden in den regel
een pak slaag - zelden blijft de overwinning onbeslist, – maar
wie van beiden de overwonnene, wie de overwinnaar is, zal
men uit hunne eigene getuigenis moeijelijk kunnen opmaken;
de zekerste maatstaf is waarschijnlijk deze: dat die het hardste
bluft, ook de meeste klappen heeft gehad.
Den 1n April 1832 werd luitenant BoscH gedetacheerd bij den

generalen staf des legers en den 10n September 1836 benoemd
tot kapitein, in welken rang hij ook te Tilburg bij den generalen
staf gedetacheerd bleef. Den 20" Junij 1837 keerde hij bij zijne
afdeeling terug en werd den 27n Maart 1841 op non-activiteit
gesteld. Hij overleed den 17n Junij 1858 – dus op denzelfden
dag waarop hij in het jaar 1815 het ridderkruis verdiende.

Het is ons eene aangename taak ware militaire verdiensten de
regtmatige hulde te brengen. Wij aarzelden dus ook niet de ons
toegezonden levensschets eene plaats in dit tijdschrift in te ruimen.
Moge de loopbaan des kapiteins Bosch geene schitterende zijn,
zij is eene eervolle. Zijn gedrag in de bloedige dagen van 17
en 18 Junij toont hem ons als een onversaagd krijgsman; zijne
energieke houding te Ath en te Eindhoven, als een man van be
leid en geestkracht. Hadden de omstandigheden. BoscH gediend
en ware een ruimer veld voor zijne krijgshoedanigheden geopend
geweest, wij twijfelen niet of zijn naam zou eene eervolle plaats

onder die van Neêrlands grootste helden hebben ingenomen.
-een
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HERINNERINGEN UIT DE L00PBAAN VAN EEN
INDISCH OFFICIER.
(Vervolg van bl. 248.)

XVI.

Met al de gebreken van onze menschelijke natuur, waardoor
de waarde van het leven wel eens onder het nulpunt daalt,
zijn er toch nog eigenschappen in weggelegd, die wij op late
ren leeftijd eerst leeren waarderen. Met uitzondering van
spleen- of onderbuiklijders, die van alle dingen slechts de
schaduwzijde zien, en voor wie alles even zwart is als hun
binnenste, blijven de herinneringen van het schoone, goede
en aangename levendiger dan die van geleden kommer, verve
ling en ellende. Professoren in de zielkunde, want het zal
wel eene eigenschap onzer ziel zijn, mogen u de reden er van
verklaren, maar ik voor mij weet het alleen bij ondervinding.
Het denkbeeld bijv. van in den winter acht dagen in den pro

voost te moeten zitten - ik was nog geen zeventien jaar toen
ik mij schuldig maakte aan het rooken van een sigaar, en daar
voor in den provoost dwaalde –, alleen voorzien van een exer
citie-reglement, is verschrikkelijk. Het zitten zelf, of liggen

beter gezegd, is ongehoord vervelend gedurende de twee eerste
dagen, maar den derden dag krijgt de neiging van uw geest
om te suffen, te droomen, luchtkasteelen te bouwen al meer

en meer de overhand, en dan stoort het gerammel der sleutels
van den wachtkommandant u soms werkelijk, vooral als het
de water- en brood-dag is. Is de straf geleden, dan ziet er
alles vrolijker uit dan vroeger, het geluid uwer voetstappen
klinkt minder hol en akelig door de lange corridors, die gij
passeert om naar de slaapzaal te komen; gij trekt den groot

tenue-rok aan, en volgt met een onnatuurlijk luchtig hart den
onderofficier, die u naar den kommandant moet brengen om

de msjas” te ontvangen. Die sjas” zelve verliest veel van haar 1
20%
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effect, al zet de kommandant ook nog zulk een officieël gezigt,
en al worden er geen bedreigingen gespaard om u bang te
maken, als: blijven zitten (niet overgaan in een ander studie

jaar), geen verlof (o, wanhoop!), wegjagen en daardoor onge
schikt worden om eenige andere carrière te beginnen (o! arme
ouders!). Het zijn dan de ongevoeligste oogenblikken van uw

leven, want hetgeen u anders doet ineenkrimpen van angst,
laat u thans onverschillig, en op zijn best weêrhoudt gij den

lust om, onder het weggaan, een deuntje te neuriën.

Het is

waarachtig geen bewijs van slechtheid of weêrspannigheid, maar

het is de schuld van het licht na de duisternis, van de vrije
lucht, waarvan gij zoo lang verstoken zijt geweest; het is in

één woord de schuld van uwe menschelijke natuur, die geneigd
is het doorgestane leed zoo spoedig mogelijk te vergeten.
Zoo gaat het nu ook met het maken van eene eerste zeereis.
Dikwijls, zeer dikwijls hebben de herinneringen aan die wellen
dige dagen op het ondankbare element,” zoo als PIENEMA ze

toenmaals noemde, mijne eenzaamheid op een buitenpost opgevro
lijkt. Ja, niet zelden werd door ons opzettelijk het gesprek
op dat onderwerp gebragt, en verhaalde ieder met genoegen
de meest pikante episoden zijner reis. Ik weet nog heel goed,
dat eens op een goeden dag te Samarang een huurrijtuig voor
mijne deur opreed, en er een roodwangig, glimmend gelaat
uitkwam, hetwelk ik dadelijk voor dat van stuurman LEENDERT
herkende, dat hij eenige uren bij mij doorbragt en, al etende
en drinkende, – eene liefhebberij waarvoor hij vroeger al eene
bijzondere vermaardheid had – de oude stukjes van de » Dank
baarheid” nog eens opdischte.
,,We hebben toch dikwijls schik gehad, Luitenant RoBERT!

op die ouwe kast,” zei hij, eene derde portie rijst met kerrij
nemende. Toen die leelijke VAN DORP maar eerst een schot
door zijn vlerk had, toen werd het pas lollig aan boord. Heb
ben ze er u hier niets voor gemaakt?”
» Stil toch, stuurman! Daar weet ik mij niets meer van te
herinneren.”

mA ja, dat is geheim. Nu, ik heb er nooit iemand van ge
sproken, maar 't was toch kranig. Wat zat die dokter er in!

Hij beefde nog meer, dan toen hij eens gemerkt had dat de
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kat een zandbakje gemaakt had van een paar pond tabak uit
zijn voorraad.” En schaterend lagchende, nam hij de laatste
sardijntjes uit een nieuw blikje. ,,Zijne vrouw is verleden jaar
van tweelingen bevallen, die arme kerel!”
m'Zeg eens, vaart de kapitein nog?”

mJa, hij heeft nu de Albatros, een nieuw schip.”
mDat was toch een knappe kerel, LEENDERT! ik geloof dat
hij sterk in de algebra en wiskunde was.”
mNu ja, de heeren wisten er wel meer van dan hij, al hiel

den zij zich ook onnoozel. Gij hebt 't mij dikwijls benaauwd ge
noeg gemaakt, en ik had altijd werk om mij goed te houden,
als gij hem uitlegging vroegt hoe de lengte en breedte gevon
den werd. Dan eindigde hij altijd maar met te zeggen, dat
men op de kweekschool moest gestudeerd hebben, om dat goed
te kunnen begrijpen. - Dat zijn malsche hoenders, ik zal er
nog maar eentje nemen.”
mLaat 't u maar goed smaken, LEENDERT! – Maar hij zat
toch dikwijls te cijferen?”
m Allemaal boerenbedrog; dat was om een knap man te schij
nen. Nu en dan, als hij een half uur in de kerk had zitten

rekenen, kwam hij op dek en vertelde ons, dat hij weêr een
fout in DE GELDER gevonden had. Ik mag gekielhaald wor
den, als er iets van aan was. Voor de rest een goede kerel,
en royaal ook. Op zijn verjaardag haalde hij goed uit.”
mEn bij zulke gelegenheden hadt gij de gewoonte om nooit,

vóór dat de derde portie verorberd was, te zeggen of het u
goed smaakte.

Maar zeg eens, LEENDERT, waart gij de man

niet, die dan voor de matrozen versjes maaktet? Dat eene
was een mooi gedicht, op den verjaardag van den kapitein,
dat eindigde met:
Gij zijt de wijnstok,
Wij zijn de ranken,
Geef ons een borreltje,
Dan zullen w” u bedanken.

mEn dan dat groote vers op ELISE. Zoudt ge mij dat nog
niet eens kunnen bezorgen? Ik herinner er mij nog hier en

daar een couplet uit. Laat eens zien:
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Mag ik den schoonste dag beleven
Die ik hier thans op zee geniet
Ja wij magge steeds vrolijk wezen
Dat gij heden weer verjaart.
Leeft juffrouw nog velen jaren
Leeft tot onzer aller vreugd
Want wij vinden ons hier gelukkig
In 't ver eere uwer deugd.
Mogt het schijde nimmer komen
Bleeft het altoos in 't verschiet

Want wij overleefe het nimmer
Neen wij overleefe het niet.”

mOngekunstelde poezij, die regt naar het hart marcheert.
'T is jammer, dat ge niet meer werk van haar gemaakt hebt.
Schud het hoofd maar niet ontkennend.

De hofmeester zelf

was aux petits soins voor haar; ik heb hem eens aan den jon
gen hooren zeggen, die de thee op het dek moest brengen:
mpas nu goed op, weêrslagsche jongen, dit kopje, met twee
lepels suiker, is voor juffer ELISE; als een ander het neemt,
dan krijg je op je bl....”
LEENDERT lachte luidkeels, maar maakte eene schrikkelijke
slagting onder de pisang-goreng, die SIDIN, de huisbediende,
juist op tafel gezet had. Hij prees ze meer dan noodig was;
vond ze lekkerder dan appel-beignets, - eigenlijk wenschte hij
het gesprek over een anderen boeg te gooijen, - vroeg nog naar
meer kennissen, roemde het leven aan wal en het Engelsch
bier; at een halven gember-pot leeg, en amuseerde mij onder
een echte manilla, nog een uur met herinneringen van die
lollige reis met de m Dankbaarheid.”

De azaza komest.

I.

» Werp die zwarte kerels maar eene lijn toe” riep stuurman
KoRTAF in eene bijzonder goede bui, maar, als of hij wilde
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toonen dat hij daarom altijd nog dezelfde brompot bleef, liet
hij er dadelijk op volgen: men eet je maar gaauw eene buik
ziekte aan die lekkere vruchten.”

Een half uur lang hadden wij een kleine praauw, van een
uitgeholden boomstam vervaardigd, in het oog gehad, die met
kracht van riemen onder den wind het schip naderende, toch
vergeefsche moeite zou gedaan hebben, als ze van boord niet
de hand was toegestoken geworden. Drie donker-bruine ma
leijers, met lange loshangende haren die bij elken riemslag
over het gelaat vielen en dan met een ruk van het hoofd weêr
naar achteren geworpen werden, zaten, als kleine saters, zich
te weren dat het zweet hun langs het ontbloote bovenlijf gudste.

Het ranke vaartuig was tot aan den rand gevuld met indische
vruchten, in ritsen en trossen aaneengehecht of achteloos op
elkander gestapeld. Op een hoop ananassen stond, heel pedant,
een miniatuur haan in de rondte te kijken, terwijl de dames
van zijn harem met gebonden beenen op den bodem lagen te
krakeelen, in afwachting dat zij in handen zouden komen van
onzen hofmeester. Een bamboe-staak, thans in eene horizontale
positie, boven met een pluim van riet tot wimpel en omwoeld
met een rietenzeil, diende tot mast.

Nadat de praauw op zijde aan het schip was gehaald, gin
gen de opvarenden hun toilet maken, hetgeen bestond in het
opbinden der haren met een verkleurden doek, en het aan
schieten van een katoenen baatje. De eigenaar van het vaar
tuig zette bovendien een strooijen kegel op het hoofd, en
enterde toen tegen de verschansing op. Om u de waarheid
te zeggen maakte èn het armoedige vaartuigje, hoe primitief

ook, èn de eerste inboorlingen, hoe pitoresk ook op een
afstand, van nabij een ongunstigen indruk op ons. De Ma
leijer was welgevormd, maar had een leelijk, hoekig gelaat,
en een viezen mond met zwarte tanden; zijne makkers, die hem
de vruchten aanreikten, waren akelig mager en geleken in hunne

bewegingen veel op apen. Daarentegen overtrof de smaak der
vruchten aller verwachting, en was het een feest voor ons aan
scheepskost zoo gewoon geraakt verhemelte, om door het heer

lijke sap der mangis verfrischt te worden. Op den bodem
der praauw lag nog eene levende schildpad op heur rug te spar
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telen, hetgeen de hofmeester in de gelegenheid stelde ons een
paar uren later eene echte schildpadsoep voor te zetten.
Den volgenden dag zagen wij honderde masten door den
ochtendnevel heen. De reede van Batavia lag voor ons, nog
slechts een paar uren, o vreugde, en wij hebben den voet op
vasten wal. Misgerekend! zoo spoedig gaat dat in Indië niet
in zijn werk. Het lage Onrust, het laatste eilandje, is voorbij
gezeild. Van lieverlede zijn de zeilen gegijd; een enkel lapje,
waarop het zeebriesje nog kracht uitoefent, voert ons midden
door Hollandsche, Engelsche en Amerikaansche schepen naar
de ankerplaats.
mLaat vallen je anker” klinkt de stem des kapiteins, een
ratelend geluid volgt daarop, en eindigt met een schok, die
in elks gemoed een blijde echo vindt. Men wenscht elkander
geluk, en men is gelukkig. Soldaten en matrozen schreeuwen
hoera! Maar daar komen van verschillende kanten sloepen
aanroeijen. Men tuurt er op. Wie kan daar in zitten? Hoera!
het is een broeder, een vriend! De sloep van het wachtschip
is alle anderen voor. Een officier komt de valreep op; hij
heeft orders en brieven over te brengen. Alles wat gij ziet
en hoort spreken, boezemt u belang in; 't betreft u wel niet
regtstreeks, maar 't is nieuw, - 't is anders dan gisteren, dan
eergisteren, dan honderd en zes dagen, die alle gelijk waren.
Welke drukte! hoeveel onbeantwoorde vragen over en weder!
want de eerste bezoekers vragen nog dringender naar Europesche
berigten dan wij naar Indische; de overland-mail is nog niet
uitgevonden. – mSumatra! Gaan wij naar Sumatra? Oorlog op
Sumatra, jongens! De kommandant is al naar den wal om ge
weren te halen.” – Malligheid, zegt een ander, de komman
dant bestelt de sloepen om te landen. Van avond dansen wij
nog met de zwarte meisjes, drie maandjes traktement te goed,
dat zal een leventje geven.”
mPas maar op, dat je de kali (rivier) niet in walst, want
die zwarte freules maken weinig complimenten met een soldaat
die geld in den zak heeft,” zegt een oude matroos. ,,Daar
ben ik niet bang voor, ik geef me dadelijk voor een holland
schen prins uit, en beloof haar te trouwen.”
Maar wat is daar te koop? Groote praauwen met allerhande
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voorwerpen zijn onderwijl langs boord komen liggen. Niet alleen
Maleijers, maar ook Chinezen in hun luchtig nationaal kos
tuum, met opgerolde en afhangende staarten, met kleine valsche
oogen en nog valscher glimlach om den mond, beijveren zich
om het zeerst hunne waren te vertoonen en die in geradbraak
te taal, half maleisch, half hollandsch, te koop aan te bieden.
Groene vogels met geele bekken en witte vogels met zwarte
bekken, groote apen en kleine apen, sigaren, suikergoed, ver
lakte kistjes en kopjes, vruchten in het zoet en in het zuur, -

kortom alles is er te verkrijgen voor den kooplustige, die nog
wat geld op zak heeft, alles gratis te zien voor hem, wiens
beurs te Nieuwediep reeds uitgemangeld is.
De kommandant was met den scheepskapitein dadelijk na
het ankeren aan wal gegaan en had mij tijdelijk het kommando
overgegeven. Nu waren ook de vrouwelijke passagiers op het
punt om in de sloep te stappen. Afscheid nemen was wel
onnoodig, daar wij elkander immers morgen aan wal zouden
terug zien, en toch . . . wij gevoelden dat van dit oogenblik
af de intieme omgang zou ophouden en plaats maken voor de
omzigtige, ceremoniële wijze van elkander in de wereld te
ontmoeten, die ons toch hard moest vallen na zoo vele uren

vertrouwelijk op de oneindige zee doorgebragt te hebben, met
de blaauwe lucht en fonkelende sterren alleen tot getuigen. Ik
voor mijn persoon zou het debarkement nog maanden hebben
willen vertragen. Misschien deelde niemand dien dwazen lust
met mij, en wijsselijk sprak ik dien ook niet uit. Tot weder
ziens dus! Een vochtig oog, een stille handdruk, en daar
steekt de sloep van boord. Het witte zeil wordt geheschen,
de zeebries blaast er op. Zakdoeken wuiven nog lang: maar

nog langer tuur ik naar de riviermonding waar de sloep ach
ter het steenen hoofd is verdwenen. Voor het eerst van mijn
leven heb ik behoefte gehad aan philosophie. Of ik philoso
pheerde, weet ik niet meer.
II.
De zon steekt geweldig. De zonnetent is uitgespannen,
maar de lucht die men inademt verschroeit de longen. Er
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komen geen bevelen om te ontschepen. Uren lang zijn aller
blikken op het hoofd gevestigd, doch de debarkements-praau
wen dagen maar niet op. De marschtenue, die 's morgens vroeg
reeds aangetrokken werd, is door de meesten weder voor het
mouwvest verwisseld; de broodzakken zijn van de schouders in
een hoek geworpen. Iedereen is teleurgesteld; men had niet
gerekend nog een nacht aan boord te moeten blijven; alles
is opgepakt; niemand gevoelt zich meer te huis.

Maar de vervelendste oogenblikken zelfs gaan eindelijk voorbij,
en wederom is het dag geworden, en andermaal staat een ieder
gereed om te ontschepen. Na nog eenige uren vergeefs ge
wacht te hebben, komen vier logge praauwen, dood op hun
gemak, de reede op zeilen. In een dezer moet de bagage over
gebragt worden; in de anderen zullen de manschappen overgaan.
Tegen elf uur is alles gereed. Men roept den matrozen nog
een krachtig vaarwel toe; stuurman KoRTAF breekt bijna mijne
hand bij het afscheid nemen, – de man was inderdaad zoo
kwaad niet -, maar ik kan hem nog even hooren zeggen:
m nu, dat is ééns, maar ze krijgen mij met die landkrabben
niet meer op de planken.”
Nu gaat het uiterst langzaam naar de kali; het heet dat
de zeewind nog niet goed doorwaait; maar het zijn de
poreuze matten zeilen, waar de wind voor het grootste ge
deelte door heen gaat zonder er kracht op uit te oefenen;
het is aan den lompen vorm van het vaartuig te wijten, dat
men ons noodeloos in de verzengende hitte houdt.

Een uur lang varen wij tusschen dijken van klip- en koraal
steen opgetrokken. Stinkende uitwasemingen van den modde
rigen, slijkerigen grond, die door de eb aan de zonnewarmte
blootgesteld is, de lucht der koraalsteenen, en zelfs van de
praauwen waarop wij ons bevinden, verwelkomen ons bij de

intrede in de rivier. Een zwerm reigers aast op de rottende lig
chamen die naar zee drijven, en tot nog toe door de kroko

dillen gespaard zijn.
Dit is het eerste wat er te zien valt. Niet opbeurend; de
manschappen praten ook niet veel.
Een chinesche jonk met verbazend hooge stevens trekt, in
het voorbij gaan, ee" oogenblik de aandacht. Daarop volgt
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eene vervallen batterij zonder levendige ziel; nog eens praau

wen en weêr eene batterij, waarop een Javaansch soldaatje
staat zonder schoenen of kousen, met een doek om het hoofd

gewonden en achter op dien doek een chacot; hij houdt het
geweer sterk achterover hangende in den arm, op eene manier

waaraan gij onmiddelijk zien kunt dat het nog nooit regt ge
dragen is. Op zijn best kijkt hij naar de voorbijgaande praau
wen, maar denkt er niet aan de epauletten te saluëren. Hij
is een pradjoerit.
Eenige kleine gebouwen van weinig aanzien worden voorbij
gevaren, en eindelijk de aanlegplaats of boom bereikt. Op de
bagage-praauw blijft eene wacht, die bij de overscheping der
goederen op zoogenaamde binnenpraauwen moet blijven. Die
binnenpraauwen varen, na een sluis gepasseerd te hebben, de
rivier verder op tot aan de kazerne.
Ik spring aan wal en geef last tot debarkeren. Onder een
afdak staan een paar open rijtuigen, bespannen met magere,
leelijke paardjes ter grootte van muilezels. PIENEMA, die de
vruchten niet heeft kunnen verdragen en sints gisteren ziek is,
klimt in een dier wagens en rijdt er mede weg.

Een lange, broodmagere, uitgedroogde man, met 1° Luite
nants epauletten en een roode kraag, komt zeer langzaam uit
een huis te voorschijn, groet mij ontzettend kalm terwijl ik
hem te gemoet treed, en beduidt mij, half door gesticulatie
en half in slecht hollandsche gebroken taal, dat ik hem met
den troep slechts heb te volgen. Hij brengt ons in een oud

gebouw met een binnenplein en overdekte gangen die ons,
Gode zij dank, schaduw aanbieden. Hier ontvangt ieder man

eene halve flesch wijn, benevens brood en kaas, een echt hol
landsche kost, doch de hollandsche eetlust ontbreekt. De wijn

glijdt spoedig genoeg naar binnen, maar laaft niet, maakt de
hitte niet dragelijker.
Dáár in een vleugel van het gebouw is ook nog eene wacht

van pradjoerits. Van nabij bezien, hebben die kleine soldaat
jes, die zoo wonderlijk onder hun tuig liggen, - zoo als de
Stuurman zou zeggen, – toch levendige oogen en iets vlugs
in hunne bewegingen. Een ligt matroos, die tot de sloep van
de m Dankbaarheid” behoort, schijnt de schildwacht voor het
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geweer voor een aap aangezien en gesard te hebben. Deze al
thans roept om hulp; zijne kleine makkers schieten toe, en
vallen op den matroos aan, die als een reus onder de Lilliput
ters, of als een wild zwijn onder een troep jagthonden, met
armen en beenen om zich heen slaat. Maar daar de Javaantjes
volhouden en als klissen aan zijne ledematen blijven hangen,

raakt de Europeaan toch van de beenen. Nu wordt hij een
paar passen verder naar een blok gesleept en met één been
daarin gesloten. Een ellendig gezigt!
Als de Javanen die methoden in het groot toepassen, dacht
ik, dan brengen zij hunne blanke overheerschers even gemak

kelijk ten onder.
De uitgedroogde, bruine plaats-majoor, die blijkens de Java
medaille en het Willemskruis op zijne borst, voorheen vlugger
zoo niet spraakzamer moet geweest zijn, beduidt mij nu dat
ik kan afmarcheren, en zekere rigting heb te volgen om het
militair kampement Weltevreden te bereiken, waar de kom
mandant mij wacht.
Het blijkt bij het aantreden, dat de wijn koppig is, of dat
de manschappen gelegenheid gevonden hebben sterken drank te
drinken. Er zijn er althans verscheidene beschonken. Later

heb ik begrepen dat een paar Chinezen, die aan eene draagbare
kraam eene soort van limonade verkochten, ook nog een ande
ren bedwelmenden drank, Tjoe, debiteerden waarvan de soldaten
gretig gebruik gemaakt hadden. Die lange Plaats-majoor had
dit moeten weten en mij kunnen waarschuwen, maar hij deed
het niet, misschien wel opzettelijk, om mij een koopje te
geven. Het gevolg was dat na een kwartier gemarcheerd te
hebben, een onderofficier op den grond sloeg en als een lijk
in een wachthuisje gerold werd.
Ik had zóóveel te doen om dien halfdronken troep vooruit

te krijgen, dat ik onderweg weinig kon zien van oud-Batavia.
Spoedig kwamen wij door drukke buurten, waar veel stinkende
eet- en handelswaren uitgestald waren, en het Chineesche ele
ment het talrijkst vertegenwoordigd was. Van lieverlede zagen
wij grootere huizen van oud-Amsterdamschen bouwtrant, die
tot pakhuizen en winkels dienden, veel wagens met dwergach

tige paarden, en veel slagen uitgedeeld met groote zweepen.
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De persoon, Europeaan of Chinees, in het rijtuig, verroerde
zich niet om uit te zien, zelfs als wij met hoorngeschal voorbij
trokken. Verder komende, marcheerden wij voorbij gebouwen
waarvoor eene rij van zulke wagens met fijne rappe paardjes
bespannen, en maleische bedienden, met een soort van liverei
aan, die aan de portieren stonden, en binnen die huizen, die toko's
moesten zijn, waren ook witte vrouwen-japonnen zigtbaar; -

maar niemand die naar ons keek. De onverschilligheid was alge
meen; zelfs kleine maleische kinderen draaiden het hoofd niet
om, om de soldaten te zien.

Mij was het veel waard geweest als het publiek eenige belang
stelling in ons troepje getoond had; ik ben bijkans zeker dat de
manschappen zich beter zouden gehouden hebben. Maar nu kro
pen zij langs den weg; nu bleven er verscheidene achter. De
groote hitte, de slechte drank, het ongewone om te marcheren
na drie en een halve maand verblijf aan boord, de teleurstel

ling bij de aankomst die alles behalve aangenaam was, bragten
er het hunne toe bij.

In de schaduw van een hoogen muur liet ik halt houden en
rusten; eenige achterblijvers konden ons daardoor weder inhalen.
Ik verbood ten strengste om iets van de klontong's te koopen die
spoedig weêr kwamen aanzetten, en ik plaatste daartoe de onder
officieren, die nog te gebruiken waren, op de vleugels. Het bloed
was mij geweldig naar het hoofd gestegen, en het suisde in mijne
ooren. De bezorgdheid om behoorlijk te Weltevreden aan te

komen, maakte mij niet kalmer. Ik had mijn laatste goudje –
er bleef mij werkelijk maar één over, toen ik in Indië kwam –
wel willen geven voor een dronk water, en om mijn jas even
los te knoopen. Maar het laatste zou een slecht voorbeeld

zijn, en de dronk – maar o, Tantalus!..... daar kwam een
heer, geheel in het wit gekleed, uit den tegenoverstaanden
toko naar mij toe, en achter hem twee maleische bedienden
met lange roode kielen aan, die een gendie (fijne waterkruik),
eene flesch wijn in een vochtig rood overtrekje gehuld om den
inhoud koel te houden, en eenige groote en kleine glazen aan
droegen. Hij bood mij zeer vriendelijk eene verfrisschende teug,
waarvoor ik, dwaas, bedankte, omdat ik den soldaten verboden
had te drinken. Die beleefdheid was mij evenwel bijzonder aan
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genaam, want de onverschilligheid van landslieden (schijnbare,
zoo als ik later ontdekte) bij onze aankomst, ware anders on
uitstaanbaar geweest.

Een kwartier later lieten wij de oude stad Batavia achter

ons liggen, en marcheerden over een halfbeschaduwden weg,
gelegen tusschen een kanaal of rivier en eene rij villa's, welke
in netheid en grootte toenamen naar gelang wij verder kwamen.
Ofschoon hier en daar bijna naakte maleijers (koelie's) bezig
waren den weg te besproeijen, ademden wij toch meer stof dan
lueht in, ten gevolge van het onophoudelijke gerij der menig
vuldige rijtuigen die van en naar de stad gingen. Het was als
of voeten hier overtollige ledematen, voor Europeanen althans,
waren. Een paar malen reden ook officieren voorbij in nette,
ligte rijtuigjes (bendy's) op twee wielen; een klein ventje zat
of hing er achteraan, met een rol grof touw (tali api) in de
hand, waarvan het eene uiteinde brandde. Wij volgden de ri
vier, die ter hoogte van de societeit , de Harmonie” eene linksche

wending neemt, kregen meer schaduw door de prachtige boo
men wier sierlijk gebogen takken over den weg hingen, en be
wonderden de vreemdsoortige planten en gewassen die smaak
vol en weelderig de erven vulden rondom de witte en luchtige
woningen der particulieren. Nog eene brug, en wij hadden
het kampement bereikt. Hier bevond zich eene wacht, en bij
die wacht trof ik onzen detachements-kommandant aan, bene

vens een paar tamboers en een twaalftal hoornblazers, het mu
zijkcorps van het 7e Bataillon uitmakende. Na eene korte rust
gehouden te hebben, plaatste de muzijk zich aan het hoofd,
en rukten wij langs het Waterloo-plein Weltevreden in.
Dáár zag het er vrolijk en levendig uit. Op het schoone,
uitgestrekte plein, gevormd door het zoogenoemde paleis en
de officiers-paviljoens, omboord met eene kasoemba-heg en wa
ringin-boomen, en een zuil met een leeuw tot sieraad in het
midden, – op dat Bataviasche Champ de Mars excerceerde een
gedeelte van het garnizoen met eene opvallende vlugheid en juist
heid. Een sterk bataillon met vliegende vaandels en spelende
muzijk manoeuvreerde op één gedeelte; eene tirailleurlinie van
Javaansche soldaten zwermde een anderen kant uit, gevolgd
door soutiens van Europeanen; aan deze zijde werden groote
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pikzwarte Afrikaansche rekruten gedrild, en aan gene galopeer
de eene batterij 3 ponders over het terrein. Verder op, langs
de kazerne, stroomden mannen, vrouwen en kinderen naar bui

ten om de nieuwelingen te zien passeren. Eindelijk rukten wij
eene omheinde plaats binnen en maakten halt voor de kazerne
van het Algemeen Depôt.
III.

Kapitein wILDEBok, de kommandant van het Depôt, liet
den kring formeren, en hield ons een groot kwartier bezig
met verschillende orders te laten voorlezen, waarnaar niemand

luisterde. Toen zelf het woord nemende, zeide hij met zekere
ironie:

» Het detachement is wel niet geconsigneerd, maar geen mensch
mag toch uitgaan. Hebt ge mij verstaan? - De poortwacht
heeft strenge orders, en die het beproeft uit te snijden, die
dwaalt de provoost in; begrepen!”
Daarop willende doen inrukken, bedacht hij zich, en ver

volgde:

'Neen, laat nog niet inrukken, mijnheer! Ik laat

juist een vent op zijn broek komen. Dat kunnen de baren

eens zien.” En zich toen tot het detachement wendende, voeg
de hij er bij: ,,Dat is je vóórland, als je de beest speelt!”
De kring werd geopend; de manschappen van het Depôt,
die aangetreden stonden, sloten regts aan, en nu formeerde
men andermaal een grooten kring. In het midden werd eene
bank geplaatst. Een korporaal en twee gewapende mannen haal
den den arrestant uit de politiekamer en bragten hem voor
den kommandant. Door de bruine huid heen was zijne bleek
heid zigtbaar; het wit zijner oogen had een geele tint; hij
beefde van angst, en vroeg ampon (vergiffenis).
m Uw goed verkoopen, opium schuiven, en dan ampon vra
gen! dat mankeert er nog aan. Lima-poeloe di oantat (vijftig
op de achterste), dat zal anders klinken! Op de bank maar!”
De soldaat werd op de bank uitgestrekt, en zijn ligchaam
ter hoogte der lendenen er aan bevestigd door eene in de leng
te opgerolde sprei, waarvan de einden vastgehouden werden
door twee manschappen regts en links geplaatst. Twee korpo
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raals, gewapend met rottang's waarvan het boveneinde met pik
draad omwonden was, traden daarop toe en begonnen op een
teeken van den kommandant beurtelings te slaan. Elke slag
werd voorafgegaan door een zwaai, die de lucht deed gonzen
en de strafoefening lang maakte, daar er wel drie seconden
verliepen tusschen de verschillende zwiepen. Bij den twintig
sten slag verfde het bloed reeds den blaauwlinnen pantalon, en
bij de laatste slagen was de stof niet meer te onderkennen.
De patient gilde het in de beginne uit, kermde en steunde
iets later, maar gaf tegen het einde in het geheel geen ge
luid meer.

Toen de straf volvoerd was, droeg men hem half naar de
politiekamer.

Een soldaat van het detachement was flaauw gevallen en
werd ook weggedragen. De hoogroode kleur van verscheidene

manschappen had voor eene doodelijke bleekheid plaats ge
maakt. Ik zelf gevoelde mij geschokt, want onwillekeurig had
den mijne zenuwen getrild, en leed ik mede.
Er was iets hardvochtigs, wreeds, ja onredelijks in die han
deling, – ik spreek niet van het slaan, - maar in het doen
adsisteren van nieuw aangekomen soldaten bij eene strafoefe
ning. ,,Dat is je vóórland” had de kommandant gezegd. Wat
beduidde dit; wat anders dan het zou wel wonder zijn, als gij
vroeg of laat niet op de bank te regt kwaamt. 't Is hier de

gewoonte om de soldaten als beesten af te ranselen, omdat zij
gewoon zijn zich als beesten te gedragen. Wij verwachten niet
anders, dan dat gij den slechten weg opgaat, maar het is ons
onverschillig, want wij hebben de bank en de rottang om u
klein te krijgen.”
Welken indruk moest dit tooneel en de grove toespraak van
een kommanderend officier op het gemoed van nieuwelingen
maken? Hij, wiens zonderegister groot was, dacht bij zich
zelf: ik ben in de fuik geloopen, en die abolitie is een was
sen neus; in plaats van opgesloten, word ik afgeranseld.”

De vrijwilliger werd het hart zaâmgeknepen, zuchtende her
innerde hij zich zijne moeder, zijne broeders en betrekkingen,
die hem zoo dikwijls afgeraden hadden voor de oost over te
teekenen.
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En de vreemdeling vervloekte het oogenblik, waarop hij be
sloot zijne haardstede te verlaten, om zijn geluk te beproeven
in een vreemd land, in een land der verdoemenis!

Ware het niet even gemakkelijk en oordeelkundiger, niet doel
treffender en menschelijker geweest, om het detachement door een
flink officier te laten ontvangen, die het rondborstig en in
kernachtige krijgsmanstaal toegesproken had, die het welkom
heette in een schoon land, waar de soldaat den generaal
staf in zijn zak heeft, waar gedurig vijanden zijn te bestrijden
en lauweren te plukken; in een land waar vergeten wordt wat
een individu vroeger was, wat hij vroeger gedaan of misdaan
heeft, in een land waar de rekening met het verledene ge
sloten is, waar ieder eene nieuwe loopbaan begint, en het
van zijn gedrag, ijver, en wilskracht afhangt om vooruit te
komen? Kon die officier als kameraad en vriend, de nieuwe

lingen niet gewaarschuwd hebben, zich te onthouden van eenige
schadelijke dingen, hen matigheid aanbevolen hebben, omdat
onmatigheid vooral kort na het ontschepen, doodelijke gevol
gen kan hebben?
Dan zou de soldaat zich gelukkig gevoeld hebben, dan had

menigeen ernstig beginnen te gelooven, dat er zich inderdaad
een nieuw verschiet voor hem opende, dan was menig afge
dwaalde op den goeden weg teruggebragt en een nuttig lid
der Indische maatschappij, een sieraad van den militairen stand
geworden. Maar nu?
De ongelukkige, de verworpeling der Europesche maatschap
pij door vroegere misdrijven, kreeg dadelijk de zekerheid (zoo
liet het zich immers aanzien), dat zijn lot in Indië evenmin
benijdenswaardig zou zijn, dat hem niets beters overbleef dan
zich dood te zwijnen.” Zijn eerste werk bestond te onderzoe
ken of ergens middel bestond om jenever te krijgen, en er was
middel toe.

Welk? weet ik niet, maar 's avonds waren de

meeste soldaten beschonken, en vergaten in een onrustigen,
koortsachtigen slaap, de zwaarmoedige indrukken van den eersten
dag, de pijnlijke gedachten aan eene sombere toekomst.
's Avonds om 11 ure op het contra-appel mankeerde de
sergeant PIcoLo. – 's Anderen daags werd zijn lijk opgevischt
in de kali, die het erf der kazerne aan de achterzijde afsluit.
1860.
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Tot mede-commissaris in zijn boedel benoemd zijnde, kwam ik
in bezit van een bundel papieren, waaruit ik zijne levensgeschie
nis vernam. Zal ik die thans mededeelen? - Neen, het zou

mij te veel doen afdwalen. Misschien later.
IV.

mMijnheer RoBERT!” sprak de kapitein wILDEBoK zich naar
mij wendende, over een half uur wordt er gegeten; daar moet
u bij tegenwoordig zijn, en om 8 uur moet u avond-appel
houden, en om 11 uur contra-appel, en morgen vroeg om 5
uur moet u weêr present zijn. De onder-adjudant zal den man
schappen hunne slaapkribben wel wijzen; u zelf logeert hier te
genover in de mess. - Ik salueer de Heeren.” En daarmede
maakte die vrolijke kapitein regtsomkeert en kuijerde naar huis,
waar de thee hem wachtte.

mSta ik niet meer onder uwe orders?” vroeg ik den detache
ments-kommandant.
99

m'Ja wel; nog een paar dagen,” antwoordde deze lagchen
de, neigenlijk had hij aan mij de dienst moeten opgeven,
weet je. Maar wat komt het er op aan.” En zijn arm daar
op in den mijnen slaande om zamen weg te gaan, vervolgde
hij: ,,Kom, nu gaan wij naar de mess ons lekker maken; ik
heb honger en dorst.”
Ik wilde evenwel eerst de installatie der manschappen eens
zien en moest toch bij het eten blijven, zoodat ik mijn kom
mandant maar liet vooruitgaan.
De depôt-kazerne had bij uitzondering eene verdieping, boven
was overigens de inrigting als beneden, – namelijk, slaapzalen met
voor- en achtergallerijen, en op de hoeken kamers voor onder
officieren. Den trap opgaande, kwam ik in het logies voor
de nieuwelingen bestemd. Dáár was weinig nieuws te zien:
houten kribben met stroozakken en matjes, ruwe tafels en
banken, enz.; geen oostersche weelde, noch comfort. Doch
er was een helsch rumoer van gaande en komende soldaten, die
allen schreeuwden en vloekten, die zich-zelven verdoemden,
en m de geheele Oost,” en dien kapitein wILDEBoK in de eerste
plaats. Er was geloop en gestamp van mannen, die koffers
en kisten de trappen opsleepten en regts en links neêr kwakten.
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Er was geroep en gereclameer. Er waren inlandsche soldaten,
en bruine, half naakte vrouwen die inlandsch gebak verkochten,
en geheel naakte soldaten-kinderen die hier het meest van alle
te huis waren, en die speelden door al die drukte heen.
Daarom bleef ik, in afwachting van het etensuur, liever bui
ten op de plaats op- en neêr wandelen. Het daglicht nam
reeds in helderheid af; de hitte had opgehouden kwellend te
zijn; binnen een kwartier zou de nacht vallen. Uitgezonderd
nu en dan een open toer-rijtuig, waarin een paar dames ach
teloos gezeten waren, passeerde er bijna niets meer over den
weg door dit gedeelte van het kampement, om mijne aandacht
te trekken of mij afleiding te geven. Geen enkele kennis die
mij de hand kwam drukken; niemand die mij met Oostersche
gastvrijheid zijn huis aanbood; niets van hetgeen ik mij voor
gesteld had, en alles wat ik zag en hoorde nog beneden de ver
wachting! Waarlijk geen vrolijke dag, die eerste op Java!
Eindelijk slaat de tamboer voor eten. In een half open keu
ken, die een afzonderlijk gebouw uitmaakte, stonden de eetke
teltjes klaar, elk voorzien van eene gebondene doch vloeibare
zelfstandigheid, die sambal genoemd werd, terwijl eene hoe
veelheid droog-gekookte rijst en een balletje gehakt-vleesch het
deksel vulde, dat omgekeerd op het keteltje gezet was.
De meeste manschappen bleven echter boven. Sommigen
kwamen uit nieuwsgierigheid eens zien; slechts enkelen namen
het eten mede. Ik hoorde niets als uitdrukkingen van onte
vredenheid en teleurstelling. ,,Ik wil liever doodhongeren in
dit apenland;” ,ik wou dat ik in den eersten brok stikte,”

en goed beestenvoêr voor die zwarte honden.” - De soldaten
vrouwen maakten goede zaken dien dag.

Mijne tegenwoordigheid deed hier meer kwaad dan goed.
Ik begaf mij dus naar het drie-honderd passen verder gelegen

gebouw, dat mij als de mess was aangewezen. Door eene opene
poort kwam ik op eene binnenplaats met eene gallerij, waarop
de deuren van eenige officierswoningen uitkwamen. In eene
dier deuren stond een bediende die mij binnen riep. Daar

vond ik PIENEMA in het geraamte van een ledikant op een matje
liggen, altijd nog onlekker en in eene alles behalve aangename

stemming. De kommandant had zich juist bij de put gesiramd,
21 %
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en zeide lagchende dat het hier een beroerde boel was, maar
dat hij toch lekker was. Eene enkele kaars wierp een flaauw
schijnsel van zich en verlichtte slechts een klein gedeelte van
het sombere, ongezellige, muffe vertrek, dat gemeubileerd was
met eene zware tafel, drie stoelen en de koffers die nu en

dan uit de praauw werden aangedragen. Eene zachte muzijk,
veroorzaakt door het gegons van duizende moskieten, verle
vendigde dat verblijf eenigzins, maar kon het in mijn oog
niet poëtisch maken.
PIENEMA, altijd nog al geduldig, slaakte nu toch geluiden,
die voor het tegendeel pleitten. ,,De koliek was nog niets,
maar die moskieten-beten kon hij niet uithouden. Hoe zou
hij dien langen, eersten nacht door komen?”
mToch lekker van de schuit af te zijn,” zeide de kom
mandant.

mIk waarachtig niet,” riep PIENEMA. Ik zit hier als een
misdadiger in de gevangenis. Had ik mijn matras maar.”
mDat komt alles later. Over een paar dagen zijt ge inge
spannen.”
mWilt gij geen dokter hebben, PIENEMA?” vroeg ik, toen
hij weêr kramptrekkingen kreeg.
mNeen, dank u,” steunde hij, m morgen zal het wel over
zijn. Het is de schuld van die ellendige ananas.”
mWat

is dat?”

Ik verbeeldde mij eenige beweging in den donkeren hoek
bij den gang te zien, en sprong op van den rand van PIENEMA's
hard leger.
,,Het was juist of er wat weggenomen werd.”
mPas dan maar op,” zeide de kommandant, mwant ze stelen
hier als de raven.”

Dadelijk naar buiten loopende zag ik niets dan een Maleijer,
die eene buiging voor mij maakte en mij wenschte te spreken
om zijne dienst als huisjongen aan te bieden. De kommandant

engageerde hem voor zich, zeggende, dat de vent wel het ge
zigt van een ,,bangsat” (schurk) had, maar hij dadelijk
oppassing wilde hebben. Onmiddelijk in dienst tredende, was
SETRO het, die het eerst den jas met epauletten van PIENEMA

miste. Die jas was gevlogen, en dit veroorzaakte den eigenaar
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nog meer buikpijn.

Hij heeft er nimmer meer iets van ver

nomen, doch ik ben verzekerd dat de dief niemand anders

dan SETRo zelf geweest is, die waarschijnlijk een maat in de
donkere gallerij had staan, die met het gestolene doorging.
mIk weet wel,” zei de kommandant hartelijk lagchende, dat
er hier in dit hol geen koffer van mij open komt. Jongens,
dat is een koopje, PIENEMA! waren het echte epauletten?”
mNoemt u dat een koopje! ik noem het een schandaal, hier
aan de heidenen en dieven overgegeven te zijn. Kan de dief
niet achterhaald worden? is er dan geen politie?”
m Achterhaal eens een kerel, wiens bruine huid op zes passen
afstands in de duisternis onzigtbaar wordt. - Politie is er,
maar zij is wat langzaam. - Ze zijn ongekend brutaal, die
dieven, vooral met de baren. Voor een jaar of drie zat er
hier eens in den vroegen morgen een nieuweling, die om 5 uur
in de kazerne moest wezen, even als gij morgen, RoBERT!
Om juist op zijn tijd present te zijn, had hij zijn horologie
vóór zich op de tafel gelegd, en zat aan het open venster de
frissche morgenlucht in te ademen en te mijmeren. Plotseling
ziet hij eene hand, die in een oogwenk met het horologie
verdwijnt. Hij grijpt een pistool, springt het raam uit en zit
den dief achterna. Maar waarheen? hij hoort noch ziet ergens
eenige beweging: het is pas half-vijf en nog stikdonker. Mis
moedig keert hij naar zijn huis terug, valt weêr op dezelfde
stoel meêr en legt het pistool voor zich op tafel. Weinige
minuten later schemert er weder iets voor zijne oogen. Het
is dezelfde hand die het pistool wegpakt. Hij wil met beide
armen den dief vatten, maar grijpt in de lucht. Woedend vliegt
hij andermaal naar buiten en den schurk achterna, maar jawel, de
vogel is gevlogen even goed met het pistool als met het horologie.”
Hier werd het vertelsel afgebroken door het geluid van voet
stappen in de gallerij. Het waren eenige officieren van het
10de bataillon, die ons welkom heetten, zich verontschuldig
den niet eerder te hebben kunnen komen, en ons uitnoodigden
met hen mede te gaan om zoo doende, ten minste eenige uren,
meer op ons gemak te zijn dan in die beruchte, algemeen ge
vreesde en verfoeide mess.
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V.

Drie hoofdstukken hebt gij reeds doorgeworsteld, lezer, om
dien eersten dag met mij te passeren, en nog ziet gij er het
einde niet van. Ik kan uw verlangen begrijpen om mij op
een Indisch bed te zien insluimeren, waardoor gij vooreerst

geen last meer van mij zult hebben, en de kans althans
grooter wordt om vrolijker herinneringen te vernemen dan
die warme, stofferige, bloederige en gaauwdiefachtige van
den eersten dag. Het noodlot wil echter, dat er nog een
vierde hoofdstuk bij komt, zal de dag compleet zijn; ik kan
het niet veranderen. Wel mag ik u herinneren dat er meer
dan één roman is geschreven, die slechts de gebeurtenissen van
een enkelen dag bevat; en ofschoon mijn boek nu juist geen
roman is, zijn dat toch antecedenten die u tot toegevendheid
kunnen stemmen.

Tot hiertoe schreef ik niets dan waarheid;

wilt gij nu dat ik daarmede voortga, ten koste van uw ge
duld en met opoffering van mijn natuurlijk verlangen om boeijende
lectuur te scheppen, dan kunt gij er zeker van zijn, dat mijne
» Herinneringen” tot en met de laatste bladzijde vrij zullen
blijven van romantische verdichtselen, en dichterlijke vrijhe
den. Er zullen maanden, misschien jaren voorbijgaan, waar
van gij even onkundig zult blijven, als van de eeuwen, waarin
de mastodonten over het aardrijk huppelden, omdat die tijden
niet gekenmerkt zijn door eenige voor u belangrijke gebeurtenis.
Het zijn maanden, die even eentoonig, even arm in afwisseling
waren, als de werkuren van een vuurstoker aan eene stoomma

chine; uren waarin veel gezweet en geploeterd, en waarin toch
niets voortgebragt is; uren die slechts dienden om de gewone
orde van zaken aan den gang te houden. Ik ga dus voort,
of liever, ik blijf nog wat stilstaan om mijn waarheidslievend
beginsel getrouw te blijven. Want beschreef ik alleen de ont
vangst van troepen vóór twintig jaren, en sprak ik geen woord
van de tegenwoordige wijze van aankomen in Indië, zoo enorm
verschillend met die van vroeger, dan zou er eene eenzijdig
heid, iets niet geheel eerlijks in mijn schrijvers-karakter zijn,
dat afkeuring verdiende, al kon men mij ook niet betichten
een haar breed van de waarheid te zijn afgeweken.
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Vooreerst is het geslacht der Wildebok's uitgestorven, en
al mogten er nog zijliniën of natuurlijke afstammelingen van
bestaan, zij worden niet erkent bij de wet, en wagen het niet
meer in hun ruw middeleeuwsch karakter zich op het mili
taire tooneel te vertoonen. Het beschavingswerk, het schoonste
sieraad onzer eeuw, dat in alle standen en ook in de legers is
doorgedrongen, is in Indië op groote schaal uitgeoefend, heeft
er voor lompheid, woestheid en hardvochtigheid, goede vor
men, beschaafde manieren, overtuiging en menschelijkheid in
de plaats gegeven. Officieren en gegraduëerden behoeven niet
meer te bulderen en te vloeken om gehoorzaamd te worden,
en de soldaat doet beter zijn pligt dan te voren. Elk militair,
onverschillig welken rang hij in het Nederlandsch-Indisch leger
bekleedt, gevoelt zijne waarde als mensch en krijgsman, omdat
de behandeling die hij ondergaat, fatsoenlijk is, omdat hij al
aanstonds de overtuiging krijgt dat regtvaardigheid regel is en
in alle verordeningen voorheerscht. Hij weet dat op een slecht
gedrag strenge tuchtiging volgt, maar hij weet eveneens dat
pligtsvervulling gewaardeerd wordt, en het betoonen van eeni
gen ijver hem met zekerheid in rang doet opklimmen. Van
zijn eigen wil hangt het af, zich zulke betrekkingen waardig te
toonen, die talrijk in Indië zijn en den onderofficier meer in
komsten bezorgen dan menig officier geniet. En wil hij ge
bruik maken van de gelegenheid, die alom aangeboden wordt,
om zich voor het officiers-examen te bekwamen, de epauletten

liggen voor hem klaar, om het even of hij Nederlander of ge
naturaliseerd vreemdeling is.
Er is veel, zeer veel gedaan om het lot van den Indischen
soldaat te verbeteren, ja om het benijdenswaardig te maken. Bij
eene goede, gemakkelijke, ligte kleeding heeft men Indisch nacht

goed gevoegd. Komt de man van eenige dienst in de kazerne
terug, hij ontdoet zich van het bestoven en bezweet pak, neemt
een bad, en hult zich in een luchtigen kabaai en nachtbroek. Lust
het hem zich door gezellig onderhoud, door eenig spel, door lec
tuur te vermaken, hij vindt dit in de soldaten-societeit, de hel
der verlichte kantine, waar ruimschoots gelegenheid is zich te
ontspannen. Eere den Leger-Kommandant, die begrepen heeft,
dat de soldaat niet noodeloos ontberingen behoeft te lijden.
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In het bezoek der ons onbekende officieren was zóóveel

kameraadschappelijks, dat mijne met ieder uur toenemende nei
ging tot neêrslagtigheid op eenmaal weder verdween, en ik
dadelijk met een hartelijken handdruk mij bereid verklaarde
van het vriendelijk aanbod gebruik te maken. PIENEMA was
te ongesteld om zijn planken bed te verlaten, en de Kom
mandant, die zich reeds ontkleed had en met behulp van zijn
bediende wel het noodige zou weten te verkrijgen, wilde PIE
NEMA gezelschap houden.
Men voerde mij nu langs binnenpaden naar de woning van
den luitenant GEFFERs, waar een vijftal officieren gezamenlijk
menage hielden. De heer des huizes bragt mij in zijn slaap
vertrek, liet mij den jas uittrekken, wasschen, verfrisschen en
een wit buisje uit zijne garderobe aandoen. Met broederlijke
hulpvaardigheid en zonder pligtplegingen vervulde hij de rol
van gastheer, en op zulk eene aangename wijze, dat ik dade
lijk onder mijne nieuwe kameraden te huis was. Toen wij aan
tafel gingen zitten, was de vermoeijenis van den dag vergeten.
Wat ik gegeten heb en wat er gesproken is, weet ik niet meer;
maar ik herinner mij zeer goed dat, al was alles niet couleur
de rose, er toch iets bestond dat al het ontbrekende goed
maakte, en dat was Kameraadschap.” De overtuiging van in
mijne makkers vrienden te zullen vinden, wierp een vrolijken
lichtstraal in mijn gemoed, maakte mij onbezorgd voor de toe
komst, en gaf mij kracht om nog oneindig grooter teleurstellin
gen te trotseren.

In opgeruimde stemming ging ik naar de depôt-kazerne, om
het avond-rapport in te nemen, en van daar naar mijne reis
genooten in de mess. Het zag er nog even somber uit in
die zoogenaamde officiers-woning, ofschoon er eene tweede vet
kaars ontstoken was. De kommandant had gesmuld, zeide hij
tevreden lagchende; SETRo had droog gekookte rijst in een pi
sangblad, weetje, aan een warong (kraamtje, stalletje) gekocht,
en een paar tjabej's (Spaansche peper) met ikan kring (ge
droogde visch), voor elf duiten te zamen. Nu lag hij op zijne
scheepsmatras, die hij wijsselijk niet aan den hofmeester cadeau
had gegeven zoo als PIENEMA en ik, en rookte een seroetoe

(sigaretto, tabak in een droog blaadje gerold). Of ik er niet eens
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een wil proeven? – neen, dank u, ze stinken te veel. Er was
een messhouder, had men vernomen, een adjudant-onder

officier pro memorie, tevens kleêrmaker, dronkelap en bru
tale kerel, die geprotegeerd werd door ik weet niet meer welk

personage, die een grooten beer bij hem had. Die lieveling
hield een officiers-tafel, maar het etensuur was voorbij, en nie
mand kon meer wat krijgen. Na drie boodschappen om een

kop bouillon voor den zieke te vragen, had SETRo een weinig
aangelengde soep gekregen, die ik nog onaangeroerd op den
grond zag staan. SETRo had verteld: ,,Ietoe toewan makki
makki sama saja, dia berSoempah kei Seitan – mabok betoel,
eh l” (die heer maakte mij een standje en vloekte als de dui
vel; hij is erg dronken).

De ergerlijke toestand der mess verklaarde zich dus eenig
zins, maar wij waren er niet mede geholpen. Het moskie
tenheir had eene ontzettende uitbreiding gekregen sedert de
avond was gevallen. Zij zongen en juichten en dansten en
huppelden met duizenden en duizenden; zij vervulden het ver
trek met vrolijke feestkooren, zij verzadigden zich naar har
telust met het zoete, dikke, gezonde bloed der nieuwelin
gen, dat hen naar het hoofd steeg en onverschillig voor
den dood maakte, gelijk de amfioen den Javaan, want voor
één, die onder onze slagen viel, stormden honderd anderen,
hunnen krijgszang aanheffende, op de groote bloekzakken onze respectieve Ikheden – los. Slechts de Ikheid van onzen
kommandant werd gespaard. Reeds op het punt om in te slui
meren, rigtte deze zich op zijn eenen elleboog weêr op om lag
chende te vertellen, dat het hier wel wat had van een plaatsje, de naam is mij ontschoten, – op de kust van Borneo. ,,Daar
moest ik een nacht in het bosch doorbrengen met zes Europe
sche soldaten, omdat wij verdwaald waren en bijna geen stap
meer vooruit konden komen. Gelukkig waren wij digt bij eene
rivier, want aan vuur maken was geen denken – de Dajaks
zouden ons dadelijk gesnapt hebben - en nu konden ten

minste vier manschappen tot aan den hals in het water gaan
staan om de moskieten van het lijf te houden, terwijl wij er

minder last van hadden en op een boomstronk bivakkeerden.
Het schijnt toch dat ik zittende in slaap was geraakt, want
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ik werd wakker gemaakt met eene nare tijding.

Een flankeur
die in het water stond had de moskieten niet van zijn gezigt
kunnen verjagen, zelfs niet door nu en dan zijn hoofd onder
te dompelen. Half waanzinnig wordende had hij gezegd , dan

verdrink ik liever,” had toen den tak losgelaten, was

wegge
ge

dreven en verdwenen. Ik heb nooit meer van dien vent
hoord; kassian!” (uitroep van medelijden).

Ofschoon dit verhaal mij wel wat sterk gekleurd en overdre
ven toescheen, en daarom weinig indruk op mij maakte, had
ik echter besloten liever den ganschen nacht ter been te blij

ven, dan in de moskieten-mess te bivakkeren, en wandelde daar
om, nadat ik te 11 ure nog eens de kazerne bezocht had,

langzaam het kampement uit naar Rijswijk, waar zich

ergens

een goed hôtel moest bevinden.
De macht was overheerlijk schoon, duizende sterren schitter
den met Oostersche pracht aan het blaauwe gewelf; doch wei

menschen die er van genoten, want alles scheen in diepe
rust te verkeeren. Nu en dan slechts rolde een wagen vlug over

nig

den weg, en hoe eenvoudige zaak overigens, was er iets fan
tastisch in de vlam der toortslichten (obors), door bedienden
die achterop stonden gedragen, iets ongewoons in de gloeijende
spaanders en vonken die wild in de lucht vlogen en het spoor
met diamanten bestrooiden. Enkele inlanders die zich naar hunne

woningen begaven, droegen allen eene brandende fakkel of ten
minste een ontstoken vuurtouw (tali api) in de hand; later
vernam ik dat dit eene politiemaatregel was. Van tijd tot
tijd hoorde ik mij het zwerda” toeroepen uit een inlandsch
wachthuisje, waarvoor een Maleijer op zijne hurken zat, een

piek of vork naast zich in den grond geplant. Zoo kwam ik,
gedurig den weg vragende en niet op de spoedigste wijze aan
het hotel.

't Was middernacht toen ik het erf opliep. In de voor
gallerij van het hoofdgebouw lagen een paar bedienden op een
matje te ronken; de deur was gesloten. Het huis omloopende,

zag ik in een bijgebouw nog licht, daarop afgaande, vond ik
eene vriendelijke jufvrouw waarmede ik kennis maakte, en het
gevolg dier kennismaking was, dat ik een half uur later op

een heerlijk bed insliep.

de
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VI.

Als PIENEMA ooit zijne Herinneringen uitgeeft, zal hij niet
in gebreke blijven zijn eersten nacht naauwkeurig te beschrij
ven; tot zoo lang dus laat ik het aan mijne lezers over, er
zich een meer of min juist denkbeeld van te vormen.
Het is nu middag van den tweeden dag; het schelle zonne
licht heeft den melancholischen tint der mess eenigzins opgeklaard,
ofschoon het vuil der binnenplaats, het zwart der zoogenaamde
witte muren, de spinraggen in de hoeken, en de ruwheid der
lompe meubels des te duidelijker zigtbaar is geworden.
Ik heb reeds een paar malen appèl gehouden, een uur in
een huurwagen rondgereden om een paar brieven, van mijne
visitekaartjes vergezeld, aan eenige huizen af te geven, waar ik
aanbevolen was door vrienden of familiebetrekkingen; ik heb
ook al deelgenomen aan de messtafel, en een paar nieuwe col
lega's leeren kennen, die van buitenposten kwamen en verschrik
kelijk pruttelden over verongelijkingen waarvoor men hen naar
Batavia had opgezonden, en die in het algemeen geen gunstigen
indruk op mij maakten. En nu zit ik in de gallerij uit te
blazen, naast den Kommandant, die, met de voeten ter hoogte
van zijn hoofd tegen een pilaar gesteund, al weder praat van
zich lekker te gaan maken, en naast PIENEMA wiens koliek
overwonnen is door de duizende roode bulten die hij aan de
moskieten te danken heeft. Drie, vier Maleische aspirant-huis

jongens staan met uitgestreken tronies, hoogst eerbiedig op een
afstand, en vertoonen hunne soerats of certificaten van onbe

grijpelijk goed gedrag, van langdurige trouwe diensten bij vo
rige heeren. De Kommandant houdt vol dat die briefjes ge
stolen of valsch zijn, maar praat en lacht met die bedriegers

die wij toch niet kunnen missen. Een paar klontong-Chine
zen pakken goed voor klamboe's (bedgordijnen), nachtbroe
ken, kabaaijen en huisjassen uit, wat wij nog minder kunnen
ontberen.

Daar komt een optogt van verscheidene inlanders de poort
in en houdt midden op de plaats halt. De mandoor, een net
gekleed inlander, begeeft zich aan het logies van den mess
houder.
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, Voor wien of al die barang-barang (goederen) zouden zijn?”
zegt de Kommandant. ,,Dat is fijn spul, hoor.”
Onze nieuwsgierigheid wordt niet lang op de proef gesteld;
want de mandoor weder naar buiten komende, rigt zijne schre
den naar ons, blijft op vijf passen stil staan, groet beleefd,
door de regterhand en het linkerbeen gelijktijdig achteruit te
trekken, en vraagt naar den m toewan (heer) ROBERT.”
m. Dat geldt u, ROBERTJE.”
De mandoor nadert nog een pas, herhaalt zijn groet, en zegt
in het Maleisch:

m. Mevrouw VAN TIELMAN zendt u vele groeten.
» Mevrouw heet den heer RoBERT welkom te Batavia, en hoopt
dat hij welvarend zij.
n Mevrouw is bedroefd (ziek van hart) dat de heer RoBERT
heden ochtend niet uit den wagen is gestegen; want mevrouw
verlangde zeer den heer ROBERT te ontmoeten.
m. Maar mevrouw begrijpt dat de werkzaamheden van den heer
RoBERT veelvuldig zullen zijn.
» Ook bedenkt mevrouw dat zij den heer welligt behulpzaam
kan zijn, en zendt mij om u te dienen.
m. Vervolgens zendt mevrouw eenige vruchten, een ledikant
met toebehooren, een waschtafel, twee knaapjes, en een koelen
rottangstoel.
» Wanneer mijnheer het wenscht, zal hij dat thans in ont
vangst nemen.”

Daarop terugtredende, geeft hij een wenk, en drie allerliefste
meisjes van dertien- tot zestienjarigen leeftijd, in het gebruike
lijke kostuum der slavinnen gekleed, en het glanzend hoofdhaar
versierd met witte welriekende bloempjes, naderen schroomval
lig en met neêrgeslagen oogen, om korfjes met uitgezochte vruch
ten aan mijne voeten te plaatsen. Daar neêrgehurkt, blijven
zij mijne bevelen afwachten.
Wij kijken elkander aan met oogen van dubbele taille, en
de Kommandant lacht genoeglijker dan ooit.
m Astagah!” roept hij uit, m dat noem ik kolven! Die me
vrouw is een juweeltje! Tobat ! welke heerlijke vruchten; dáár,
djeroek dalima ook! en mangga dodol, zie eens! ik zou wel
dadelijk aan den slag willen gaan! – wel aardige meisjes ook.”
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PIENEMA, die vooreerst genoeg van vruchten had, was dit
laatste met hem eens, en had er met zijn school-maleisch al

uitgekregen, dat het eene kind sARINA heette en vijftien jaren
oud was.

m Gij zijt nu terstond ingespannen, RoBERT,” vervolgde de

Kommandant; m een kranige jongen om u den eersten tijd te
bedienen! Ik zou hem maar dadelijk aan het werk zetten; en
beginnen met de barang-barang naar uwe kamer te laten bren
gen.”
ALI scheen het Hollandsch te verstaan, liet de vier man die

het ledikant droegen naar binnen marcheren en het plaatsen;
daarop volgden vier anderen met de matras, kussens, lakens en
spreijen, en eindelijk de laatste vier met de kleine meubelen.
Naar gelang de koelie's hunne vrachten binnengebragt hadden,
gingen zij op de plaats neêrhurken en een seroetoe rooken,
totdat ALI hun duiten toegeteld had, waarna zij gezamelijk af
trokken. Ook de slavinnetjes keerden onder geleide van een
mannelijken bediende huiswaarts, toen zij de ledige korven terug
hadden ontvangen.
Den avond van dienzelfden dag had ik nog de gelegenheid
de vriendelijke zendster in persoon te bedanken. Zij woonde
in een prachtig en rijk gemeubileerd huis, waar een schit
terend licht uit dozijnen hanglampen straalde. In een achter
gallerij zag ik een tiental jeugdige slavinnen op een mat rondom
een staande lamp zitten, alle onledig met naai- en handwerken.
Mijne gastvrouw vertelde mij dat al hare bedienden, ook ALI
dien zij mij geleend had, slaven waren. Ik zou mij in een too
verpaleis uit de duizend-en-één-nacht verplaatst gewaand hebben,
als de proza van mevrouw VAN TIELMAN, trouwens in goede
en wel gemeende raadgevingen over het Indische leven bestaande,
mij niet in den kring der werkelijkheid gehouden had.
(Vervolg hierna.)

294

EEN STUK ZONDER TITEL.
Vlugtige opmerkingen over allerlei, en over het Fransche
leger meer in het bijzonder.

Ik heb eens een exercitie-reglement in handen gehad, dat in
zekeren zin als een grootvader of oudoom van vele onzer te
genwoordige kan aangemerkt worden, een exercitie-reglement
van het laatste vierde gedeelte der vorige eeuw, dat eerbied
afdwong, door – ja, eigenlijk door niet veel anders dan dat

gene waardoor de gesp voor veeljarige officiersdienst eerbied
tracht af te dwingen: ouderdom en langdurige dienst van den
gene, die er meê versierd is. Ik zeg versierd, omdat dit de
officiëele term is, en hoop niet, dat men mijn gevoel voor het
schoone naar die uitdrukking zal afmeten. In dat oude regle
ment nu, dat, als ik mij wel herinner, tot den tijd van WIL
LEM V behoorde, kwam de uitdrukking voor: De soldaat zal
in het gelid niet mogen ploeteren.” Ik geloof, dat mijne le
zers even als ik, dat voorschrift au premier abord tamelijk
zonderling zullen vinden, en het voor even noodzakelijk zullen
houden als de bekende bepaling uit een exercitie-reglement van
eenigzins later datum, dat het vaandel door den vaandeldra
ger moet gedragen worden,” – heel veel gelegenheid tot ploe
teren bestaat er toch gewoonlijk niet in het gelid. Maar bij
eene latere overweging van die woorden ging mij eensklaps
een licht op, waardoor zich de zaak in hare ware gedaante
vertoonde: het was niet anders dan een reusachtig germanisme,
dat mij in de war had gebragt; het reglement was uit het
Duitsch vertaald en – het was boven allen twijfel verheven,
de oorspronkelijke opsteller had den soldaat eenvoudig verbo
den, in het gelid te plaudern, dat wil zeggen . . . . . . Ja, daar
zit nu eigenlijk de zwarigheid, waarde lezer, en dat is nu juist
de reden, waarom ik u het bovenstaande mededeelde.

Ik

wilde namelijk in dit stuk zonder titel eenvoudig wat.... plau
dern; ik ben niet voornemens eenig lang vertoog over eenig
bijzonder onderwerp te houden; ik heb op 't oogenblik geen
verhaal te doen, ik voel me niet gestemd tot beschouwingen,

bespiegelingen, verhandelingen enz.; ik heb alleen lust om op
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te schrijven, wat mij door het hoofd gaat; ik wil niet schil
deren, hoogstens schetsen, krabbelen, meer niet - zonder
plan, zonder groepeering, zonder lichteffect, ik wilde wat plau
dern, en toen ik dat in 't begin van mijn artikel meende te

zeggen, stuitte ik op het gebrek aan een goed Hollandsch
woord om mijne gedachte te vertolken. We hebben woorden
genoeg, die er vrij wel nabij komen, maar de juiste uitdruk
king missen we; de Franschen zeggen causer, en hunne cause
ries zijn dikwijls juweelen in het genre, zooals dan ook trou
wens het geheele genre in Frankrijk thuis behoort. Ik wil
daarom niet zeggen, dat geen mensch het in ons land verstaat,
dat zou wat al te algemeen gesproken zijn, maar de echte cau
series zijn bij ons niet inheemsch, en daarin ligt misschien de
reden, dat we er geen afzonderlijk woord voor hebben. Praten
is het niet, en praatjes voor causeries of Plaudereien zou eene
vertaling zijn bijna even gruwelijk als de bekende uitdrukking,
in ik weet niet meer welke courant, die vermeldde, dat er

een koerier met den buik op den grond” was aangekomen
(ventre à terre); - snappen lijkt er nog minder naar, dat is
't prerogatief van eksters en papegaaijen; - babbelen is te
oude jonge jufvrouwachtig en te kleinsteedsch; kallen is te veel
zeventiende eeuw, te veel vader CATs; – kouten is daarente

gen weêr te veel achttiende eeuw: kout en gezellige kout en
vriendenkout en kouten aan het hoekje van den haard en bij
de theetafel en zoo veel andere, daar behoort de lange pijp bij
en de damasten kamerjapon en de romans van LAFONTAINE of
van Jufvrouw PosT. Er zijn zeker nog meer synoniemen van
dien aard te vinden, maar ik ben overtuigd, dat er geen een
volkomen juist is; – ik geef het dus op, een equivalent voor
het plaudern te vinden; in allen gevalle ben ik in mijne po
gingen consciencieuser geweest ('t is of de barbarismen mij van
daag vervolgen: consciencieus is geen Hollandsch en gewissen
haft ook niet, maar wat dan?) dan de brave overzetter van
het oude reglement, die maar flink weg van ploeteren sprak.
Ik stap af van dit punt en laat aan anderen over de verdedi
ging van de stelling, dat onze rijke moedertaal zichzelve ge
noeg is, en geene uitdrukkingen in den vreemde behoeft te
leenen om alles weêr te geven wat men maar wil. Zeker, ik
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zou die stelling niet willen aanvallen, mits men er maar, over
eenkomstig het oude ware spreekwoord, geen regel zonder uit
zondering van wil maken.
Maar, van dat alles wilde ik niet spreken; ik had toen ik

de pen op het papier zette, volstrekt geen plan om mij en u
in eene kwestie over taalstudie te wikkelen - we doen best,

dat aan het Letterkundig Congres over te laten, dat in den
Bosch zoo'n succès gehad heeft! Een schitterend succès! Ik
was toen juist in den Bosch; – maar, dat moet gezegd wor
den, iedereen sprak er over. Mij, als militair, heeft vooral
één ding gefrappeerd en dat was de redevoering van Dr. HER
MANs, waarin zonneklaar bewezen werd, dat de Eburones,

waarvan CESAR in zijn De Bello Gallico spreekt, heel wat an
ders zijn dan men er zich gewoonlijk onder voorstelt. Ik durf
tien tegen één wedden, dat gij, even als honderden en duizen
den met u, tot nog toe altijd in de noodlottige dwaling had
verkeerd, dat die Eburones dezelfde waren als de Tungri, en

welligt hebt gij er niet aan gedacht, dat ze in den Eifel woon
den, en vandaar hunnen naam ontvingen: Eifel – Eifelo –
Eifelones – Eiferones – Eburones, me dunkt het ligt voor
de hand! Welnu, dank zij den heer HERMANs, nu behoeft nie
mand meer aan dat dwaalbegrip voedsel te geven: de Eburones
zijn evenmin Tungri, als bij voorbeeld de echte Kampenaars
Abderieten zijn, ze hebben er wel wat van, maar alle menschen
soorten hebben wat van elkander. Dat etymologische betoog
van den geschiedvorschenden redenaar evenwel was 't niet zoo
zeer dat mij op het congres trof, maar wel de omstandigheid,
dat een veldheer als CESAR, die toch heel wat om handen had,
een werk schreef, dat na tweeduizend jaar nog tot zulke diep
zinnige onderzoekingen aanleiding kon geven. Want er is nog
vrij wat meer uit te halen, dan we op het Letterkundig Con
gres hoorden verkondigen, en zoo zou het, dunkt me, geen
onbelangrijke studie zijn om eens aan te wijzen hoe de mili
taire geest, die in de tegenwoordige Franschen woont reeds de
oude Galliërs ten tijde van CESAR bezielde, ja, dat die geest
zich door alle volgende eeuwen heen tot op onze dagen heeft
voortgeplant. Ik heb het hierboven reeds gezegd, ik wil geene
verhandeling schrijven, geen betoog leveren, maar anders zou
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ik wel lust gevoelen, eens de theses te stellen en te verdedi
gen, dat de Fransche armee de beste van de geheele wereld is.
Ik weet wel, dat ik geweldig zou aangevallen kunnen worden,
misschien zelfs zou ik het pleit kunnen verliezen, maar ik ge
loof toch niet, dat men dezelfde stelling van eenige andere
armee zou durven verkondigen en kunnen volhouden, en naar
mijn gevoelen is dat al veel.
Het Fransche leger is in allen gevalle een uitstekend leger,
en heeft eigenschappen, ja zelfs vele, die men bij andere legers
van onzen tijd te vergeefs zou zoeken. Zie zoo, ik geloof dat
ik daar een basis gevonden heb om voor het vervolg van dit
artikel wat meer soliede op te kunnen voortpraten, en dat doet
me in zoover genoegen, omdat anders aan mijn geschrijf niet
alleen kop en staart, maar zelfs, voor vele lezers, die op eene
geregelde behandeling van zaken gesteld zijn, ook een ligchaam
zou ontbreken. Ik wil nog een weinig plaudern over som
mige eigenschappen van het Fransche leger.
Wie onzer is niet (klassiek begin voor een toast en een speech),
zoowel gedurende den Krim-oorlog als gedurende den jongsten
oorlog in Italië, in de gelegenheid geweest op te merken, hoe
menig voordeel door de Franschen behaald, te danken is ge
weest aan de karakteristieke eigenschappen waardoor zich hun
ne armee onderscheidt? Zou de uitslag van den slag aan de
Alma stellig dezelfde geweest zijn, indien de Russen hunnen
linkervleugel, dien zij door steile rotswanden gedekt, onbereik
baar waanden, niet plotseling aangevallen hadden gezien door
die dolle, tegen alles opklouterende katten, die de Franschen
Zouaven noemen? Welken invloed heeft de onzaggelijke be
weegbaarheid van het Fransche leger op het begin van den
veldtogt van 1859 in Lombardije gehad, toen Oostenrijk de
strategische fout beging van aanvallend te handelen? Er was
nog geen Franschman over de grenzen toen de Oostenrijksche

Opperbevelhebber zijn plan maakte, en eer hij het half had
kunnen uitvoeren stonden er 100,000 Franschen tegenover hem.
En hoeveel voorbeelden zou men kunnen opnoemen, waar het
eigen zelfstandig oordeel, niet alleen van generaals, maar van

zeer ondergeschikten, ja van onderofficieren en soldaten, beslis
sende resultaten heeft opgeleverd?
1860.

22
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En dan doet zich aan den denker de vraag voor: van waar
komt dat? Waaraan heeft het Fransche leger die eigenschap
pen te danken? Liggen ze alleen in het volkskarakter, zooals
men wel eens beweert, en zijn ze dus voor andere natiën, wier
karakter in dat opzigt geheel van het Fransche verschilt, on
bereikbaar? Of ligt het aan de zamenstelling van het leger,
aan de militaire opleiding of louter aan toevallige omstandig
heden? Die vragen zijn niet van gewigt ontbloot, niet alleen
omdat hare beantwoording ons een juisten blik doet slaan in
het militaire huishouden van onze buren, maar omdat wij ze
welligt van toepassing kunnen maken op ons zelven.
Het volkskarakter – het is niet te ontkennen, dat er een

militaire geest in de Fransche natie huist; de krijgsroem is
geen Franschman onverschillig: les lauriers, la gloire, la vic
toire zijn schering en inslag van honderde volksliederen. Is
het niet (om dit in het voorbijgaan op te merken) karakteris
tiek, den grondtoon na te gaan, die in de volksliederen der
verschillende natiën heerscht? Hij, die er eene bijzondere stu
die van wilde maken, zou ongetwijfeld merkwaardige overeen
komsten vinden tusschen het karakter van het volk en zijn
lied. Treft, bij voorbeeld, het gevoel voor het huisselijke,
voor eigen haard, u niet in ons m Wien Neerlands bloed,” waarin
de goddelijke bescherming wordt afgesmeekt over de plek,
waar onze wieg op stond, waar eens ons graf op staat.”
Zou de bewegelijke Franschman zoo iets kunnen zingen, of de
auswandermde Duitscher, die zijne tent met dezelfde Gleich

giltigkeit in Turkije als in Californië, in Australië of in Bra
zilië opslaat, en even gemüthlich seine Pfeife raucht onder de
keerkringen als onder den poolcirkel? - Moet men – om een
ander voorbeeld te kiezen - geen Amerikaan wezen, om zoo
dolzinnig geëlectriseerd te worden als met Broeder Jonathan
het geval is, telkens als zijn geliefkoosd onharmonisch Yankee
Doodle gespeeld wordt? – En blinkt u de onbestemde, in het
negatieve rondzwevende philosophie van den Duitschen Michel
niet tegen uit zijn geliefkoosd volkslied, waarin de vraag tot
vervelings toe door duizende Liedertafels aan duizende echo's
ter beantwoording is toegeroepen: m Was ist des Deutschen Va
terland?” Stel daar tegenover de kordate enthusiasmus op de
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Engelsche vloot als het Rule Britannia over de baren van den
oceaan rolt! Maar strijdlustiger, opgewondener en ontzettender
is er geen dan de nationaal hymne, die in Frankrijk geboren

werd toen het volksgevoel zich op verschrikkelijke wijze lucht
gaf, en in dolzinnigen overmoed den handschoen aan de ge
heele wereld toewierp! Vaderland, roem en tirannenhaat in één
volzin te zamen gesmolten:
» Allons, enfans de la patrie /
Le jour de gloire est arrivé /
Contre nous de la tyrannie

L'étendard sanglant est levé /”

Dat lied is het lied van Frankrijk nog in onze dagen, de
geestvervoerende Marseillaise, de type van al wat ooit geschre
ven is om de geestdrift tot razernij te doen opklimmen. Dat
lied weergalmt nog altijd door Frankrijk wanneer de oorlogs
bazuin gestoken wordt; dat lied
m Das hat eine wundersame

Gewaltige Melodei,”

die de ziel doorvlijmt als een vlammend zwaard. Geene an
dere melodie, die zulk eene uitwerking op de Franschen maakt:
de woorden mogen gedeeltelijk verouderd zijn, de bloedige
standaard van de dwingelandij moge het vaderland niet meer

bedreigen: het m Marchons, marchons!” van het refrein brengt
nog altijd even krachtig de massa's in beweging als het klet
teren der zwaarden, het ratelen der schilden op het Meiveld
de oude Franken en Bourgondiërs voor meer dan duizend jaar
in beweging bragt.
De geest van de Fransche natie is militair – dat valt niet
te ontkennen, en het lijdt geen twijfel, dat het leger daardoor
op een veel voordeeliger standpunt staat dan bij een volk, dat
eerst eene geheele omkeering van denkbeelden in het hoofd
zijner burgers moet brengen eer zij tot militairen gevormd kun
nen worden. Welk nadeel uit dien voortdurend oorlogzuchti
gen geest voor de overige volken ontstaan moet, is eene vraag,
die wij hier niet willen onderzoeken, maar zeker is het dat er
altijd eene veiligheidsklep moet geopend worden om aan dien
22 k
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geest een uitweg te geven. Zijn er geen Kabylen te onderwer
pen, dan moet Turkije tegen Rusland verdedigd worden, of
Italië moet worden vrijgemaakt, of de beschaving moet met
puntkogels in China worden ingevoerd, of het christendom in
Cochinchina en Anam beschermd, of de moorden in Syrië ge
wroken. Dat houdt natuurlijk het militaire gevoel in alle stan
den wakker, maakt telkens nieuwe oorlogen noodzakelijk, en
geeft zoo doende aan het leger eene plaats in de maatschappij,
die het in geen ander land heeft. Daardoor heeft Frankrijk
dan ook bij uitnemendheid soldaten, die niets dan soldaat zijn,
nooit iets anders hebben geleerd en ook nooit iets anders zul
len worden.

Die algemeene geschiktheid voor den oorlog maakt natuurlijk
de opvoeding van den soldaat gemakkelijker, en daarbij komen

de juiste inzigten van het militaire bestuur ten opzigte van
dit zoo gewigtige punt dien natuurlijken aanleg voortreffelijk
te hulp. Als wij nader in het stelsel doordringen, volgens
hetwelk het leger in Frankrijk geoefend wordt, dan vinden wij
eenige groote beginselen in werking, die niet genoeg ter na
volging kunnen worden aanbevolen, als bij voorbeeld:
Alles wordt er bij de opvoeding van den soldaat op toege
legd om hem voor de oorlogspraktijk geschikt te maken.
Voor ieder soldaat bestaat de mogelijkheid, maréchal de France

te worden; – laat het eene loterij zijn waar op ééne prijs vijf
maalhonderdduizend nieten vallen, die ééne prijs is er toch in.

De tijd, waarin het principe gold, dat de soldaat een vol
komen afgerigt maar willenloos werktuig in de hand van den

bevelhebber zijn moet, is voorbij, en toch zijn er nog legers,
waar men zich steeds in die antidiluviaansche periode van
In Frankrijk is dat
sedert lang niet meer het geval, en de resultaten zijn dan ook
niet achtergebleven. In den Krim-oorlog heeft de ondervinding

de militaire ontwikkeling blijft bewegen.

het meermalen doen zien, dat wanneer van een Russisch regi

ment de chef en de meeste officieren buiten gevecht waren ge
raakt, de troep als eene verwarde kudde schapen dooreen liep
en zichzelve niet meer wist te redden: de raderen der machine

waren er nog wel, maar de spillen waarop ze moesten draaijen,

waren gebroken en het werk stond stil. De opleiding in Frank
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rijk komt daarentegen het militaire instinct voortreffelijk te
gemoet, en wekt het op, waar het sluimert. De troupier moet
dadelijk leeren op zich zelf te kunnen staan, hij moet niet
alleen de handgrepen kunnen uitvoeren en zijne plaats in 't ge
lid weten, hij moet zich ook daar buiten kunnen helpen. De
sergeant moet in één oogenblik zijn luitenant, zelfs zijn ka
pitein kunnen vervangen, ja, er zijn voorbeelden dat in kritieke
oogenblikken, wanneer de kogels als hagel in het rond vlo
gen, de kompagnie door een korporaal werd aangevoerd: 't
ging dan misschien niet taktisch zuiver volgens de regels van
de theorie, maar 't ging toch, en dat is de hoofdzaak. En
wat is een van de middelen, waardoor de Franschen tot zulk

een resultaat komen? Reeds bij het begin van de exercitiën
wordt aan de recruten afwisselend een kommando gegeven, en
zoo'n boerenslungel, die plotseling een honderd van zijns gelij
ken naar zijne pijpen ziet dansen, krijgt in eens een soort van
zelfvertrouwen, waar hij vroeger nooit aan gedacht had: dan
begint er wat in zijn patroontasch te rammelen, en dat is die
beroemde maarschalkstaf, die volgens NAPOLEON ieder soldaat
daarin bij zich draagt. Il ne s'agit que de l'en faire sortir.
Daardoor juist krijgt de Fransche soldaat dat gemakkelijke,
dat vrije en zelfstandige, dat om strijd geroemd wordt door
allen die als ooggetuigen hunne waarnemingen daaromtrent me
dedeelen. Mogen sommigen het ideaal van den soldaat zien in
dien Russischen schildwacht, die aan den oever der Newa op
post stond en toen de rivier buiten hare oevers trad, het wa
ter bedaard tot aan zijn kin liet komen, omdat hij niet afge
lost werd,” en zich zou hebben laten verdrinken als de korpo
raal van de wacht niet nog bij tijds gekomen was om hem te
redden, – wij hebben liever te doen met den Franschen vol
tigeur, die aan een half woord genoeg heeft, en met een
mSuffit, mon lieutenant” naar zijn post ijlt en zijne eigene in
geving volgt omtrent den modus quo.
Dat is het groote voordeel dat het Fransche leger overgehou
den heeft van de revolutie, dat zij een vrij, een denkend lig
chaam is geworden, dat zij niet uit automaten is zamengesteld.
't Is waar, men moet lagchen en de schouders ophalen, wanneer
men tegenwoordig in Frankrijk op de beginselen van 1789 hoort
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roemen, wanneer men NAPOLEON III die beginselen als de zijne
hoort aanroepen – dat is niet meer dan bittere spotternij;
maar 1789 is uit de armee nog niet verdwenen; de denkbeel
den van de groote revolutie leven daar nog altijd in vleesch
en bloed: het zelfbewustzijn van den individueelen mensch, de
vrijheid met de orde vereenigd. Maar die beginselen laten
zich niet reglementair voorschrijven. De Keizer van Oostenrijk
heeft in den laatsten tijd genoeg hervormd en vernieuwd en
gewijzigd, om een geheel menschenleven te vullen; hij heeft
getracht zijn leger tot een modelleger te maken en, met dat
doel voor oogen, zijne financiën voor wie weet hoe lang geruï
neerd. En toch, al moet men erkennen, dat er veel goeds in
dat leger gevonden wordt, al heeft de infanterie onbetwistbaar
goede eigenschappen, al kan de kavallerie, en vooral de Gali
cische ulanen op hunne Poolsche paarden en de Hongaarsche
huzaren op hunne Hongaarsche, Zevenbergsche en Moldavische,
met de beste in de wereld vergeleken worden, al kan de artil

tillerie er met roem op wijzen, dat zij den geheelen langen
zomerdag bij Solferino met eere stand gehouden heeft tegen
over het nieuwe getrokken geschut van de Franschen, in één
woord, al is er in het speciale veel goeds van het Oostenrijk
sche leger te zeggen, daar staat te veel tegenover dat het goede
grootendeels neutraliseert, en wat het grootste gebrek is, men heeft het individu niet tot zelfbewustzijn gebragt, niet
tot zelfdenken en zelfhandelen opgeleid, en iedere armee, waarbij
in den tegenwoordigen tijd dat beginsel verwaarloosd wordt,
daar nhängt der Zopf noch hinten,” zooals het Duitsche spreek
woord zegt.
Behalve dat gedeelte van de militaire opvoeding van den sol
daat, waardoor hij van den rang van automaat tot dien van
denkend mensch verheven wordt, moet er nog een ander ge
deelte zijn, dat hem volkomen thuis maakt in en voorbereidt tot
de praktijk – dat is, tot den oorlog. Ook hierin munten de
Franschen uit: wat niet voor den oorlog dient, is overtollig en
wat overtollig is, laten ze weg. Defileeren op de parade, men
-

moet het bekennen, dat doen ze slecht, en als de hoogzalige
FRIEDRICH WILHELM I, de Korporaal-Koning van Pruissen, nu
en dan uit de Elyzeesche velden een blik kan slaan op de
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Champs Elysées of het Champ de Mars te Parijs wanneer de
Keizer er eene revue houdt, dan ergert hij zich weer levend,
over de wijze waarop de Zouaven of de Chasseurs de Vincennes

de handgrepen uitvoeren. Maar zie daarentegen die beweeg
baarheid, dat self-helping-element in die troep als ze uitrukt
den vijand tegemoet. In plaats van de pondenzware chacots,
een ligte kepi of politiemuts; geen reusachtig gepakte randsels,
geen zware kookketels op den rug. De Fransche soldaat eet
en drinkt vlug; 's morgens koffij met een stuk brood; dat is
in een ommezien klaar, en hij kan het er desnoods tot den
namiddag meê uithouden, wordt hij overrompeld dan neemt hij
nog in de haast een mondvol meê en laat den ketel liggen:
als de slag gewonnen is haalt hij dat wel in, en bovendien,
hij heeft niet veel behoeften - MASSENA heeft zijne armee
veertien dagen lang met beschuit in 't leven gehouden – daarin
kunnen de Spanjaarden en de Turken hem alleen evenaren,
mogelijk overtreffen. Is er haast bij het werk, is het terrein
wat hobbelig, moet de bajonet opgezet worden, dan klinkt het
kommando: Randsels af!” Eene kleine bedekking blijft bij
die bagage, duurt de marsch wat langer, dan volgt de bagage

op wagens: daar zijn de paarden voor in de wereld, ieder zijn
eigen werk, een mensch is geen dier! De chacot blijft gewoon
lijk in het garnizoen, die is goed voor de groote parade, en
zoo rukt de ongegeneerde Franschman, waar 't noodig is, met
den pas gymnastique in den slag! Wee de automaten, die hem
tegemoet trekken im Parade-schritt, m met de knie gestrekt en
de punt van den voet naar beneden, omdat het neêrbuigen van
den voet de knie spant en den voet tot het plat nederzetten
voorbereidt;” wee den armen halzen, die van boven tot onder

toegeknoopt en toegehaakt zijn, met zware pakkage op den rug
en - zoo als HEINE van de Pruissische officieren zingt w..... geschniirt und gebügelt,
Als hätten sie verschluckt den Stock,

Womit man sie sonst geprügelt.”

Die beweeglijkheid van het individu schuilt in het geheele
Fransche krijgswezen; alles is er op ingerigt. De administratie
en intendance zijn voortreffelijk en maken zich de voortdurende
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leerschool in Algerie uitstekend te nutte. In de Krim hebben
wij het gezien, toen hare inrigtingen en maatregelen zoo schit
terend uitblonken tegen den donkeren toestand, waarin de
Engelsche armee op dat punt verkeerde. En in den laat
sten veldtogt kwam het niet minder klaar aan den dag. Zie
dat instinct van organisatie!” roept de Times uit, die anders
voorwaar geen Gallomaan is; een leger van meer dan 100,000
man wordt in beweging gebragt, gelogeerd, gekampeerd, ge
voed, en heeft daarbij zoo weinig van de lokale hulpbronnen
noodig, dat de eetwaren in Sardinië naauwelijks in prijs geste
gen zijn! De rations der Fransche troepen zijn uit Frankrijk
aangevoerd, ingepakt in Fransche magazijnen, bereid door Fran
sche handen, zonder dat een Sardinische slagter of een Piemon
teesche bakoven gebruikt is. Deze ontzaggelijke armee is zichzelve
genoeg; haar onderhoud krijgt ze zoo geregeld als de bevolking
van Parijs, en hare bewegingen zijn even geregeld als die van
een divisie, die op het Champ de Mars eene revue passeert!”
Er is nog een ander punt. - De groote massa der Fransche
officieren passen volkomen in het kader, waarin ze geplaatst
zijn. Hier is het democratische element in zijne volle kracht.
Terwijl bij voorbeeld in Engeland een luitenant der garde-kava
lerie 10,000 gulden jaarlijks bij zijn tractement noodig heeft
om mfatsoenlijk voor den dag te komen,” heeft de Fransche
wachtmeester niets noodig dan zijn sabel, zijn moed, zijne
escadrons-school en een gelukkig oogenblik in het veld om tot
luitenant, ja zelfs tot ritmeester op te klimmen. Niemand
is van het avancement uitgesloten: het korps der onderofficie
ren vult zelfs in vollen vrede een derde der luitenantsplaatsen
aan; in oorlogstijd is die verhouding nog sterker. » Laten we
maar eerst uitgerukt zijn, maar eerst met die Russen, met die
Oostenrijkers een woordje van naderbij gesproken hebben!” Lui
tenant worden, dat gaat van zelf en op den luitenantsrang

volgt de kapitein.

Daar is nu wel is waar, voor verre weg

de meesten een onoverkomelijke grens gesteld; maar, dat weten
ze vooruit, en – een kapitein beduidt toch ook iets! Boven

dien, men kan 't nooit weten: de sergeant JUNoT is hertog van
Abrantes en NEY Prins van de Moskowa geworden! De kleine

Korporaal is ook als luitenant begonnen! Intusschen gaat de
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bevordering bij keuze bedaard haren gang, en zelfs de grognards
weten niet beter of het behoort zoo. Geen leger heeft zulke
jonge en krachtvolle generaals als het Fransche; zoo was het

onder NAPOLEON I, onder LoUIs PHILIPPE, zoo is het nu nog.
Daar komt geen oude stoffige reminiscence uit den oorlog op
't Spaansche schiereiland bij te pas als in Engeland, daar heeft
men niet m jonge soldaten en oude bevelhebbers” als in Pruis
sen; daar komt geen Hofkrijgsraad tusschenbeide als in Oos
tenrijk! Een Fransch brigade-generaal moet niet ouder dan
45, een divisie-generaal niet ouder dan 50 jaar zijn, en aan

hem, die op zijn veertigste jaar geen chef-de-bataillon is, ha
pert het een of ander.
't Is waar, de groote massa der Fransche subalterne officie
ren zijn dan ook, wat de fijnheid van vormen aangaat, van
een geheel ander maaksel dan in de meeste overige legers. De
blondharige, roodhalzige, spilbeenige, hoch aufgewachsene Garde
Lieutenant, Herr Baron voN X. . ., die te Berlijn bij JosTI in
de nabijheid van het paleis van zijn allergnädigsten Landesherr
of bij KRAUZLER unter den Linden zijne koffij of chocolade
slurpt, zou zich heilig verzekerd houden dat zijne zestig Ahnen
zich in hunne zestig doodkisten zouden omdraaijen, wanneer
hij de meening durfde uiten dat die korte, levendige bruin
kleurige jongman, die daar, zonder zich het minste om iemand
te bekommeren, in den estaminet aan de Barrière de l'étoile
zijn kort pijpje rookt en met zijn sergeant-majoor een petit
verre drinkt, een even goed en misschien ja zelfs waarschijn
lijk, een veel beter officier is als hij. En toch is het zoo,
Herr voN X.! Alleen, dat is waar, hij is niet zoo goed thuis
in de salons van Ihre gnädige Frau Mutter als bij het bivak
vuur in de Sahara of in de loopgraven voor den Malakof.
Ik weet wel, dat velen van oordeel zullen zijn, dat ik mij
hier op een glad terrein begeef, dat zij zullen meenen dat ik
hoogst bedenkelijke theorieën en stellingen, die zeer gevaarlijk
voor de waardigheid en het relief van den officiersstand zijn,
op den voorgrond zal gaan stellen. Maar dat is volstrekt mijne

bedoeling niet: ik zeg alleen, wat in het Fransche leger bestaat,
zonder daarom dat slag van officieren, die ik daar met een
luchtigen trek schets, als de type te willen aanvoeren van het
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geen een officier zijn moet. Maar ontegenzeggelijk is het dat
de wijze van bevordering bij het Fransche leger, waarbij de
groote massa als luitenant of hoogstens als kapitein het pen
sioen verdient, om zoo doende de krachtvol ontwikkelde mili

taire geniën op jeugdigen leeftijd in de hooge bevelhebbers

plaatsen te brengen, zoodanige type in het leven roept en
noodzakelijk maakt, en dat ze daar volkomen op hunne plaats
zijn, want die plaats kunnen ze vinden en met eere bekleeden

in een leger, dat zoo als het Fransche, voortdurend in oorlog
is. In tijd van vrede, in een leger waar de bevordering bij
keuze uitzondering is, en het vooruitzigt op de hoogere ran
gen voor ieder officier openstaat, moeten zoodanige officieren
van zelve verdwijnen omdat er geen reden bestaat, waarom ze

er zouden zijn. De officier, die in zulke omstandigheden zij
men tijd verdeelt tusschen de kazerne en de estaminet, wiens

eenige lectuur de exercitie-reglementen, wiens eenige bezigheid
op de wereld zijn dagelijksche dienst in de kazerne of op wacht
is, had beter gedaan, onderofficier te blijven. Epaulette oblige,
niet alleen tot bravoure in 't veld, maar tot voortdurende in

tellectueele ontwikkeling en streven naar hooger.

Doch voor het Fransche leger, zooals het zamengesteld is,
zooals het gebruikt wordt, zijn die soort van officieren een
krachtig element, en trouwens, ze zouden het voor ieder leger

onder gelijke omstandigheden wezen; ja, ieder leger kan er iets,
al is het dan ook alleen de gunstige zijde, van overnemen.
De Fransche officier, die wij hier bedoelen, is de mobiliteit

gepersonifieerd; hij hecht zich aan niets dan aan zijne kompag
nie; overigens staat hij als de katholijke priester buiten alle
politieke en maatschappelijke verbindingen. Hij woont in eene

kleine chambre garni digt hij de kazerne, de soldaten-, pelotons
en bataillonsschool vormen zijne bibliotheek; zijne uniform is

zijne garderobe, zijn linnengoed kan in een klein valiesje.
Eene vrouw heeft hij niet, ook geene aanstaande, hoogstens
eene bonne amie, en m il change de maitresse comme de garnison.”

Hij krijgt een marschorder, en een half uur later ligt zijn
kleine koffer op den bagagewagen en hij draagt gemeente, ar
rondissement, provincie, vaderland, bloedverwantschap, vriend
schap, liefde en familie met de kompagnie meê. Hij fluit een
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deuntje, steekt op marsch zijn kort pijpje op, en alle zorgen
zijn begraven, alle schulden – vergeten; wat er nog te beta
len blijft, zal hij inhalen wanneer hij als kapitein terugkeert;
keert hij niet terug, dan – is het schuldboek vernietigd.
't Is niet anders; de tractementen zijn klein, ten minste in de
sabalterne rangen, maar als kolonel gaat het beter, en, wie
weet wat er gebeuren kan – waarom zou hij ook geen ge
neraal worden? Daar zijn immers in Frankrijk 526 generaals!
En zoo marcheert hij voorwaarts. Waarheen? – Hij weet
het meestal zelf niet: van Frankrijk naar Algiers, van Algiers
naar Constantinopel, naar Varna, Sebastopol, Turyn, Genua,
Rome, Syrië, Peking, – maar altijd klaar voor den oorlog,
altijd strijdlustig en onbezorgd. De voortdurende garnizoens
veranderingen onderhouden dat beweeglijke element in het leger,
eigenlijk kan men van een Fransch soldaat zeggen, dat zijn
garnizoen Frankrijk heet met Noord-Afrika er bij, in den lateren
tijd heeft een groot gedeelte van het leger gedurende geruimen tijd
eigenlijk in het geheel geen garnizoen en geen kazerne gehad;
het woont in kampen, te Boulogne, te Helfaut, te Châlons.
Wanneer men al het bovenstaande te zamen vat, en het

beeld van het Fransche leger, al is het dan ook in zeer
luchtigen omtrek, beschouwt, wordt dan niet reeds menige
vraag opgelost, bij het onderzoek naar de redenen van de
groote resultaten, die het tweede Keizerrijk nu reeds op zoo
menig slagveld verkregen heeft? Een militaire geest in het
volk, die zich in weerwil van alle jammeren, die de oor
log in de laatste zeventig jaren over Frankrijk gebragt heeft,
niet laat uitdooven; – eene leger-organisatie, die bijna in
alle onderdeelen als model kan dienen; – eene militaire op
leiding van den soldaat, waarbij alle pedanterie en mcorpo
ralisme” verbannen wordt, om hem tot een zelfdenkend en tot
zelf-handelen geschikt wezen te vormen, om eene levende in
tellectueele kracht in de massa's te brengen, die alleen door
het genie van den veldheer in toom gehouden moet worden;

eene beweegbaarheid, die een geweldig hulpmiddel is om het
groote strategische problema op te lossen: de meest mogelijke
strijdkrachten in den minst mogelijken tijd op een gegeven
punt bijeen te brengen.
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Bij deze vlugtige schets zou nog veel meer te voegen zijn,
en zou nog veel meer moeten gevoegd worden om een juist
en afgerond beeld van het Fransche leger in al zijne kleu
ren, met behoorlijke verdeeling van licht en schaduw te leve
ren. Dit laatste lag evenwel niet in de bedoeling van deze
regelen, daartoe wordt een veel dieper doordringen in de on
derdeelen, eene meer systematische behandeling van het onder
werp vereischt. Zoodanige meer ernstige legerstudie echter
behoort minder eigenaardig tot het programma, dat het Vaan
del” zich heeft voorgesteld, en ik neem hier afscheid van den
lezer, om later, als de geest getuigt, weêr eens over dit of
andere onderwerpen, die mij in 't hoofd komen, te plaudern 1).

SCHETSEN UIT DE MOLUKKEN TIJDENS DEN
OPSTAND VAN 18I7.

I.
Thomaeus Maztaullesias.

Hij die niet ten eenenmale een vreemdeling is in de krijgs
geschiedenis van onze Oost-Indische bezittingen, zal zich den
man herinneren, wiens naam wij aan het hoofd van dit opstel
ter neêr schreven, als een der geduchtste kampvechters die

onze dappere soldaten te bestrijden hadden toen de bewoners
van eenige eilanden in den Molukschen archipel, de bloedvlag
ontrollende, ze als oproervaan der Nederlandsche driekleur te
genoverstelden, welke eindelijk ook in die gewesten het Brit

sche dundoek vervangen had.
Nog steeds was Honimoa, ook wel naar de hoofdplaats
Saparoea genaamd, met Haroeko en Noesa Laut de trits der
1) De redactie betuigt den geachten inzender haren dank en houdt zich voor

zijne Plaudereien dringend aanbevolen.
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Uliasser-eilanden uitmakende, het middelpunt van den opstand,
en het fort Duurstede in handen der oproerige inboorlingen;
nog was de moord der bezetting, even als van den ongelukki
gen resident en diens huisgezin, niet gewroken; nog schreeuwde
het bloed der dapperen om wraak, door de verkeerde maatre

gelen van den Majoor BEETJEs ter slagtbank gevoerd, die ook
zijn eigen leven aan de slechte leiding der expeditie tegen Sapa
roea ten offer had moeten brengen, – toen het fregat de Maria
van Reigersbergen, van Ternate terugkeerende, bevel ontving
den steven te wenden naar de onherbergzame kust, waar zoo
velen onzer landgenooten onder het moordend lood der muitende
Indianen gevallen waren. Op den 9" Julij 1817, liet deze oor

logsbodem zijn anker vallen tegenover eene groote negorij van
Hatoewana, niet verre van het fort Duurstede, waar MATULESIA
zijn hoofdkwartier had opgeslagen.
THOMAS MATULESIA, Amboinees van geboorte, toen omstreeks

35 jaren oud, en nog wel de christelijke godsdienst belij
dende, – ofschoon die belijdenis, voor hem van geene waarde,
dan ook niet den minsten heilzamen invloed op zijn leven en

zijne daden heeft uitgeoefend, - was als Sergeant-majoor bij de
Britsche inlandsche militie ingedeeld geweest. Te Saparoea
gevestigd, wist hij zich reeds spoedig, èn door zijne meerdere
kundigheden èn door zijn uiterlijk voorkomen, eenigen invloed

te verschaffen, en toen de Engelschen den Molukschen archipel
moesten verlaten, vermeende hij genoeg gezag te bezitten en

genoegzame krijgskundige bekwaamheden te hebben opgedaan
om, als hij slechts eenmaal de oproervaan had opgestoken, de
Molukken aan het Nederlandsche oppergezag te kunnen ont
trekken. Had de arme dwaas zich verbeeld, dat eenige mui

tende benden, onder zijne leiding, het op den duur tegen de
Hollandsche strijdkrachten konden opnemen en volhouden, en
daarom den weidschen en hoogdravenden titel aangenomen van

Opperhoofd over de eilanden Honimoa, Haroeko, Noesa Laut,
Amboina, Ceram en nabij gelegene kusten? Of zouden welligt ge
heime drijfveeren, welke in verband stonden met toezeggingen en
beloften van hulp en bescherming zijner vorige meesters, MATU
LESIA hebben aangespoord den zoo ongelijken kamp tegen Ne
derland tot het uiterste vol te houden? Zouden ook hier der

3] ()

Britten wrok, gefnuikte hoogmoed en onvoldaan eigenbelang
den Indiaan de wapenen in de hand hebben gegeven?? Wij
willen het niet beslissen.

Zonder zich door de komst van het fregat en het vuur zij
ner batterijen in het minst te laten ontmoedigen, nam MATU
LESIA veeleer eene uitdagende houding aan, en zelfs toen de
korvet de Iris nabij de Maria van Reigersbergen ten anker

kwam, vertoonden zich iederen dag al meer en meer groote
massa's Indianen aan het strand, die onder het dansen der

tjakalile (krijgsdans), het gekletter hunner wapenen en het slaan
met klewang en speer op hunne schilden, Janmaat als 't ware
uitdaagden zich met hen te komen meten.

Ten einde zooveel mogelijk onnoodig bloedvergieten voor te
komen en de grieven der bevolking, indien er werkelijk grie
ven mogten bestaan, te leeren kennen, begaf zich een officier

als parlementair naar den wal, waar een der opperhoofden hem
mededeelde dat de opstand voornamelijk was uitgelokt door de
knevelarijen van den gewezen Resident VAN DEN BERG, die dan

ook als eerste slagtoffer der opgewondene menigte gevallen
was. Vervolgens schreef hij de oproerige bewegingen toe: aan
de miskenning van het gezag der inlandsche hoofden; dat
de arbeid alleen betaald werd met papieren geld, waaraan de
Indiaan geen de minste waarde hechtte, en eindelijk, dat de

bevolking niet langer wilde verstoken blijven van een pre
dikant en van de noodige schoolmeesters om in de godsdien
stige opleiding en verdere opvoeding hunner kinderen te voorzien.
In den nacht van den 14" stak de Luitenant ter zee 2e kl.

J. BoELEN, met eene orangbaai *), van twee donderbussen voor
zien, en met één onderofficier, 8 matrozen en 4 Javanen be

mand, naar Amboina over, ten einde den aldaar gevestigden
commissaris der hooge regering deze grieven kenbaar te ma
ken; een omstandig rapport te doen van den loop der zaken
op Honimoa, en nadere bevelen te vragen. Gedurende dezen

gevaarvollen overtogt, door een groot aantal vijandelijke praau
wen achtervolgd, bereikte hij echter gelukkig zijne bestemming
en nam den 17", van nieuwe instructiën voor den bevelheb
1) Inlandsch vaartuig.
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ber van de scheepsmagt ter reede van Saparoea voorzien, de
terugreize aan.
BoELEN, wiens équipage met vier geweren vermeerderd was,
wachtte den volgenden dag te Haroeko den invallenden nacht
af, in de hoop van door de duisternis begunstigd, ongemerkt
door den steeds op hem loerenden vijand te kunnen heenslui

pen, ten einde zonder verwijl zich van de hem opgedragene
taak te kwijten. MATULESIA toch, voor wien deze reize geen
geheim was gebleven, zoude wel alles aanwenden om den zee
officier meester te worden, die belast was om nadere bevelen

van den commissaris van Amboina over te brengen. Al spoe
dig bleek deze vrees niet ongegrond te zijn. Reeds met het
krieken van den dag zag men twee orangbaais met gewapende
Indianen, terwijl een groot en sterk-bemand vaartuig van
onder Cerams kusten opdaagde, door eene menigte praauwen
als achterhoede gevolgd. BoELEN, zijner zending getrouw, liet
de witte vlag hijsschen als teeken zijner vredelievende bedoelin
gen, en trachtte den hoe langer hoe meer naderenden vijand te
ontwijken.
Naauwelijks was dit echter op de vijandelijke vloot waarge
nomen, of het werd door het wapperen der bloedvlag, een woest
krijgsgeschrei en een levendig geweervuur beantwoord. - Dat
was voor onzen dapperen zeeman te veel. Met één ruk de
vredevaan naar beneden halende, werpt hij ze over boord, geeft
last de wapens gereed en den steven op het grootste en sterkst
bemande vaartuig aan te houden, doch niet te vuren dan op
zijn bevel. Gelijk een pijl snelt de ranke boot voorwaarts, en,
op een pistoolschot genaderd, slingeren op het kommando vuur”
de donderbussen hun vernielend lood in den opeengehoopten
drom Indianen. Janmaat had juist gemikt en goed geschoten:
de verwarring is onbeschrijfelijk, de meeste roeijers verlaten de
riemen en het vaartuig houdt af. Terwijl de bussen op nieuw
geladen worden, pagaaijen de matrozen steeds door; spoedig
echter komt een tweede vijandelijke praauw dwars voor den
boeg: ook deze ontvangt de volle laag, en nu slaan de onzen
de handen aan de riemen, om door vereende krachten zich
voor het vuur der overige praauwen te vrijwaren. Menige ko

gel plast langs de boot in het water, suist hen langs de ooren
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of gaat over hunne hoofden heen. Nog dreigt het gevaar aan
alle zijden, nog naderen 's vijands praauwen; . . . maar juist dat
dringend gevaar verdubbelt hunne krachten; zij vliegen eene

groote kruisboot, welke van de Ceramsche kust vóór den wind
op hen aanzeilde, op geringen afstand voorbij, en worden ook
door het daaruit geopende vuur niet gedeerd. Voorwaarts
mannen!” klinkt het uit BoELENs mond, en de kiel vliegt over
de baren. Nog geeft de vijand het niet op: ook hij spant alle
krachten in om zich van de zoo gewenschte prooi meester te
maken; de riem zwiept onder den krachtigen arm van den In
diaan; ook zijne booten doorklieven de golven met pijlsnelle

vaart. Één oogenblik nog en de onzen zijn verloren reeds
wordt de afstand hoe langer hoe kleiner; reeds waant de inlander
zich meester van den buit; reeds verheft zich de trillende

speer, . . . . maar, daar klinkt op eens een luid hoezee! den
muiters in de ooren: de orangbaai is onder het bereik der bat
terijen van de Maria van Reigersbergen, de vijandelijke booten
houden af, en – BoELEN met de zijnen zijn gered!
Terwijl onze brave Janmaat een extra-oorlam ontving, en
hun dappere aanvoerder den vlootvoogd zijne nieuwe instruc
tiën ter hand stelde, liet MATULESIA den bevelhebber zijner vloot
het hoofd voor de voeten leggen, die er niet in geslaagd was
hem het hoofd van den Nederlandschen officier als trophee
zijner overwinning aan te bieden.
Intusschen verlangden de muitelingen dat er een officier naar
het fort Duurstede gezonden mogt worden, ten einde met hun
opperhoofd te onderhandelen. Om aan dat verlangen te vol
doen, vertrok de Adelborst 1ste kl. FELDMANN op den 17den, door
den reeds bejaarden loods CHRISTIAANSEN vergezeld, als parle
mentair naar Saparoea.
Aan de mededeelingen van dien officier zijn wij de volgende
bijzonderheden omtrent het karakter van MATULESIA verschul
digd: bijzonderheden, onder meer belangrijke verhalen voorko
mende, in de Herinneringen van eene reis naar de Oost-Indiën,

door Q. M. R. VERHUELL, en die zooveel te meer geschied

kundige waarde hebben, als zijnde bijeenverzameld en geboek
staafd door een man, die in 1817 meer dan eens werkdadig

deel nam aan de krijgsverrigtingen, of ooggetuige was der voor
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naamste gebeurtenissen in de Molukken, – een man van uitste
kende verdiensten, wiens naam èn als zeeman èn als geleerde
steeds in eere zal gehouden worden. Ook deze schetsen heb
ben wij grootendeels aan zijne herinneringen ontleend, maar
keeren wij tot ons verhaal terug.
Naauwelijks aan den wal gekomen, werd FELDMANN, door
eene inlandsche burgerwacht omgeven, in eene kleine praauw
naar de overzijde der baai gebragt, – en, zijn geleide zich allengs
vermeerderende, bestond weldra uit een veertigtal Indianen,

toen zij Saparoea naderden. Men gebood hem hier zóó lang te
blijven tot het opperhoofd van zijne komst verwittigd zoude zijn.
Na een half uur wachtens kwam een troep van ruim 600
gewapende inlanders onder een vervaarlijk geschreeuw uit een
bosch te voorschijn, door een twintigtal hoeboelalangs (voor
vechters) begeleid, die al dreigende de lange speeren ophieven
of hem den klewang op de borst zetten. Een oogenblik daarna
trad een man van rijzige gestalte en sombere gelaatstrekken,
met een ontbloot breed slagzwaard in de hand, geheel alléén
vooruit, naderde den afgezant in wiens arm de witte vredevlag
rustte, beschouwde hem een tijd lang met een oog vol diepe
verachting, keerde zich toen om en wenkte hem te volgen. Het
WaS

THOMAS MATULESIA,

Al spoedig bereikten zij een uitgestrekt plein, in welks mid
den eene overdekte loods was opgeslagen, waarin het opperhoofd
plaats nam, terwijl FELDMANN, na driemalen er omheen te
zijn geleid, vóór de opening staan bleef, waarbij al de inlan
ders hunne wapens naar zijne borst keerden. Toen eerst liet
MATULESIA hem vragen naar de reden zijner komst. Deze was
spoedig gegeven, aangezien de kommandant der Maria van
Reigersbergen reeds eenige dagen vroeger de oproerige radja's
op die komst had voorbereid, en hij belast was om eenige
bevelhebbers naar Hatoeana te brengen, waar op den 19n Julij
een groote raad belegd zoude worden. Terwijl het gegeven
antwoord nog eens herhaald en op zijne wapens bezworen moest
worden, legden op een wenk van den gebieder, een vijftigtal
zijner volgelingen nogmaals hunne geweren op onzen armen
Adelborst aan, die thans niet anders dacht, dan dat zijn laatste
uur had geslagen. Van zijn zijdgeweer beroofd, bragt men hem
1860.
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nu binnen de loods, waar hem eene plaats vlak over MATULESIA
werd aangewezen, scharende de inlanders zich in eenen wijden
kring om hen heen.
Men zal gereedelijk toestemmen, dat de toestand van den
parlementair alles behalve bemoedigend was, – te meer daar de
wraakgierige blikken die hem van alle kanten tegengrijnsden,
hem het ergste deden vreezen.
Met een kalm gelaat, maar met den angst in het hart, zat
FELDMANN te turen op de onheilspellende rimpels welke zich hoe
langer hoe meer op het sombere voorhoofd van MATULESIA ver

toonden, toen deze hem eensklaps vroeg of hij wist welk schip
dien morgen onder de kust van het eiland geseind was gewor

den. Op het ontkennend antwoord stoof hij in gramschap
op; beval dat men papier, pennen en inkt zoude brengen, en
gebood den afgevaardigde om terstond de noodige ophelderin
gen te vragen omtrent de komst van dien bodem. 1) aan den
vlootvoogd, dien hij of in persoon, of door een opperofficier
vertegenwoordigd, dienzelfden avond nog bij zich zou verwach
ten. Hieraan voldaan hebbende, liet de adelborst hem vragen
of hij den brief ook lezen wilde, waarop MATULESIA in hevigen
toorn van zijne stoel springende, hem dreigde, onder het uit
braken van eenige onzamenhangende Hollandsche en Maleische
woorden, met zijn klewang te zullen mederstooten, en vervolgens
als een onzinnige de loods verliet, waar FELDMANN in de grootste
ongerustheid te midden der aanwezige radja's en overige inlan
ders achterbleef. Omstreeks een half uur later kondigde een
vreeselijk geschreeuw zijne terugkomst aan. Thans verscheen
hij gekleed in een rooden rok die met de hoofdofficiers-épauletten
van den ongelukkigen Majoor BEETJEs was versierd, met een
lange witte broek, kousen en schoenen, een driekanten hoed
met een pluim van zwarte en roode vederen op het hoofd,
en een lange sabel in de hand. Nadat hij even als een razende

hond de loods eenige malen op en neer had geloopen, gelastte
hij den adelborst hem naar het strand te volgen, maar geen

enkel schip gewaar wordende, begaf hij zich naar het, niet
1) Het was the Dispatch, een Engelsch schip, door het Nederlandsche be
stuur in huur genomen om in deze wateren dienst te doen.

315

ver van daar gelegen residentiehuis, ging vóór den stoep op
een stoel zitten, terwijl FELDMANN naast hem moest blijven
staan, en deed de daar verzamelde gewapende magt de revue
passeren, verzekerende nog vele duizenden meer onder zijne
bevelen te hebben, die hem op zijne wenken dienden en gehoor

zaamden, waarop hij gelastte zijnen gast eenige verversching te
geven.

-

De beproevingen van den armen officier waren echter nog
in lange niet ten einde, en hij zou ruimschoots gelegenheid
hebben het zonderlinge en grillig humeur van zijnen ruwen

gastheer te leeren kennen, wiens aan waanzin grenzende op
vliegendheid zich soms, één oogenblik later, in veel zachtere
gevoelens oploste. De meest verschillende en uiteenloopende
gemoedsbewegingen wisselden zich bij dezen zonderlingen mensch
zóó plotseling af, dat FELDMANN niet anders denken kon dan
met een krankzinnige te doen te hebben.
Inmiddels was een paard vóórgebragt; en terwijl onzen par
lementair zich afvroeg voor wien dit wel bestemd mogt zijn,
werd hij aangegrepen, en in een oogwenk aan den staart
van het ros gebonden, terwijl MATULESIA zich zeer bedaard in
den zadel plaatste om in plegtstatigen optogt zijne moeder te
Haria een bezoek te brengen.
De lezer zal voorzeker zijne verbeeldingskracht niet sterk
behoeven in te spannen, om te begrijpen hoe FELDMANN on
der deze schandelijke en vernederende behandeling naar ziel
en ligchaam lijden moest.
Hij, die als officier der Koninklijke Nederlandsche marine,
èn door het kleed dat hij droeg, èn uithoofde zijner zending,
voor iedere vernedering gevrijwaard behoorde te zijn, .... ge
bonden aan het paard van een ellendigen muiter! voortgesleept
langs ongebaande wegen, onder de verzengende stralen der
heete middagzon!! Hij, de beschaafde Europeaan, die als vre
debode vermeend had zich zoo al niet geheel op de goede
trouw, dan toch stellig op de bekende gastvrijheid der India
nen te kunnen verlaten, .... ten speelbal eener woeste horde,
welke lachte en spotte met zijne onmagtige woede en dulde
looze smart!!

Hoeveel moet het hem gekost, hoeveel moet hij geleden
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hebben, hoe groot moet zijne uitputting geweest zijn, eer hij
er toe besluiten kon eenig medelijden van zijne beulen af te
smeeken: en toch deed hij het, toen zijne laatste krachten hem
begaven. Uitgeput van vermoeijenis, door een paar radja's
geleid, die hem veeltijds slechts ten halve konden beschermen

tegen de slagen, welke hem door langs den weg verscholen
inlanders werden toegebragt, bereikte hij Haria. De moeder
van MATULESIA zag hem met een oog vol deernis aan, maar
waagde het niet hem toe te spreken. Aan den disch, waarbij
verscheidene radja's tegenwoordig waren, vroeg MATULESIA hem
of zijne ouders nog leefden en wat zij deden? Toen hij hoorde
dat zijn vader predikant was, welke betrekking op de Moluk
sche eilanden zeer hoog wordt gewaardeerd, deelde hij dit ter
stond allen aanwezigen mede; verzocht hem zijnen vader te
willen schrijven om als resident op Honimoa te komen, en
van toen af werd hij beter behandeld.
Volgen wij thans den armen FELDMANN in het verhaal dat
hij zelf deed van zijn verder wedervaren en het einde zijner
beproevingen.
m'Van toen af,” zoo deelde hij bij zijne terugkomst mede, non
dervond ik eene merkbare verandering ten goede in het gedrag
van het rebellenhoofd en zijne onderbevelhebbers. Hij bood mij
een huis tot nachtverblijf aan, maar overtuigd, dat ik alléén

te midden zijner benden mijn leven geen oogenblik zeker was,
verzocht ik bij hem te mogen blijven, 't geen mij gereedelijk werd
toegestaan. Nimmer zal ik de twee nachten vergeten, welke ik
in die loods, onder al die gewapende Indianen en een oorver
doovend geraas van trommels en gezang, op een matje, naast
MATULESIA heb doorgebragt. Aan slapen viel niet te denken
en als ik soms voor een oogenblik insluimerde, werd ik ge
wekt, of door eenig wapengekletter boven mijn hoofd, of door
MATULESIA die mij voorstelde met hem te dobbelen. De dag
was naauwelijks aangebroken of hij ging naar buiten en noo
digde mij tot eene wandeling uit, zonder mij echter in de na
bijheid van het fort te brengen. Dan eens nam hij mij als
een kind bij de hand en sprak mij over mijnen vader, dan
weder had ik eene oogenblikkelijke opwelling van drift of toorn
te verduren. Ik bevond mij er goed bij, zijne bewegingen
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zooveel mogelijk in alles te volgen. Bij het voorbij gaan eener
kerk, nam hij eerbiedig zijn hoed af en vouwde de handen te
zamen, 't geen trouw door mij werd nagevolgd, en zoo brak,
onder afwisselende goede en kwade bejegeningen, onder too
neelen van aan razernij grenzende gramschap en van veel zach
tere menschelijke gevoelens, de 19e Julij aan, waarop de
verlangde zamenkomst der voornaamste radja's met onzen kom
mandant moest plaats hebben, en werd ik door eene wacht
naar Hatoeana terug gebragt.”
Zóó eindigde deze zending zonder ander resultaat te hebben
opgeleverd dan dat de trouwelooze Indiaan het Nederlandsche
bestuur, in den persoon van diens afgezant, bespot, verne
derd en verguisd had.
Te Hatoeana bevonden zich reeds eenige radja's, ten einde
met den vlootvoogd, die inmiddels aan den wal gekomen was,
over de vredesvoorwaarden te onderhandelen. Tijdens die bij
eenkomst echter zag men MATULESIA aan het hoofd eener aan

zienlijke gewapende bende het strand met behoedzaamheid
naderen, blijkbaar met het oogmerk om de aldaar zijnde Ne
derlandsche officieren op te ligten. Door de onderhandelingen
oogenblikkelijk af te breken en zich in de sloepen te redden
werd dit verraderlijk opzet verijdeld.
Onmiddelijk daarop werd van onze zijde eene geduchte krijgs
magt aan den wal gebragt en weldra zag men al de daar ter
reede liggende inlandsche vaartuigen benevens vier negorijen in

lichtelaaije vlammen opgaan.
De arme CHRISTIAANSEN, die FELDMANN op dezen jammervol

len togt vergezeld had, kwam geheel versuft aan boord terug.
Geen woord was uit hem te krijgen; en, als de grijsaard soms
tot spreken gedwongen, het doorgestane leed wilde mededee
len, was al wat hij kon uitbrengen: ,,Ik heb geleden als onze
Heer onder PoNTIUs PILATUs, ......” en de oude loods verviel
weder in zijn hardnekkig zwijgen.
Het zoude ons te ver voeren wanneer wij hier de krijgsbe
drijven wilden schetsen, die toen volgden, hoe het fort Duur

stede door de bemanning van de Maria van Reigersbergen en
the Dispatch stormenderhand ingenomen en in goeden staat van
verdediging gebragt werd, hoe bij menigen uitval, waarbij de
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Luitenant BoELEN als kommandant der artillerie zich bijzonder
onderscheidde, de dappere bezetting de eer der Hollandsche

vlag roemrijk handhaafde en het muitrenrot hoe langer hoe meer
het overwigt harer wapenen deed gevoelen. Bovendien vinden
wij bij al die gevechten van MATULESIA, op wiens hoofd een

prijs van 1000 ropijen gesteld was, geen of slechts terloops
gewag gemaakt; het schijnt dat hij meer als hoofdleider en
ziel van den opstand de verschillende draden er van in handen

had, dan dat hij zich aan de spits stelde der strijdende benden.
Wij mogen echter niet onvermeld laten de trouw van een der Am

bonsche burgers, waarvan er velen, onder aanvoering van BoELEN,
reeds in menig gevecht de meest afdoende blijken van ge
hechtheid aan hunne oude meesters hadden gegeven.
Bij eenen uitval stootte een onzer patrouilles, waarbij zich
eenige Ambonsche burgers bevonden, op een inlandsche voor
post, en herkende een dier burgers zijnen broeder die de partij
der opstandelingen gekozen had. In hetzelfde oogenblik sprong
deze vooruit, trachtte zijn broeder over te halen onze gelede
ren te verlaten om de vaan des oproers te volgen, en weldra
ontstond er een strijd tusschen pligtsbetrachting en broederliefde,
waarin de eerste echter de zege behaalde. Toch viel hij zwaar,
die strijd, voor het broederlijke hart, en toen de muitende
Amboinees de knieën van den geliefden broeder omvattende en
in tranen uitbarstende, hem bezwoer bij al wat hun dierbaar en
heilig was, hem te volgen, was er geest- en wilskracht noodig
om aan eed en pligt getrouw te blijven. De andere oproerlingen,
over zooveel standvastigheid gebelgd, en die in zijne trouwe ver
knochtheid aan ons, niets anders zagen dan een aan hen gepleegd
verraad, wilden hem het hoofd voor de voeten leggen. » Sla
toe,” sprak de edele Indiaan, m maar waartoe zal dat bloedig offer

dienen?” En tegenover zijne rustige houding was er geen arm
die den klewang tegen hem durfde opheffen. De broeders vallen
in elkanders armen, en de trouwe Amboinees schenkt zijnen broe

der den hoed dien hij op het hoofd heeft, aan welk hoofdtooisel
door de inlanders steeds eene zeer hooge waarde gehecht wordt.
De Luitenant BoELEN dit edel gedrag vernemende, vergoedde
den braven Indiaan het gemis van zijn hoed, door hem een

anderen in de plaats van den weggeschonkenen te vereeren.
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Na veel inspanning van beider zijden, na zoo menige scher

mutseling waarbij een groot aantal negorijen in de asch gelegd
werden, maar nog veel meer menschenlevens verloren gingen,
brak eindelijk de dag aan, welke aan dezen onzaligen krijg een
einde zou maken. Hoewel op den 11n November nog een
bloedig gevecht bij de versterkte negorijen Oelat en Ouw plaats

vond, waarbij de Luitenant RICHEMONT sneuvelde, den dappe
ren Majoor MEIJER eene doodelijke en den Kapitein KRIEGER
zeer gevaarlijke wonden werden toegebragt, was toch door de
geestdrift en den onbezweken moed der onzen de zege bevoch

ten. Tegen den avond verflaauwde het vuur der opstandelingen
en ofschoon er den geheelen nacht door nog eenige geweer
schoten vielen, trokken de inlanders langzamerhand af, en tal

rijke benden kwamen in den avond van den volgenden dag op
het bivak van Tiouw hunne wapens overgeven. Onder een dier
benden, welke vrouwen en kinderen met zich voerden, bevond
zich het eenig overgebleven kind van den vermoorden resident,
dat als door een wonder van den dood was gered. Het jongske,
dat toen omstreeks 5 of 6 jaren oud scheen, was gedurende
het bloedbad zijner ouders, broeders en zusters, zwaar aan het
hoofd gewond ter neêr gevallen en voor dood blijven liggen.
Toen kort nadat de moordenaars zich verwijderd hadden, eenige

inlanders de noodlottige plek bezochten, ligtte het arme wigt
even zijn bloedend hoofdje op en onder het stamelen der woor
den m goewa belom mate” (ik ben nog niet dood), viel het weêr
neder. Eene inlandsche vrouw, diep bewogen met het deernis
waardig lot van het onschuldige kind, nam het tot zich, ver
bond zijne wonden en verkreeg de toestemming het te mogen
behouden. Van toen af had het arme weesje eene tweede moe
der gevonden. VERHUELL nam het knaapje, dat sedert dien tijd
bij eenige goedhartige Indianen in het woud geleefd had en al
zijn Hollandsch vergeten was, bij zich aan boord en smaakte
het geluk 't ouderlooze kind, bij zijne terugkomst op Java, aan
zijne bloedverwanten weder te geven.
Even spoedig als de mare zich verspreidde, dat het geduchte
opperhoofd, de zoo zeer gevreesde MATULESIA, in onze handen

gevallen was, even spoedig kwamen de opstandelingen hunne
onderwerping aanbieden.

Een inlandsch officier, PIETERSE ge
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naamd, die gedurende den geheelen veldtogt menig bewijs van
trouw en verknochtheid gegeven had, was te rade geworden
zich met den radja van Booy te verstaan, die, op willekeurige
wijze door MATULESIA van zijn gezag beroofd, gezworen had dien
hoon bloedig te wreken. Vernomen hebbende dat MATULESIA,
van slechts weinige getrouwen omringd, zich in de bosschen
nabij Sirrisorri-Serani ophield, begeven zij zich met een vrij
sterk detachement derwaarts en vinden hem weldra in eene

woning diep in het woud verscholen. Geheel ontmoedigd door
de geledene verliezen, door de zijnen verlaten en van alle zij
den omsingeld, zit het eenmaal zoo fiere en trotsche opperhoofd
des oorlogs daar hulpeloos neder. Te vergeefs tracht PIE
TERSE hem over te halen zich op genade of ongenade over te
geven, te vergeefs schetst hij hem zijn hopeloozen toestand,
toen, de naar wraak dorstende radja met de zijnen naar binnen
dringt en allen gevangen neemt. Verwoed springt MATULESIA.
op; met leeuwenmoed stelt hij zich te weer, – maar voor de
overmagt moetende zwichten, wordt hij geboeid met de voor
naamste hoofden aan boord van de Evertsen gebragt en in de
ijzers geklonken.
Naar Amboina overgevoerd, werden de gevangenen in het
kasteel opgesloten en velen hunner tot den strop veroordeeld.

De kapitein ter zee vERHUELL bezocht MATULESIA in zijne
gevangenis, des avonds vóór dat het doodvonnis aan hem vol
trokken zou worden. Hij vond hem door eenige schoolmeesters
omringd, die vermeenden door het zingen van psalmen hem het
best voor te bereiden om de eeuwigheid in te gaan. - Geheel
in zichzelven gekeerd, onverschillig omtrent alles wat hem
omgaf, scheen hij met ingespannen aandacht naar dat eentoonig
gezang te luisteren. Zóó verliep de laatste nacht van zijn leven.
De 16e December was naauwelijks aangebroken of de troe
pen, de équipage van de ter reede liggende schepen en de Al
foersche hulpbenden, op hunne eigenaardige wijze geheel ten
oorlog uitgedoscht, schaarden zich in lange reijen op het plein
buiten het fort Nieuw-Victoria, vóór het raadhuis waar de

indrukwekkende strafoefening zou plaats hebben. – Weldra
naderden de gevangenen de strafplaats. Onder eene diepe pleg
tige stilte werd het vonnis voorgelezen, waarbij de raad van
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justitie MATULESIA en nog drie voorname hoofden van den op
stand veroordeelde om door den strop te sterven.
MATULESIA hoorde zijn vonnis met de grootste kalmte aan
en bleef in dezelfde sombere gemoedsstemming welke hem ge
durende den laatsten tijd niet had verlaten. Toen hij echter
vernam dat zijn ligchaam, tot afschrik van den inlander en tot
straf zijner euveldaden, ten eeuwigen dage in eene ijzeren

kooi zoude hangen, rigtte hij het hoofd op; zijne wenkbraau
wen trokken zich krampachtig zamen; zijne lippen bewogen zich
tot spreken.... maar terstond herkreeg hij zijne gewone kalmte
en liet hij het hoofd weder op de borst hangen.
Met strakken blik was hij getuige van de voltrekking van
het vonnis aan zijne lotgenooten, met vasten tred besteeg hij
de ladder, met heldere stem riep hij zijnen regters en omstan
ders op Oostersche wijze zijn laatst vaarwel toe .... en de
noodlottige koord slingerde hem de eeuwigheid in.
U . . . . . .,

November 1860.

A. J. A. G.

HERINNERINGEN UIT DE DAGEN VAN DEN BELGISCHEN

OPSTAND, IN 1850.
Ontleend aan de aanteekeningen in het dagboek van eenen. Officier.

De opstand, welke Nederland zijne zuidelijke provinciën deed
verliezen, was reeds op den 25" Augustus – alzoo daags nadat
hij in Brussel was uitgebroken – tot het op 4; uren oostwaarts

daarvan gelegen Leuven overgeslagen. Hoezeer er dadelijk nog
geene feitelijke aanrandingen van personen plaats hadden, zoo
was er toch geen gebrek aan oproerige zamenscholingen, welke
met ieder uur dreigender werden, maar tot het bereiken van

wier doel, de oogenblik nog niet gunstig genoeg scheen ge
acht te worden.
1861.

Dagelijks, en gedurende den geheelen dag,
24
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zag men vreemdelingen uit Brussel en Luik aankomen, die,
met de Belgische kleuren aan den hoed of in het knoopsgat
gehecht, de uitbarsting van het broeijende onweder kwamen
voorbereiden. Wel bleef het wettige gezag nog gehandhaafd,
maar het dragen der Belgische driekleur, weldra algemeen niet
alleen bij vreemdelingen, maar ook bij de Leuvenaars, zoowel
bij vrouwen als bij mannen, kon, evenmin als de zamenrot
tingen en het aanheflen van oproerkreten, door dat gezag
worden te keer gegaan; ten minste dit alles bleef niet alleen
ongestoord voortduren, maar zelfs met vermetelheid toenemen.
Het garnizoen bestond uit het 2e bataillon der 11" afdeeling
infanterie, gekommandeerd door den majoor BATTAERD, terwijl
het plaatselijk kommandement van Leuven door den majoor
GAILLARD werd waargenomen. Aangezien de officieren, wier
taak het was geweest, om, tot het bijwonen der September
oefeningen, de verlofgangers van elders af te halen, onverrig
ter zake in Leuven waren teruggekeerd, zoo was de sterkte
van genoemd bataillon op dat tijdstip nog geen 300 man.

Van den oogenblik, waarin de oproerige geest zich bij
de bevolking had doen kennen, bleef het garnizoen in de
kazerne geconsigneerd, terwijl de officieren, gedurende den
dag bij beurten, en 's nachts zonder onderscheid, bij hunne
manschappen moesten verblijven. Behalve de kompagnie welke

het piket had en als zoodanig gewapend op de voorplaats
der kazerne stond, mogten de manschappen zich gekleed ter
ruste begeven.

Onbegrijpelijk was het, dat, niettegenstaande het op eenen
grooten afstand van de kazerne verwijderde buskruidmagazijn
ruim van scherpe patronen voorzien was, deze niet aan de
soldaten werden uitgegedeeld, maar in hare bergplaats verble
ven, tot op den dag waarop men de zekerheid erlangde, dat

de opstandelingen, waartoe thans, behalve een tal van vreem
delingen, bijna geheel de Leuvensche bevolking kon worden

gerekend te behooren, tot eene poging zouden overgaan om
het garnizoen te ontwapenen.

Op den 1" September begaven zich de leiders van den op
stand naar de woning van GAILLARD, met de uitnoodiging,
dat hij aan het garnizoen het bevel zou geven tot het neêr
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leggen der wapens. Zij rekenden hierbij op eene dadelijke in
williging van hun verlangen, op grond der omstandigheid, dat
GAILLARD en vele officieren Belgen waren, en de groote meer
derheid der onderofficieren en soldaten in de Walen-kwartieren

te huis behoorden. Toen zij evenwel de teleurstelling van een

weigerend antwoord op hunne vraag ondervonden, verlangden
zij van GAILLARD te vernemen, of het gerucht waarheid was,
dat de soldaten niet van scherpe patronen voorzien waren? en toen hij daarop een bevestigend antwoord gaf, eischte men
van hem, dat hij zijne verklaring in deze met eede zou beves
tigen. Hij aarzelde niet hierop zijn woord van eer te geven.
Niettegenstaande hij in dien oogenblik, zonder der waarheid
te kort te doen, verzekeren kon, dat de manschappen niet in
het bezit waren van scherpe patronen, is het toch deze verkla
ring, welke hem eenige weken later den vreeselijksten martel
dood berokkende.

De dag, volgende op dien waarop de leiders van den op
stand hun bezoek bij GAILLARD hadden afgelegd, de 2e Septem
ber, kenmerkte zich reeds vroeg in den morgen door eene bui

tengewone woeligheid in alle wijken der stad, voornamelijk op
de markten en pleinen. Niet alleen mannen en jongelingen,
maar ook grijsaards, die gebukt gingen onder den last der
jaren, en vrouwen tot de heffe des volks behoorende, zag
men, getooid met driekleurige sjerpen en cocardes, en van
allerlei wapentuig voorzien, bij troepen, onder uitbundig aan
heffen van oproerige kreten en liederen, en het uitbraken van
woeste bedreigingen tegen de Hollanders, in half beschonken
toestand de straten doorslenteren en aan de huizen der gegoe
den aankloppen, met de vraag om geld tot het aankoopen
van wapens, kruid en lood. Aan eene weigering, vooral bij
hen die Hollanders waren, viel niet te denken, aangezien de
verwezenlijking der bedreiging, om zich met geweld te ver
schaffen wat hun vrijwillig niet werd afgestaan, niet zou zijn
uitgebleven.
De dreigende houding van het gemeen, en de gestadige bijeen
komsten op het stadhuis, gehouden door de leiders van den
opstand, allen tot den deftigen burgerstand behoorende, deden
van den kant der burgerij eene gewigtige onderneming vermoe
24 %
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den, zonder dat men nog regt wist, waar het op uit zou loo
pen; tot dat eenige der officieren, die zich allen in de kazerne
bevonden, eerst na het middaguur door hunne betrekkingen
onderrigt werden van de hier en daar opgevangen geruchten,
dat bij de burgers het voornemen bestond, om in den avond
van dien dag het bataillon met geweld te ontwapenen. Ook
op andere wijzen kwamen dezelfde geruchten den officieren ter
oore, en, hoezeer door sommigen hunner reeds vroeger en
bij herhaling op de noodzakelijkheid was gewezen, om de man
schappen van scherpe patronen te voorzien, werd eerst nu daar
toe het bevel gegeven. Thans evenwel deed zich de moeije
lijkheid gevoelen, om, zonder argwaan te verwekken, de patro
nen uit het ver afgelegen kruidmagazijn naar de kazerne over
te brengen. Hiertoe een corvée van soldaten te bezigen,
daaraan kon niet gedacht worden. Er werd alzoo besloten,
dat de officieren zouden trachten zelven de patronen uit het
magazijn te gaan afhalen. Beurtelings gingen zij daartoe langs
verschillende wegen naar het kruidmagazijn, geen acht gevende
op de beleedigingen welke zij bij herhaling van het gemeen
moesten verduren, vulden hunne zakken en chakots met pa
tronen, en bragten op die wijze eenen genoegzamen voorraad
munitie in de kazerne, om ten minste voorloopig aan eenen
aanval der opstandelingen het hoofd te kunnen bieden. Het
welslagen dezer poging, tot het afhalen der patronen, moet
grootendeels worden toegeschreven, behalve aan het overleg der
officieren, aan het afgelegen oord waar het kruidmagazijn stond,
en aan de omstandigheid, dat het gemeen de achterbuurten
verlaten en zich op de markten verzameld had.
Het moet verwondering baren, dat de opstandelingen, mog
ten zij ook al in het denkbeeld verkeeren, dat er zich in het
buskruidmagazijn geene scherpe patronen bevonden, er niet
aan gedacht hebben zich toch meester te maken van den daarin

aanwezigen voorraad van buskruid, bestemd voor de najaars
oefeningen, en dien zij konden vermoeden in het magazijn
te zullen vinden, niets zou hen daartoe in den weg hebben
gestaan.

Naarmate het later in den namiddag werd, stroomde de
menigte hoe langer hoe meer op de markt vóór het het stad
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huis te zamen, voorzien van allerlei wapens en moordtuig.
Omstreeks 6 ure zag men reeds grijsaards, vrouwen en
kinderen, onder luidruchtige en vrolijke gesprekken, en bij
voorraad zich verlustigende over het schouwspel, dat zij met
ongeduld wachtende waren, namelijk, het neêrleggen der wa
pens door het garnizoen.
Van de markt tot aan de Tirlemontsche poort liep, in
eene bijna regte rigting, eene breede straat, – wij meenen de
Tirlemontsche of Tienensche straat geheeten. In de eerste
helft daarvan, van de markt komende ter regterzijde, schuins
tegenover het garnizoenshospitaal, en nog eer men de ter lin
kerzijde gelegen Place du peuple bereikte, stond de kazerne.
Eene poort en een gang, waarvan de breedte gelijk was aan
*

-

,

-

º

-

die der geopende deuren, leidden tot eene voorplaats, aan drie
zijden door muren, en regts door de eigenlijke kazerne inge
sloten, terwijl ook achter het kazerne-gebouw zich eene tame
lijk ruime plaats bevond, welke door eenen muur gescheiden
was van eene binnenplaats, behoorende tot het Collegium Phi
losophicum, welk gebouw met het front op de Varkensmarkt
geplaatst was.
Het was ruim 7 ure 's avonds, dat de op het markt
plein zamengepakte menigte zich naar de kazerne in bewe
ging stelde, onder het oorverdoovend en woest geschreeuw
van m A bas les armes /” Toen de woeste hoop de kazerne na
-

derde, werd de schildwacht die daarvóór stond, binnen de

poort terug getrokken, en deze laatste gesloten. De raad,
door eenige officieren reeds vroeger gegeven, om de poort met
kazernemeubels te barrikaderen, was niet opgevolgd. Het batail
lon stond in eene gesloten pelotons-kolonne op de voorplaats,
tegenover den gang, front makende naar de poort, de geweren
waren geladen. Niettegenstaande verreweg de meeste onder
officieren en soldaten Belgen waren, heerschte er in dezen

oogenblik eene onverbeterlijke tucht, en met kalmte wachtte
iedereen de op handen zijnde gebeurtenissen af.
Na te vergeefs gepoogd te hebben om de poort der kazerne,
door verbrijzeling van het slot, te openen, namen de opstande
lingen het schilderhuis, dat men verzuimd had naar binnen te
halen, en bezigden dit als stormram tot het openbeuken der
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zware deuren, deze poging gelukte. De poort geopend zijnde,
meende de zaâmgepakte en woeste menigte straffeloos, en on
der hetzelfde wilde en krassende geschreeuw van m A bas les
armes !” naar de voorplaats te dringen, toen een salvo van het
eerste peloton haar gedurende eenige oogenblikken tot staan
bragt. Bekomen van den schrik dier onverwachte ontmoeting
want op een ontvangst met kogels was niet gerekend trachtte men op nieuw naar het voorplein der kazerne op te
dringen, maar een salvo van het tweede peloton, dat inmid
dels door het eerste was gedemaskeerd geworden, bragt de
aanvallers andermaal tot staan en tevens tot wijken.
De uitwerking van het vuur der beide pelotons, op eenen
afstand van niet meer dan 15 à 20 passen, op eene zoo digt
opeen gedrongen massa volks, was uiterst gering, daar toch,
zoo als later is gebleken, slechts 6 burgers doodelijk getroffen,
en een 15-tal, de een meer, de ander minder, zwaar gewond
waren. Of deze geringe uitkomst moest worden toegeschreven
aan de duisternis, of aan den onwil der soldaten om op hunne
landslieden te schieten, en dat zij daarom te hoog zouden
hebben aangelegd, dit valt met zekerheid niet te beslissen.
Na het tweede salvo, dat door geen derde behoefde te wor
den gevolgd, trokken de aanvallers, onder het uitbraken van
de vreeselijkste verwenschingen, en de meest woeste bedrei
gingen tot wraakoefening, naar de markt terug, alwaar de
lijken der gevallen broeders op het stadhuis werden ten toon
gesteld, om zoo doende den dorst naar wraak bij het volk nog
meer op te wekken. Ter hoogte van de kazerne was in dezen
oogenblik de straat eenzaam en verlaten.
Het was thans half negen.

Inmiddels had de kapitein J. PEL, die de 4" kompagnie
van het bataillon kommandeerde, meenen op te merken, dat
nu en dan, hetzij met of zonder voorkennis - in dit laatste

geval, begunstigd door de duisternis - eenige manschappen de
gelederen verlieten en zich in het kazerne-gebouw begaven.
Vreezende, dat dit met geen goed doel geschiedde, begaf hij
zich door de kazerne naar de achterplaats, alwaar hij nabij
den muur welke deze plaats van die van het Collegium Philo
sophicum scheidde, zijn vermoeden bewaarheid vond, namelijk,
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dat de soldaten over den muur en door het gebouw dier uni
versiteit deserteerden. Juist in den oogenblik waarin hij deze
ontdekking deed, wilde een soldaat over den muur klimmen,
waarbij hij tot zijne ondersteuning van zijn geweer gebruik
maakte, maar dit laatste ging ontijdig af, en bragt hem den
kogel in den buik, zoodat hij zwaar gewond aan de binnenzijde
van den muur meêrviel. De kapitein PEL deed van zijne be
vinding mededeeling aan den Bataillons-kommandant, en merkte
daarbij op, dat zoowel als de soldaten den weg vonden om
langs die zijde te deserteren, de opstandelingen er gebruik
van

zouden

kunnen

maken

het bataillon

ook

van

dien

kant te bestoken. De majoor BATTAERD beval hem daarop
met een detachement van 7 onderofficieren en 50 korporaals en
soldaten post te vatten op de achterplaats.
Aldaar geposteerd, vernam hij uit de verte een dof gegons,
veeltijds door schelle kreten overstemd; het kwam voort van
de op de markt verzamelde menigte, die aldaar op jenever en
bier onthaald werd. Van het voorplein der kazerne vernam
hij aanvankelijk niets, daar scheen alles rustig te blijven, tot
dat zich, een vierde uurs nadat hij het voorplein had verla
ten, van daar eene buitengewone drukte en gestommel deed
hooren. Later bleek het, dat dit werd voortgebragt door het
barrikaderen der poort, waartoe men, nadat de aanvallers allen
waren afgetrokken, was overgegaan, toen er te vergeefs be
proefd was om de zware deuren der poort, welke door het

geweld waarmede zij waren opengebeukt, merkelijk bescha
digd waren, op nieuw tot sluiting te doen dienen. Het ge
stommel had ongeveer een half uur geduurd, daarna was aan
dien kant alles doodstil.
Het was nu omstreeks 11 ure.

-

Sedert den oogenblik waarin PEL zijn post op de achter
plaats der kazerne had ingenomen, had zich nog niemand van
het voorplein bij hem vervoegd, en aangezien hij uit de verte
meende te hooren dat de levendigheid onder het volk weder
toenam, en er alzoo een nieuwe aanval op het bataillon, mis
schien ook wel van de zijde waar hij stond, zou kunnen plaats
hebben, achtte hij het wenschelijk om een officier bij zich
te hebben. Hij zond daarom een onderofficier naar de voor
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plaats, ten einde zijn verlangen daartoe aan den Adjudant, en
door dezen aan den Bataillons-kommandant, kenbaar te maken.

Deze onderofficier kwam weldra terug met de boodschap, dat
de Adjudant niet te vinden was. PEL begreep, dat niemand

de kazerne kon verlaten hebben, en zond denzelfden sergeant
andermaal naar de voorplaats, met den last om, bijaldien hij
den Adjudant niet vond, alsdan den Adjudant-onderofficier te
verzoeken bij hem te komen. Eenige oogenblikken daarna keerde
de onderofficier weder, en nu met de tijding, dat het bataillon
de kazerne had verlaten, en dat evenmin in het kazernegebouw
als op het voorplein nog een levend hart te vinden was. PEL
geloofde dat angst en vreesden onderofficier hadden bekropen,
en hij dientengevolge zulk een ongerijmd verhaal kwam doen;
daarom beval hij de zorg over het detachement voor eenige
oogenblikken aan den oudsten onderofficier, een sergeant-ma
joor, en ging zelf naar de voorplaats, ten einde zich omtrent
het door den sergeant medegedeelde te vergewissen. En wer
kelijk, - hoe ongelooflijk het hem ook was voorgekomen, -het
bataillon was verdwenen, waarheen het zich begeven had, dit
was hem een raadsel, maar zeker was het, dat hij en zijn de
tachement zich, niet alleen in de kazerne, maar zooals later is

gebleken, in de oproerige stad verlaten bevonden.
Zooals wij straks zeiden, was de menigte, na de mislukte

poging om het bataillon tot het neerleggen der wapens te dwin
gen, naar de markt teruggetrokken, en de straat in de nabij
heid der kazerne eenzaam geworden. Met grond mogt men
vermoeden, dat dit het geval zou wezen met al de wijken der
stad, welke niet in de nabijheid der markt gelegen waren, en
daarom begreep de majoor BATTAERD aan de mogelijkheid te
kunnen gelooven, om, begunstigd door de duisternis, zonder

te worden opgemerkt, met het bataillon eene der stadspoorten
te kunnen bereiken, en de stad te verlaten.

Na een kort be

raad werd daartoe besloten. Zoo omzigtig en stil mogelijk klau
terden de pelotons, het eene voor, het andere na, over de
achter den ingang der poort gelegen barrikade, en, ten bewijze,
dat straten en huizen, behalve op en in de nabijheid der markt,

geheel verlaten waren, - het bataillon bereikte de Tirlemontsche
poort, zonder een levend wezen op zijnen weg door de stad te
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ontmoeten. Het was ongeveer te half-elf ure, toen het ba
taillon de stad verliet. - En eerst nadat het ongeveer tien
minuten buiten de stad had doorgemarcheerd, herinnerde men
zich PEL en zijn detachement. Het voorstel van eenige officie
ren om met het bataillon in de stad en naar de kazerne terug
te keeren, ten eind PEL en de zijnen af te halen en hen alzoo
voor marteling en eenen wissen dood te bewaren, kon niet
worden aangenomen. Ook het verzoek van sommige officieren,
onderofficieren en manschappen om alléén in de stad te mogen
teruggaan, ten einde PEL van het voorgevallene te waarschuwen,
werd als eene al te roekelooze onderneming van de hand gewezen.
Intusschen was de toestand waarin PEL zich bevond, aller

neteligst, en zijne eenige gedachte was nu, het middel te vin
den om zijne manschappen behouden buiten Leuven te voeren,
en hen aldus aan de wraakoefening der woeste opstandelingen
te onttrekken. Zonder zich lang te beraden, geleidde hij het
detachement naar de voorplaats der kazerne, terwijl hij de
achterdeur van het kazernegebouw deed barrikaderen, en aan
de voordeur zooveel daartoe geschikte voorwerpen liet bijeen
brengen als noodig waren, om ook deze deur, wanneer hij
tot een terugtrekken in het gebouw mogt verpligt worden,
voldoende te kunnen verzekeren, want hij had zich voorgeno
men, wanneer het hem niet gelukken mogt zijne manschappen
onopgemerkt buiten de kazerne te brengen, en hij, door de
opstandelingen aangevallen, voor hunne overmagt zou moeten
bukken, zich in het gebouw tot den laatsten man te verdedigen.
Na zijnen manschappen de verzekering te hebben gegeven,
dat hij voor hen zou zorgen, en hen te hebben aangemaand,
om getrouw te blijven en zich met gerustheid aan zijne lei
ding over te geven, stelde hij zijn detachement in twee pelotons
achter elkander, tegenover de poort, en hij begaf zich over de
barrikade tot aan de straat, om te onderzoeken of het raad
zaam was, nu reeds de kazerne te verlaten. Juist in dien

oogenblik kwam er een troep van ongeveer 300 opstandelin
gen van de markt naar den kant der kazerne oprukken, razende
en tierende, en blijkbaar in beschonken staat. Hij begaf zich
alzoo terug bij het detachement, en deed, toen de woeste hoop
nabij kwam, het eerste peloton vaardig maken. De poort der
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kazerne bereikt hebbende, drong een gedeelte van den troep
daar binnen, en stuitende tegen de barrikade, begonnen de
woestelingen daarover te klimmen. Een salvo van het eerste

peloton deed hen terug deinzen, en het gekerm dat daarbij
plaats had, gaf de overtuiging dat eenige kogels getroffen
hadden, maar gelijktijdig met het salvo der soldaten, vielen

eenige geweerschoten van de opstandelingen, door een waarvan
PEL eene wonde aan het scheenbeen bekwam, die, hoezeer ver

oorzaakt door eene schampschot, hem van den eersten oogen
blik af, gedurende eenen geruimen tijd ondragelijke pijn

veroorzaakte. Aan het verbinden der wonde viel natuurlijk
nu niet te denken. Geen tweede salvo was noodig om de

aanvallers te doen aftrekken.

Zeer zeker verkeerden zij

in het denkbeeld, dat het geheele bataillon nog in de kazerne
aanwezig was, - en ook, hun aanval was slechts in het
voorbijgaan geschied, aangezien hun weg naar de woning van
GAILLARD leidde, waar de groote menigte thans bezig was
met plunderen en vernielen. Maar het was juist deze omstan
digheid, welke gunstig was voor PEL en de zijnen. Het plun
deren dier woning was eerst begonnen na het onthaal op de
markt, en bleef nog voortduren toen PEL te middernacht an
dermaal zich naar de straat begaf, om te onderzoeken of er
thans mogelijkheid bestond, de kazerne te verlaten. De
straat was ledig; nergens bespeurde men een levend wezen, en
alleen uit de verte kon men het getier der plunderaars verne
men. Hij oordeelde derhalve den oogenblik gunstig om het
verlaten der stad te beproeven.
Na zijne manschappen nog eens tot gehoorzaamheid en voor
zigtigheid te hebben aangemaand, deed hij hen zoo stil moge
lijk over de barrikade klimmen, en, op de straat gekomen,
in eene sectie-kolonne, digt opgesloten en met spoed den

marsch aannemen naar de Tirlemontsche poort. Ter hoogte
van de Place du peuple ontmoette het troepje een honderdtal
burgers, waarvan sommigen gewapend, maar zij schenen zich
niet sterk genoeg te gevoelen om eenen aanval te wagen, - ten
minste zij lieten het detachement ongedeerd voorbij trekken.
PEL vreesde dat deze onverwachte ontmoeting weldra tot
eene vervolging door een grooter getal opstandelingen zou aan
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leiding geven, alsmede, dat hij op de Tienensche straat aan

meer zoodanige ontmoetingen zou kunnen blootgesteld zijn, en
oordeelde het alzoo noodzakelijk, om hen in het onzekere te
brengen omtrent den weg welken hij met de zijnen nemen
wilde. Daarom ging hij niet langs den kortsten weg door de
Tienensche straat naar de Tirlemontsche poort, maar nam

zijne route daarheen over de Place du peuple en verder langs
den Boulevard, en om den tijd te herwinnen, welken deze om

weg deed verloren gaan, liet hij zijne manschappen den loop
pas aannemen.

Al spoedig belette hem zijne wonde om in

dien pas het detachement bij te houden, maar toen dit opge
merkt werd door den korporaal MoRDAN, nam deze hem op
zijne schouders, en stelde hem aldus in staat om bij zijne
manschappen te kunnen blijven. Naauwelijks hadden zij
den Boulevard bereikt, toen zij zich op 400 à 500 passen
door eene aanzienlijke overmagt vervolgd zagen, maar aange
zien het detachement zoo snel mogelijk bleef voortgaan, zonder
zich te bekommeren om de schoten, welke werden nagezonden,
maar gelukkig niet troffen, bereikte het de Tirlemontsche
poort, terwijl zijne vervolgers nog te ver achter waren om
het te kunnen verhinderen de stad te verlaten. Aanvankelijk
weigerde de portier om de poort, eene ijzeren barrière, te
openen, toen hij evenwel bedreigd werd, zijne weigering op

staanden voet met het leven te zullen betalen, overhandigde
hij den sleutel, waarna de barrière geopend werd, en het deta

chement in goede orde naar buiten rukte. Uit voorzorg sloot
PEL de barrière wederom aan de buitenzijde en nam den sleu
tel mede, ten einde den opstandelingen eene hindernis in den
weg te stellen, en alzoo een eind wegs op hen te kunnen win

nen, wanneer zij het voornemen mogten hebben om hem ook
nog buiten de poort te vervolgen.
Buiten de barrière deed hij het eerste peloton van zijn deta

chement regts, en het tweede links van den breeden straatweg
marcheren, om, wanneer de opstandelingen hem mogten ver

volgen, de pelotons beurtelings te doen halt en regts-omkeert
maken, tot het geven van een salvo. Op die wijze waren

300 à 400 passen langs den straatweg afgelegd, toen de ijzeren
barrière met geweld werd opengebroken en de woeste vervol
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gers razende en tierende naar buiten stoven. Zij schoten, maar
zonder het detachement, dat bedaard den marsch voortzette,

te deeren. Vergezeld van eenige lichtende lantaarns en een
brandenden pikkrans, vervolgden zij het detachement met den

looppas. Toen zij dit laatste tot op ongeveer 100 passen ge
naderd waren, deed PEL het 1" peloton regts-omkeert maken
en vuur geven. Ook nu verraadden het gekerm en de ver
wenschingen, welke na het salvo bij de vervolgers gehoord
werden, dat eenige kogels getroffen hadden. Hoezeer minder
snel, toch bleef de woeste hoop de soldaten nazetten; daarom

deed PEL, nadat het 1e peloton al voortgaande de geweren
had geladen, een salvo geven door het 2e peloton, en dit was
voldoende om de vervolgers tot staan te brengen en naar de

stad te doen terugkeeren. Het detachement bleef kalm door
marcheren. PEL was tot nu toe onder hevige pijn, door zijne
wonde veroorzaakt, blijven voorthinken, maar ook met de
meeste wilskracht en inspanning werd hem het gaan thans
onmogelijk, en hij zou genoodzaakt zijn geweest voorloo

pig aan den weg te blijven liggen, indien zijne manschappen
hem niet opgenomen en gedragen hadden.
Toen het troepje tot op een uur afstands van de stad was
doorgemarcheerd, liet PEL halt maken, op ongeveer 40 à

50 passen van den weg de randsels afleggen, en zijne man
schappen, elk op zijn randsel gezeten, met het geweer tus
schen de beenen, rusten, om aldus de ochtendschemering af te
wachten en den marsch te vervolgen, eer de boeren in het
veld komende, zich zouden kunnen vergewissen wie de stroo
pers hunner wortels geweest waren, want de plek waar de man
schappen hunne rust genoten, was een wortelenakker, en aan
gezien zij in ongeveer 12 uren niets hadden genuttigd, wa
ren de wortels, welke zij uit den grond trokken en aten,
hun zeer welkom, ook om den dorst te lesschen, - want ner
gens in den omtrek was er water te bekomen.
Bij de eerste schemering onderzocht PEL zijne wonde; deze
zag er alles behalve voordeelig uit. Bij gemis van water, ver
frischte en verbond hij ze met wortelloof en een paar zakdoe
ken, waarna het detachement den marsch weder aannam. PEL
stelde zich voor naar Tongeren te marcheren, om, wanneer hij
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aldaar geregelde troepen mogt aantreffen, zich daarbij aan te
sluiten, en anders naar Maastricht te trekken, want den staf

der 11" afdeeling in Luik te rejoigneren, beschouwde hij als
eene onmogelijkheid, daar toch reeds eenige dagen te voren in
Leuven de berigten waren gekomen, dat Luik in opstand, en
het garnizoen in de citadel teruggetrokken was.
-

De weg naar Tongeren liep over Tirlemont en St. Truijen.
Eenige dagen te voren was PEL, op transport zijnde, Tirlemont
gepasseerd, en had toen ontwaard dat de geest der inwoners

aldaar hevig gestemd was tegen het wettig gezag, en daarom
achtte hij het gewaagd om met zijn zwak detachement die
stad te passeren; hij besloot alzoo er buiten om te trekken.
Na ongeveer 13 uur gemarcheerd te hebben, zag hij op verren
afstand een drom menschen aankomen, ook meende hij voer

tuigen daarbij waar te nemen, aangezien het nog geen dag
was, kon hij dit niet duidelijk onderscheiden. Hij achtte het
voorzigtig, om zich en de zijnen voor de aankomenden verbor

gen te houden, trok daarom met het detachement in het hooge
kreupelhout, dat men hier aan beide zijden van den weg vond,
en wachtte aldus gedekt het voorbij trekken van den naderbij
komenden troep af. Voor zijn persoon was hij, zoover als het kon
zonder gevaar van ontdekt te worden, naar den weg vooruit

geslopen, en ontwaarde alras dat de bedoelde troep een hoop
van ongeveer 5 à 600 Walen was, allen gewapend met gewe
ren of eenig ander schietwapen, en twee stukken geschut met
zich medevoerende, vermoedelijk leidde hun weg naar Brussel.
Toen deze troep zoo ver was doorgetrokken, dat het deta
chement zonder gevaar zijn schuilhoek kon verlaten, her
vatte het den marsch.

De ordelooze bende was van Luik

komende Tirlemont gepasseerd, en had daar misschien wel den
nacht doorgebragt, zoodat het te denken was dat in Tirlemont

de gemoederen der burgerij zeer opgewonden zouden zijn, het
geen PEL nog meer aan zijn voornemen deed hechten, om niet
door, maar buiten om die stad te gaan. Dit verwekte mis
noegen bij eenige zijner manschappen, die zich hadden voorge
steld om in Tirlemont te rusten en voedsel te genieten, maar
hoe gaarne hij alles zou hebben beproefd om aan het verlan
gen dier manschappen te voldoen, - namelijk hun rust en voed
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sel verschaffen, begreep hij toch, dat het passeren van Tirlemont
eene roekelooze daad zou wezen, welke hem en zijn detachement

in het grootste gevaar zou doen verkeeren, - en hij vervolgde
alzoo den marsch buiten om die stad, aan zijn manschappen
belovende hun in St. Truijen, waar hij wist dat een betere

geest heerschte, rust en voedsel te zullen bezorgen. Eenige
soldaten gingen nogtans voort met morren, en om hunne on
tevredenheid aan den dag te leggen, spanden zij den haan en

legden hunne geweren aan op het in het veld loopende vee.
Bij tijds nog voorkwam hij door eene krachtige toespraak het
afschieten der geweren, terwijl hij zijnen manschappen het ge
vaar schetste, dat voor allen uit zoodanige baldadige handelingen
kon voortvloeijen, en den onderofficieren beval om hem, die
zich niet ontzien zou zijn geweer af te schieten, met de

bajonet neêr te stooten. Daarna werd de marsch ongestoord
voortgezet. Toen men evenwel Tirlemont ongeveer een uur ach
ter den rug had, gaf een der soldaten voor ongesteld te we
zen, en begaf zich aldus op zijde van den weg, maar het
detachement was naauwelijks 50 passen vooruitgegaan, toen men
hem in allerijl langs den straatweg naar Tirlemont zag terug
loopen, later bleek het dat dit zijne geboorteplaats was.
Zonder dat bijzondere voorvallen nog vertraging in den
marsch bragten, kwam het detachement omstreeks 11 ure,
vóór den middag, in de nabijheid van St. Truijen. Hier werd
halt gemaakt en een onderofficier in de stad gezonden, ten einde
den burgemeester of een der leden van het bestuur uit te noodi
gen zich bij den Detachements-kommandant te willen vervoegen.
Aan die uitnoodiging werd voldaan; de burgemeester begaf zich
naar de plaats waar het detachement zich bevond, en herkende
in PEL denzelfden officier, waarmede hij eenige dagen te voren,
terwijl deze, op transport zijnde, zich te St. Truijen had opge
houden, eenige genoegelijke uren had doorgebragt. Zij spraken
elkander dus toe als oude bekenden, elkander daarbij de hand
toereikende, en dit werkte gunstig, zoowel op de manschappen
van het detachement, als op de burgers die langzamerhand in
grooten getale zich om de soldaten tot eenen kring geformeerd
hadden, zij deden evenwel veeleer van vreesachtigheid dan
van kwade voornemens blijken. De burgemeester beloofde het

335

detachement in de stad, bij het stadhuis, de noodige ververschin

gen te doen verstrekken, maar hij verzocht, tot geruststelling
der burgerij, alvorens binnen de stad te marcheren, den soldaten
hunne geweren te doen aftrekken, en de bajoneten af te slaan.
Overtuigd van de goede gezindheid der inwoners, gaf PEL aan
dat verlangen gehoor. Het detachement, begeleid en aan alle
zijden omringd door een groot aantal burgers, marcheerde in
de stad en naar de markt, en werd daar tegen reçu op koffij en
brood onthaald. Na een uur aldaar vertoefd te hebben, werd
St. Truijen verlaten, en de marsch naar Tongeren voortgezet.
Op een half uur afstands van eerstgenoemde plaats werden de
geweren weder geladen.
Gedurende den marsch naar Tongeren viel er niets meldens
waardig voor, en, in weerwil van de hevige pijn, welke hem
zijne oogenschijnlijk weinig beteekenende wonde veroorzaakte,
en de inspanning en wilskracht, welke hem daardoor het mar

cheren kostte, kwam PEL met zijn detachement, op den 3n Sep
tember, 's namiddags tusschen 3 en 4 ure, te Tongeren aan,
alwaar zich de generaal CoRTHEILIGERs en de 13e afdeeling infan
terie bevond.

In weerwil van de vermoeijenissen welke het detachement ge
durende acht dagen in het oproerige Leuven had moeten verdu
ren, ondanks den afgelegden marsch van ongeveer tien uren
van Leuven naar Tongeren, welke uit den aard der zaak, van
het begin tot het einde, met inspanning geschiedde; zonder acht
te geven op de wonde welke PEL had bekomen en thans drin
gend heelkundige hulp vorderde, met verwerping der bedenkin
gen welke hij opperde tegen het kantonneren van een detache
ment, nagenoeg geheel uit Walen bestaande, in een dorp op
de Luiksche grenzen gelegen, - ontving PEL het bevel, om on
verwijld naar het een uur van Tongeren verwijderde dorp Frère
door te marcheren, ten einde aldaar een voorpost te vormen van
eerstgenoemde plaats tegenover het oproerige Luik.
Gelijk te verwachten was, hetgeen PEL gevreesd had, ge
schiedde: – reeds gedurende den eersten nacht, welken het
detachement te Frère doorbragt, deserteerden eenige soldaten.
En kan dit wel bevreemden, als men in aanmerking neemt,
dat zoowel van de onderofficieren als van de manschappen, verre
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de meesten zich in de nabijheid der ouderlijke woning bevonden;
dat het hun bekend was dat zoowel hunne ouders, als de vrien

den en makkers hunner jeugd den opstand waren toegedaan, en
daaraan zelfs reeds een werkzaam deel genomen hadden; dat hun
dit in elken oogenblik meer en meer werd bevestigd door ver

spieders en agenten van den opstand, die van den eersten
oogenblik dat het detachement zich te Frère bevond, het dorp
aanhoudend bezochten, en niets onbeproefd lieten om op

eene geheime wijze met één of meer manschappen tot eene
bijeenkomst te geraken, en hen alsdan door beloften en voor
stellingen van verschillenden aard tot desertie over te halen? Wel
werden enkele dier zendelingen, op heeter daad betrapt wor
dende, gevat en naar Tongeren opgezonden; maar de meesten
wisten zich, na hun doel te hebben bereikt, bij tijds uit de
voeten te maken. Het meest deserteerden de manschappen wanneer

zij als schildwacht geplaatst waren, en daartegen te waken was
niet mogelijk, want ook de meeste onderofficieren waren niet
meer te vertrouwen, en al ware dit anders geweest, men kon
toch niet bij elken schildwacht een onderofficier als wachter
stellen om hem het deserteren te beletten.

De rapporten en vertoogen dagelijks door PEL naar Tongeren
opgezonden, konden de terugroeping van het detachement niet
bewerken. Toen evenwel op den 10n September, reeds vóór het
aanbreken van den dag, 4 onderofficieren en korporaals, en 32
soldaten met wapens en uitrusting naar Luik gedeserteerd waren,
en tevens het berigt gekomen was, dat eene kolonne opstande
lingen, ook van geschut voorzien, uit Luik was afgezonden

om het dorp Frère te omsingelen en het detachement gevan
gen te maken, – eerst toen, 's namiddags van dienzelfden dag,
werd hem het bevel gegeven om den volgenden dag, 's mor
gens vroeg, naar Tongeren terug te keeren. Zijn detachement
was nu nog 17 onderofficieren en manschappen sterk.
Toen hij den 11" September, 's morgens bij het aanbreken
van den dag, met zijne manschappen op den straatweg gereed
stond om den terugmarsch aan te nemen, viel nog het vol
gende voor. De korporaal MoRDAN, – dezelfde, die PEL in
Leuven op de Place du peuple het eerst op zijne schouders
had genomen, om hem in de mogelijkheid te stellen bij het
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detachement te blijven – behoorde tot het getal dergenen,
die den vorigen dag waren weggeloopen. Hij had zich bege
ven naar zijne ouders, die te Othée woonden, een dorp in de

provincie Luik, op # uurs afstand van de Limburgsche gren
zen gelegen. Aldaar aangekomen, was hem door zijnen ruim
60-jarigen vader gevraagd, of hij van een verlofpas of van
zijn paspoort voorzien was, en zich alzoo op eene geoorloofde
en wettige wijze te huis bevond. Toen deze vraag door hem ont
kennend werd beantwoord, wees de oude man hem met veront

waardiging de deur uit, te kennen gevende, dat het zijn ver
langen was, dat hij zonder verwijl naar het detachement terug
keerde, want dat hij den avond van zijn leven niet wilde
schandvlekken, door den zoon onder zijn dak te herbergen, op
wien de smet kleefde van trouweloosheid jegens zijn Koning
en zijn vaandel. Toen de zoon wel de ouderlijke woning,
maar niet het dorp verliet, getroostte de oude zich de moeite
om zelf hem naar Frère terug te geleiden, en alzoo kwam hij,
met het krieken van den dag – juist toen het detachement zou
afmarcheren – versierd met het ridderkruis van het legion van
eer, ten bewijze dat hij eenmaal met roem de adelaars van
NAPOLEON I gevolgd was, bij het detachement aan. Hij deelde
mede op welke wijze hij zijnen zoon ontvangen had, en smeekte
alleen, dat men bij het veroordeelen van zijnen zoon voor zijne
trouwelooze daad, op zijne jeugd en op de tijdsomstandigheden
zou letten. Daarna keerde de oude naar zijn dorp terug, en

het detachement aanvaardde den marsch naar Tongeren.
Aldaar aangekomen, kreeg PEL den last om met zijne man
schappen naar Maastricht door te marcheren, alwaar hij op den
zelfden dag omstreeks het middaguur aankwam, en met de
zijnen in subsistentie opgenomen en daarna ingedeeld werd
bij de 14" afdeeling infanterie. Hij vond de belooning voor
zijn gehouden gedrag in de betuigingen van tevredenheid welke
hem daaromtrent door de generaals DIBBETs en BRADE werden
gegeven, - maar meer nog in het bewustzijn van, onder zulke
moeijelijke omstandigheden, zijnen soldatenpligt tot het einde
toe te hebben vervuld.
C. M. H. PEL.

186 1.
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HERINNERINGEN UIT DE L00PBAAN VAN EEN
INDISCH OFFICIER.
(Vervolg van bl. 293.)

De azazaa komast.
VII.

Het aanvullen van een Indisch leger, waarover van tijd tot

tijd (als men voor het behoud der kolonie beangst is) nog al
veel gesproken wordt, is een gansch andere zaak, als het
completeren van een Europeesch leger. Ontvangt dit laatste
honderd of duizend man, een groot of klein aantal soldaten tot

aanvulling, zij zullen overal in passen, overal geplaatst kunnen
worden, men formeert er een kompagnie of bataillon van, juist
zoo als het valt en de behoefte het eischt. Een koloniaal leger

evenwel eigent zich niet zoo gemakkelijk tot opname van sup
pletie-troepen, omdat het uit manschappen van verschillende
natiën is zamengesteld, omdat het versnipperd is over een groot
gebied, omdat de behoeften talrijk zijn en de voorziening ge
brekkig is, omdat het gemis van één man een groote behoefte
kan doen ontstaan, en omdat elke man betrekkelijk veel meer
waarde representeert - als de man goed is, wel te verstaan –
dan in een Europeesch leger.
Wilt gij het bevestigd zien, kom dan bij de monstering van
een detachement hetwelk een paar dagen te voren uit Neder
land aangekomen is, en vraag acht dagen later aan den Gene
ralen Staf waar het gebleven is. In alle rigtingen over de
kolonie verspreid, verstrooid als kaf voor den wind! Let eens
op, hoeveel voorloopige informatiën er reeds door verschillende
personen genomen zijn nog vóór de monstering. De detache
ments-kommandant bezit reeds een staat, aantoonende de vroe
gere ambachten en betrekkingen, de geschiktheid voor een
speciale dienst, de talenten (teekenen, muzijk) van ieder man
onder zijne bevelen. Bataillons-adjudanten loopen zelven naar
de Depôt-kazerne om zich te vergewissen of de flankeur A. de
-
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klephoorn, en B de trombone blaast, beide instrumenten die
hij juist in zijn muziek ontbreekt. De Intendance zendt iemand
om te onderzoeken of flankeur C werkelijk een goede hand
schrijft, de geneeskundige dienst heeft aspirant-apothekers noo
dig, en wint onder de hand berigten in of er geen apothecers
jongen onder het detachement schuilt. Flankeur D is timmer
man, E metselaar en F slotenmaker, en de sappeurs der 4" kom
pagnie kunnen er niet buiten. Ieder, naarmate van het belang dat
hij in de zaak stelt of de behoefte die hij boven alles drin
gend acht, maakt nu gebruik van zijn invloed op hooger auto
riteiten, om zulke sujetten te verkrijgen, als hij gaarne wen
schen zou.

Dan komt de militaire kommandant monsteren, en vraagt
of iemand iets te reclameren of te verzoeken heeft.

De recla

mes, duizendmaal bezworen aan boord, worden maar achterwege
gelaten, om met des te meer kans van slagen een verzoek te
doen. De een wenscht naar Padang bij zijn broeder te komen;
de ander heeft een neef te Samarang, de derde zou gaarne bij
de artillerie, en de vierde bij de kavalerie geplaatst worden.

Een korporaal verzoekt om te Batavia te mogen blijven, opdat
hij zich spoedig voor sergeant bekwaam kan maken; een ser
geant zag zich liefst bij een bataillon dat te velde trekt, om
spoedig de epauletten te kunnen verdienen.
Eindelijk houdt de kommanderende generaal een inspectie,
om daarna aan ieder zijn bestemming te geven. Behalve de
aanvragen van korps-chefs op Batavia zelf, behalve de verzoe
ken door de manschappen ingediend, behalve de behoeften van
alle korpsen en staven over de geheele kolonie, worden som
wijlen nog rekwesten van particulieren in overweging genomen.
Flankeur G. bijv. speelt superber de viool, en het orkest
der Maatschappij van Toonkunst schreit om een eerste viool;

zou zijn Excellentie, die toch bekend staat de beoefening der
schoone kunsten aan te moedigen, dien flankeur niet op de
hoofdplaats willen plaatsen? Spoedig zal men geld trachten in
te zamelen om hem een remplaçant te koopen, wanneer het
blijken mogt dat hij geschiktheid voor muziekmeester heeft.
Welke weldaad zou zijn Excellentie aan de liefhebbers van
het tooneel bewijzen, als de korporaal H. te Soerabaija ge
25 %
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plaatst werd, waar de liefhebberij-comedie op het punt van ont
binding staat, uit gebrek aan een premier amoureua !
Op die wijze wordt de indeeling van een detachement suppletie
troepen een hoogst ingewikkeld vraagstuk met evenveel onbe
kenden als er manschappen zijn; daardoor is de oplossing, waar
bij ieder te vreden gesteld wordt, een meesterstuk te noemen,
en daardoor verklaart het zich waarom elk detachement binnen

weinige dagen geheel uit zijn verband wordt gerukt.
Ofschoon men mij gevleid had met de hoop, op de monste
ring mijn bestemming te zullen vernemen, bleef ik toch in
het onzekere. Al wat de Generaal tegen mij gesproken
had, was:

» Hoe heet jij?”
m RoBERT.”

» En ken jij al maleisch?”
» Ja wel, generaal.”
Daarop doorloopende, had hij PIENEMA hetzelfde gevraagd.
Na de monstering had de afrekening plaats, want gedurende
den overtogt was er geen traktement uitbetaald geworden. De
manschappen waren niet bijzonder tevreden met hetgeen zij
in handen kregen, de extra-korting van zes gulden voor een
doodkist, die voorheen, volgens getuigenis van ouden van dagen,

den man opgelegd werd, scheen echter vervallen te zijn.
Ik voor mij begreep, dat er weinig kromme sprongen zouden
te maken zijn met het kleine getal guldens dat ik in de hand
kreeg, en grootendeels in den vorm van koperen duiten door
AL1 naar huis gedragen werd.
VIII.

» Nu, felisiteer u; bij het 10e bataillon? sta dan maar vast.”
» Gaat gij naar het tiende. Wel man ik beklaag u.”
» Ik ging nog liever naar het ongezonde Ambon.”
» Wat is er dan tegen dat 10" bataillon?” vroeg ik.
m. Wat er tegen is? wel, daar houdt het niemand bij uit.”
» De ellendigste chef van het geheele leger, en er zijn lieve

jongens onder de hoofdofficieren; dat verzeker ik u.”
m. Gisteren nog zaten er drie officieren van het tiende te
brommen” (in arrest).
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»En verleden jaar is er nog een officier voor hem dood ge
schoten wegens insubordinatie. Dien had hij zoo lang getergd,
dat hij zich eindelijk vergat en zijne handen uitstak.

Kassian !

't was een flinke kerel.”

m Men wil weten dat hij spoedig zijn pensioen zal nemen.

Ik hoop het maar voor u, want anders zult ge uw genoegen
wel op kunnen.”

Die berigten waren niet zeer bemoedigend, doch ik hield ze
voor overdreven, daar ik aan de mess-tafel zat en reeds eenig
zins ingelicht was omtrent mijne mess-collega's, die niet voor
hun goed gedrag bij het dépôt geplaatst waren.
Ik ging mij bij mijn nieuwen chef aanmelden, doch werd

niet ontvangen. n Den volgenden ochtend had ik op het rap
port te komen,” boodschapte mij de ordonnans van den Over
ste, een Javaansch sergeant, m en de Luitenant-Adjudant zoude
mij wel een woning aanwijzen.” – Nog dienzelfden dag ver
huisde ik naar n°. 86, in het eerste blok huizen van het 10e

bataillon langs het Waterloo-plein staande. Er waren meer officie
ren dan woningen, zoo luidde het, en daarom had men bepaald
dat twee officieren bij elkander moesten wonen. De een kreeg
dan huishuur-indemniteit, en deelde dat met zijn contubernaal,

tot vergoeding voor de ontbrekende ruimte. Goed. Begeleid
door den Adjudant, klop ik aan de deur van n°. 86; klop nog
eens; bons er zelfs tegen, maar m die klopte, werd hier niet
opengedaan.” Dan de achterdeur maar gezocht. Het blok
met bijgebouwen omloopende, komen wij op die manier in

n”. 86, passeren een stal, eenige bedienden-kamers en een plaatsje,
waarop een papaja en zes koffijboomen staan. Het blijkt dat
mijn huisgenoot op zijn bed ligt en niet wakker kan worden.

De Adjudant schudt zijn hoofd en prevelt: ,,Hij zal vanmiddag
weêr mankeren op het exerceren” en zegt toen tot mij: ,,Nu
moet ge u hier maar zien op te slaan, de slaapkamer is be
zet; er schiet dus niets anders over dan het vóórvertrek. Recep
tiën geeft gij waarschijnlijk toch niet, en de visites ontvangt
gij maar buiten, in de galerij. Gij hadt het beter kunnen
treffen, maar er is nu niets aan te doen.”
De luitenants-woningen van het bataillon stonden onder één
dak, en hadden een gemeenschappelijke voorgalerij. De voor
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deur bragt u in een ruimte, die eigenlijk een binnengalerij
uitmaakte en zonder verdere afsluiting één geheel vormde met

den gang, welke langs de eenige kamer naar de achtergalerij
voerde. Die dus in n°. 86 trad, stond dadelijk voor mijn
ledikant, die mijn huisgenoot bezocht, liep langs mijn ledi

kant, en die mij bezocht, moest gaan zitten naast mijn
ledikant.

De voorgalerij was goed om 's avonds te gebruiken als de
zon onderging en men gekleed was; de luchtige achtergalerij
diende echter den geheelen dag, als men te huis vrij en on
gekleed wenschte te blijven; dáár werd eigenlijk gehuisd. Die
vrije plaats was, nu wij zamen woonden, niet meer vrij. - In
een oogopslag begreep ik die inconveniënten. Wat ik echter
niet begreep, was dat mijn huisgenoot nog doorsliep, toen ik
's avonds naar bed ging. Wat ik inderdaad niet had kunnen
vooruitzien, was dat hij tegen middernacht ontwakende, een
schrikkelijk geweld begon te maken om zijn jongen (bediende)
bij zich te hebben; dat die jongen, eindelijk binnengekomen,
zonder genade met een rijzweep afgeranseld werd, omdat hij
niet eerder kwam en zijn meester niet bij tijds geroepen had
voor het exerceren.

Het was een geweldig rumoer dien ganschen nacht in mijn
huis. Steeds in de hoop dat het eindelijk weêr rustig zoude
worden, daar mijn collega toch reeds bewijzen had gegeven van
goed te kunnen slapen, bleef ik op mijn bed liggen.
RAKSA was moede van het schreeuwen en zijn meester moede
van het slaan; hij ging althans in de achtergalerij in een lui
jerstoel zitten wiegelen en een sigaar rooken.
» Kassi api, RAKSA! - Lakas, monjet! (Geef vuur, RAKSA! Gaauw wat, aap!)
-

Nadat RAKSA de tali api in de keuken aangestoken en zijn
meester bediend heeft, krijgt hij order om m sopi sama ajer”
(genevergrog) te halen. Er volgt gerinkinkel van glazen en
voortdurend gevloek, want RAKSA schijnt niets goed te kunnen

doen, ten slotte een geweldige losbarsting, toen RAKSA ver
klaart dat de genever bijna op is.

» Apa? binatan! (wat beest!) (sopi habis? (is de genever op)?
dan hebt gij dien opgedronken. Hier, (krotjok)! (moordenaar)
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ransel zult ge hebben, tot dat er genever is.” En nu regent
het weder zweepslagen, en gilt RAKSA het andermaal uit:
m Allah toewan ! ampon ! saja tra salah; toewan sendiri minom.”

(Genade toch, mijnheer! ik ben onschuldig, mijnheer dronk
het zelf op).
» Loe djoesta, loe mentjoeri, babi /” (Gij liegt het, gij hebt

het gestolen, zwijn!) En de karwats snort nog sneller door de
lucht en martelt RAKSA's huid zonder ophouden.

RAKSA kruipt over den grond en zoekt in alle hoeken naar
genever, terwijl de meester op zijn rug blijft zwiepen. Ge
lukkig staat er nog een vergeten kliek in een flesch, groot
genoeg om den toorn zijns meesters te bedaren en mij een half
uur rust te schenken.

Ik word weêr gewekt door een dergelijke scène tusschen
dezelfde luidruchtige personen; de kwestie is nu, dat de meesten
eten wil, en de knecht geen eten kan geven, omdat er niet
is. Die kwestie wordt nog ingewikkelder, als de meester
ontdekt dat zijn beurs ledig is, en hij natuurlijk den knecht
voor den dief houdt.

Eindelijk spring ik het bed uit, en sta plotseling voor mijn
onbekenden huisgenoot, dien ik verzoek een einde aan dit ge
weld te maken. Hij staart mij met een paar roodbeloopen
oogen eenigzins verbaasd aan, en vraagt waar ik van daan
kom en wie ik ben. Ik heb de eer mij als een collega bekend
te maken, die het genoegen heeft met hem in één huis te wo
nen, omdat de militaire kommandant het zoo goedgedacht heeft;
maar die ook morgen aan den dag den militairen kommandant
zal verzoeken dat genoegen van zamenwonen te doen ophouden,
tenzij men mij voor de rest van den nacht rust wil schenken..

Mijn collega drinkt pruttelend zijn glas uit, en ik verdwijn
weder achter de klamboe, zonder verder gestoord te worden.
IX.

Den volgenden morgen ten 8 ure ben ik present op het rap
port bij den overste BULDERHAUs, mijn bataillons-kommandant.
Hij bewoont insgelijks een gouvernements-huis, maar van grootere
afmetingen. Op zijde, onder een rieten afdak, is de ingang van
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het bureau; daarvóór staan de onderofficieren en manschappen
te wachten, onder toezigt van den Luitenant-Adjudant. Behalve

mij, is er nog een jong officier tegenwoordig, met wien ik kennis
maak.

Hij vertelt mij terloops dat de Overste heden ochtend

ongemakkelijk zal zijn. - Hoe dat zoo?” - Wel, dat weet
de ordonnans altijd vooruit, het humeur van den Overste staat
in het naauwste verband met de spijsvertering, en . . .”
m Mijnheer SAMIëL!” roept een raauwe, onaangename stem.
Het is die van den Overste, die juist in de deur is getreden.
Een goed militair voorkomen, vlugge bewegingen, hoog voor
hoofd, levendige oogen, witte tanden, blonde lokken, maar
toch in alles iets in harmonie met die onbehagelijke stem. Dat
voorhoofd krimpt telkens ineen, vormt zeven diepe rimpels die
bijna over elkander heenvallen, en ontrolt zich gedurig weder met
slangachtige, kronkelende vlugheid; het overigens welgevormde
gelaat trekt zich beurtelings tot de helft zijner grootte zamen, en
ontspant zich dan weder, altijd in verband met de voorhoofds

bewegingen. De oogen vliegen bliksemsnel van den eenen hoek
der oogkast naar de andere, en dit geeft iets tijgerachtigs

aan dat hoofd, vooral als de eigenaar in toorn gerakende zijn
tanden laat zien, zijn mond laat schuimen en begint te brullen.
m Mijnheer SAMIëL!”

m Overste!” antwoort de Luitenant op denzelfden korten toon,
en treedt tegelijker tijd voor.

m. Waarom stonden de geweren gisteren niet volgens de
nummers?”

m. Dit wilde de Kapitein niet hebben.”
m G.. verd...., mijnheer, ik vraag u niet...
m G .. verd. . . ., Overste, u vraagt wel!” altijd den toon van
zijn chef aanslaande.
De Overste treedt een halven pas terug, luitenant SAMIëL maakt
een halven pas voorwaarts en blijft toen weder behoorlijk, eer
biedig staan. Op dat jeugdig gelaat staat zooveel vastberaden
heid, uit die oogen straalt zooveel vuur, dat zelfs de overste
BULDERHAUs een oogenblik uit het veld is geslagen. Toen dat
oogenblik evenwel voorbij is, neemt de woede weder de over

hand. Met verwonderlijke snelheid plooit en ontplooit zich
zijn slappe huid boven de oogen, spannen en ontspannen zich
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zijne rood-gezwollen wangen, ik hoor zijne witte tanden knar
sen en zie het dikke schuim, dat de soldaten de Spaansche
zeep noemen, op zijn bleeke lippen komen.
m Mijnheer! gij vloekt tegen mij! Voort! uit mijn oogen!
voor acht dagen naar uw kamer!”
m Ik ga, Overste! al was het ook voor veertien dagen, maar
ik verdraag niet, dat gij tegen mij vloekt.”
En toen het militair saluut gevende, maakt luitenant SAMIëL
regtsomkeert, en gaat met opgeheven hoofd naar huis.
Overste BULDERHAUs was buiten zich-zelf van woede, zijne
oogen schoten bliksemstralen. Hij deelde wel vijftig dagen pro
voost uit aan de manschappen over wie rapporten ingekomen
waren; hij voorspelde aan degenen, die hem als uit arrest
ontslagen, gepresenteerd werden, zonder genade een spoedige
plaatsing in de 2de Klasse van Discipline, m en dan zal ik van
uw achterste een blikslagerswinkel maken,” voegde hij er met
zelfvoldoening bij. Zich ten laatste tot mij wendende, bragt hij
mij een norschen groet, en zeide, op een indeelingskaart ziende:
m Mijnheer RoBERT, geplaatst bij de 1° kompagnie; u is offi
cier van de militaire academie; ik zal u eerstdaags met de in
structie der officieren belasten.”

Ik boog, maar waagde te antwoorden: dat ik geheel zonder
ondervinding zijnde, nog van ieder ander officier het dienen
kon leeren; dat ik bovendien geen instructie had gehad om
als onderwijzer te kunnen optreden, en om die reden hem in
overweging gaf, mij voor als nog hiervan te willen ver
schoonen.

m Neen, mijnheer! u zult met de cursus belast worden. Het
Militair Departement wil van die geleerde heeren partij trekken.
't Is goed mijnheer!” – En hiermede kon ik aftrekken.
Zonder verwijl begaf ik mij naar den kommandant der eerste
kompagnie, kapitein MEERLING, die mij beleefd ontving en aan
zeide, dat ik heden dadelijk in de lapweek viel, daar de eenige
luitenant zijner kompagnie in commissie was. Ik meende niet
beter te kunnen doen, dan openhartig te bekennen dat ik
eigenlijk geen flaauw begrip van dienen had, daarom vriende
lijk verzocht in de eerste dagen toegevendheid te willen gebrui

ken, en ingeval ik eenige dienst niet behoorlijk verrigtte, het
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niet te willen beschouwen als een gevolg van onwil of nalatig
heid, maar alleen als gebrek aan ondervinding, daar ik nog
nooit in Nederland een voet in een kazerne gehad had.
Bezield met den meesten ijver, begon ik dien dag dan met
te lappen, doch hoe ik mijn best ook deed, scheen het toch,
dat ik nog al eens faalde, want drie malen hoorde ik uit den
mond mijns kapiteins, die juist de politie had, m dat de offi
cier anders arrès kreeg.” Wanneer hij bijv. de soep niet
proefde, kreeg hij arrès, wanneer hij niet vóór den kapitein
in de kazerne was, kreeg hij arrès, wanneer de corridor niet
geveegd was, kreeg de officier nog eens arrès. Ik vond die
waarschuwingen vrij overbodig na mijn geloofsbelijdenis van
dien morgen, doch begreep spoedig dat 's mans bedoeling niet
zoo crimineel was als zijne woorden, daar ik bij slot van reke
ning toch geen arrest kreeg.
Bij nader inzien liet het zich wel verklaren, waarom het
arrest hier zulk een groote rol speelde en gedurig in ieders
mond was. Vooreerst gaf de chef den toon, uit liefhebberij
of gewoonte, – dat weet ik niet -, de kapiteins, zelven dik
wijls gestraft, namen het spoedig over en repeteerden het
woordje m arrest” bij de onbeduidenste voorvallen. Ten tweede
bestond er wel aanleiding om buitengewoon streng te zijn. De
meeste officieren waren jong en onbedreven; andere kwamen
van buitenposten bij dit bataillon op de proef dienen, door
wangedrag of ongunstige rapporten bijna rijp voor hun ontslag,

plaatste het Militair Departement zulke officieren, als laatste po
ging, bij een strengen chef op de hoofdplaats. Bleek het dat hun
gedrag onberispelijk was en zij verkeerd beoordeeld waren, dan
kwam dit op rekening van den vroegeren chef; doch stond

de slecht genoteerde de vuurproef niet door, dan volgde zijn
demissie en terugzending naar Nederland als passagier 2e klasse.
Zoo waren er thans vier officieren, waarvan twee kapiteins,
bij het 10 bataillon; drie hunner stonden onder beschuldiging
van aan den drank verslaafd te zijn, en kregen ook werkelijk
korten tijd na mijn aankomst, hun demissie. Dat mijn huis

genoot de eerste van deze ongelukkigen was, behoef ik naau
welijks te zeggen, evenmin, dat ik hartelijk blijde was van
zijn intimiteit ontslagen te zijn.
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Ter eere van overste BULDERHAUs moet ik hier nog bijvoe
gen, dat hij een uur na afloop van het rapport den luitenant
SAMIëL bij zich ontbood, een soort van apologie maakte, en
hem uit zijn arrest ontsloeg. Als men in aanmerking neemt,
dat bij zijn korps zeer veel officieren dienden die een slechten
naam hadden, dan kan het niet bevreemden dat zijn natuur
lijke strengheid vaak in ruwheid ontaardde, en hij somwijlen
te weinig onderscheid maakten tusschen goeden en kwaden.
X.

Het heeft al den schijn dat ik mijn inlijving in het Indi
sche leger met al te donkere tinten afgeschilderd heb. Die
ontscheping, dat dépôt, die mess, dat slaan, die BULDERHAUs,
die huisgenoot – het is waar, het zijn geen vrolijke pagina's
uit mijn dagboek, doch ik zie geen kans den indruk der eerste
dagen op een duidelijker en toch waarachtige wijze weder te
geven. Het onverwachte en ongewone, het ruwe en vreemde
der bejegeningen bragt mij in een toestand, waarvan ik mij la
ter, toen de eerste beslommeringen voor kalmte plaats gemaakt
hadden, eerst behoorlijk rekenschap kon geven. Het kan zijn
dat ik geheel andere indrukken zoude ontvangen hebben, als
ik op een anderen dag ontscheept en bij een ander korps ge
plaatst was, maar nu waren zij onaangenaam.
Het is ontegenzeggelijk dat van de aankomst in Indië, van
de ontmoetingen der eerste dagen, het lot, ja het leven der Euro
peanen afhankelijk is. De sterfte onder officieren en manschap
pen, die voorheen zoo groot was en kortweg toegeschreven
werd aan den invloed van het tropische klimaat, is thans ge
bleken een andere oorzak gehad te hebben. Uit baldadigheid
gingen de soldaten zich m dood zwijnen;” en menig officier wien
het aan geestkracht ontbrak om zich aan de nieuwe levenswijze
te gewennen, die alles beoordeelde naar de eerste indrukken,
werd het slagtoffer zijner verkeerde opvatting. Ik heb er menig
voorbeeld van gezien, want in die dagen waren de mutatiën bij
ons bataillon menigvuldig en kwamen er zóó veel officieren uit

Nederland, dat na verloop van een paar maanden ik betrekke
lijk reeds een oud officier was geworden.
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Hoe menig blozend gelaat zag ik in korten tijd verwelken,
hoe menig krachtvol gestel verkwijnen, en dat van mannen die vol
levenslust, ijver en illusiën voet aan wal gezet hadden. De
ontzettende teleurstellingen, de plotselinge overgang van de
schoonste luchtkasteelen in een prozaïsche, terugstootende wer
kelijkheid, gaf den doodsteek aan zwakke geesten, die slechts
van een land m overvloeijende van melk en honig” gedroomd
hadden. Voor den zoodanige had het klimaat een sloopende, uit
teerende kracht; voor hem was de geringste ongesteldheid een
woedend acclimatisatie-proces, een voorbode van een onvermij
delijken dood, voor hem, behebt met de vooroordeelen tegen
al wat den naam van hospitaal droeg, stond de order van den

officier van gezondheid om naar het hospitaal te gaan, gelijk
met een doodvonnis. Opbeurende woorden, vriendelijke toe
spraak baatten dan niet, stuitten dan af op de zwaarmoedig
heid die zich van zijn ziel meester gemaakt en de kiem van
ziekte reeds in het ligchaam gelegd had.
Dikwijls nam de nieuweling eene andere, doch even verder
felijke rigting. m Kom,” riepen eenigen hem bemoedigend toe,
m het is hier geen land om het hoofd te laten hangen. Ga

met mij mede een bittertje drinken, dat houdt u hier op de
been.” En dan werd er gebitterd van tien tot twaalf, tot
één ure; en den neerslagtige, den zwakke hing een ander
zwaard boven het hoofd.

Van de verschillende vormen, waaronder de nieuweling of
den dood met spoed te gemoet trad, of zich een treurig lot

en zekeren ondergang voorbereidde, was er een die zich open
baarde door een totale onverschilligheid voor al wat hem vroe
ger lief of dierbaar was, een onverschilligheid omtrent pligt, eer
en deugd. Ik kreeg er spoedig een voorbeeld van voor oogen.

Een maand voor mijn komst was de luitenant BooM bij
het 10° bataillon geplaatst.

Hij had reeds een paar jaren als

officier in Nederland gediend, en zich dáár van een gunstige
zijde leeren kennen. Tot op den dag van debarkement was
hij opgeruimd en vol verwachting geweest. Hier echter werd
hij spoedig terug getrokken, zonderde zich meer en meer af,
sprak hoe langer hoe minder en eindelijk in het geheel niet
meer. Zijn gelaat had een bleeken matten tint gekregen en
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het vuur zijner groote, donkere oogen doofde van lieverlede
geheel uit. Verscheidene malen had ik, te zamen de week
met hem doende, hem aangesproken, doch slechts enkele woor
den tot antwoord gekregen; eindelijk volgde ik het voorbeeld
mijner kameraden en liet hem zijn onverschilligen gang gaan.
Die onverschilligheid scheen zich nu en dan ook uit te strek

ken tot zijne dienstverrigtingen, althans luitenant BooM kreeg
meermalen arrest, maar bestraffing had evenmin uitwerking op
zijn onverschillig gedrag als iets anders.

De liefhebbers van

drinken, voor wie een arrestant altijd een schoone gelegenheid
was om hunne hartelijkheid onder een bittertje te toonen,
klopten te vergeefs bij BooM aan; zij werden vriendelijk ont
vangen, een sigaar aangeboden, maar de bitterflesch kwam niet
op tafel, en het bezoek - dat wist BooM wel – liep dan al
heel spoedig af. Allengs namen de straffen toe; de bekwame,

ijverige officier scheen ongeschikt voor alles te worden; provoost
was reeds toegepast, en nu had hij een aanschrijving van het
Militair Departement ontvangen, die een waarschuwing inhield

om meer ijver te betoonen, of zich anders op zijn ontslag
voor te bereiden. Doch ook die bedreiging was niet in staat
den ongelukkige uit zijn apathie op te wekken.
Zonder twijfel zou BooM verloren zijn geweest, had een
zijner kameraden, de edele VAN KRIEGER, die zijn toestand juist
beoordeelde, zich zijner niet aangetrokken en hem van een
zekeren ondergang gered.
De 1ste luitenant vAN KRIEGER was juist van Sumatra geko

men en mijn huisgenoot geworden. Ik had niet veel tijd noo
dig gehad om overtuigd te worden dat het lot mij deze maal
gunstiger geweest was, want namen vAN KRIEGER's manieren
mij dadelijk voor hem in, toonde hij bij de eerste behan
deling onzer huiselijke belangen discreet te zijn, en den
takt te bezitten om van een slechte woning nog zóó veel te
maken, dat wij beiden toch zekere vrijheid genoten, spoedig
leerde ik hem hoogachten voor zijne kameraadschappelijke
deugden.

VAN KRIEGER had zich dadelijk gëinformeerd naar alle offi
cieren van het bataillon. Hij kende er eenigen van, en de

overigen beschreef ik hem zoo goed ik kon, van BooM had ik
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geen loftuigingen gemaakt, want ik gevoelde minachting voor
iemand van zulk een verregaand onverschillig karakter. Het ver

wonderde mij dus niet weinig, spoedig op te merken, dat mijn
huisgenoot het gezelschap van BooM boven elk ander zocht;
dat hij bij iedere gezamentlijke dienst eerst BooM afhaalde, en
dat deze, nog wel altijd traag en onverschillig, echter nooit
meer op het appèl mankeerde.
Op zekeren dag deelde vAN KRIEGER mij mede dat hij het
zóó ver gebragt had, dat BooM beloofd had dien avond bij
hem te komen.

m Ontvang hem vriendelijk, ROBERT, mij ten gevalle. Ver

geet voor heden dat hij een stuk ijs is.

Ik heb hoop, dat

wij hem zullen ontdooijen. Hij verdient inderdaad meer mede
lijden dan minachting; hij lijdt aan een zielsziekte, ik ben er
zeker van. Als gij langer in Indië zijt, zult gij ondervinden

dat ik gelijk heb, reeds twee voorbeelden ken ik van derge
lijke ongelukkigen, die zich, zelven, zoo geloofde men, in het
ongeluk stortten, maar die het werkelijk niet helpen konden,
omdat zij met een gezond ligchaam een hopeloos zieke ziel
ronddroegen.
m. Maar waarom veronachtzaamt hij zijn dienst?” merkte ik
aan. m. Ik kan begrijpen dat hij neerslagtig is, en onder
den druk van allerlei zwaarmoedige gedachten liever in de lucht
zit te kijken dan onzen omgang te zoeken; doch om zich
moedwillig zijne demissie te bezorgen, dat vat ik niet en is
onverschoonbaar.

m. Het m waarom” kan ik u niet oplossen, maar het is een
feit dat zich helaas! te dikwerf vertoont.

Er bestaat slechts

één middel tegen, en dat heb ik aangewend. Ik heb mij let
terlijk opgedrongen, mij onbeleefde behandeling laten wel
gevallen; ik heb mij zelfs eenmaal de deur laten wijzen, door
vol te houden en hem het land op te jagen. » Waarom laat

gij mij niet met rust,” riep hij eergisteren op driftigen toon
uit; m laat mij toch alléén.” Toen had ik veel gewonnen, en
antwoordde: ,, omdat ik niet wil dat gij u ongelukkig zult
maken, omdat ik weet, dat als gij in leven blijft, het u later
bitter berouwen zal, omdat gij uw moeder, uwe kennissen niet

meer onder de oogen zult durven te komen, als gij met
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schande beladen naar huis terug gestuurd wordt. Begrijpt gij
niet, dat elke dag u een pas naar uw ontslag voert, en wat
dan? – Hoor, werp die flaauwhartigheid van u af: zij ont
eert u; wees een man, wees mijn vriend, ik verlaat u niet;
ja, niet ondanks u-zelf.” Toen zonk zijn hoofd, met beide
handen bedekt, op tafel, en ik geloof dat hij nadacht. Althans
na eenige oogenblikken zich oprigtende, zeide hij langzaam:
m. Ik zal het beproeven, maar het zal niet gelukken.” – m. Het
zal wel gelukken, herhaalde ik, maar gij moet het willen. Ga
nu met mij wandelen.” Wij hebben toen om het Konings
plein heen gedrenteld, en hier en daar, waar muzijk gemaakt
werd, stilgestaan, ik meen opgemerkt te hebben dat hij onwil
lekeurig naar de piano luisterde.
m. Als hij van muzijk houdt,” hernam ik, m dan stel ik voor,
hem van avond op duo's te trakteren.”
» Een prachtig idée, RoBERT! Hij zal dan niet gedwongen
zijn veel te spreken, en toch afleiding, misschien opwekking
hebben. Ik ga terstond mijn guitarre opspannen, laat ons dan
de nieuwe muzijk eens doorloopen die gij mede gebragt hebt.”
VAN KRIEGER's pogingen gelukten volkomen. Hij won het
vertrouwen van zijn patient, genas hem en werd zijn vriend.
Acht dagen later had BooM zich herinnerd een fluit te bezit
ten, en in plaats van duo's voor viool en guitarre, voerden wij
trio's uit, die het aantal wandelaars langs het Waterloo-plein
niet deden afnemen, en ons bij de jonge dames uit de buurt
in geen slechter daglicht plaatsten.
(Vervolg hierna.)
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SCHETSEN UIT DE MOLUKKEN TIJDENS DEN
OPSTAND VAN 1817.
(Vervolg van bladz. 320).

II.
Christinses Marthez.

Nog steeds wapperde de oproervaan van de kleinste der
Uliasser-eilanden, nog hield THOMAS MATULESIA ook de Radja's
van Noesa Laut aan de keten gekluisterd, welke hun zoo zwaar
viel te dragen en die zij uit vrees voor zijne geduchte wraak
niet durfden verbreken, nog aarzelden zij om zich aan het
wettig gezag te onderwerpen, toen in den avond van den
9den November 1817, de wachthebbende officier aan boord

der korvet de Zwaluw, een Indiaan op het strand gewaar werd,
in wiens hand de opgeheven witte vlag zich helder aftee
kende tegen het steeds donker wordende azuur van den hemel.
Het kruisen van dezen oorlogsbodem langs hunne kusten,
het jagt maken op hunne vaartuigen en het verlangen om aan
de vredelievende proclamatie van den Commissaris-Generaal te
beantwoorden, teneinde vrij naar hunne negorijen te kunnen
terugkeeren, deed de inlanders besluiten het hoofd te buigen
en hunne onderwerping aan te bieden.
Teneinde zich van hunne goede gezindheid te overtuigen,
was terstond eene sloep naar den wal gezonden, wier beman
ning met eereschoten en vreugdegejuich ontvangen werd.
Den volgenden morgen nam de Etat-major van de Zwaluw,
in plegtstatigen optogt door al de Radja's, aan het hoofd hun
ner gewapende benden, begeleid, in naam der hooge regering,
het fort Beverwijk in bezit, en dáár, waar kort te voren de
Nederlandsche vlag gehoond en door het slijk gehaald was

geworden, ontrolde zij thans hare kleuren onder het gejubel
der menigte en beloofde den inlander hulp en krachtdadige
bescherming.
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In het fort, of liever vervallen blokhuis, waarvan de nade

ring zeer moeijelijk gemaakt was door het groote aantal voet
angels, wolfskuilen en meer andere vergravingen, waren vloeren
noch daken te vinden; de bezetting moest er nog menigen nacht
onder den blooten hemel doorbrengen, en met veel moeite wer
den twee metalen stukjes geschut in batterij gebragt.

Het kleine eiland had de heillooze uitwerking van oproer en
geweld in ruime mate ondervonden; weldra echter legden de
inboorlingen in handen van den kommandant der korvet, den
eed van onderwerping en getrouwheid af aan het Nederlandsche
gouvernement, en van toen af ging het eene betere toekomst
te gemoet; al de versperringen, al de van koraalsteen opge
trokken muren en borstweringen welke de communicatiën be
lemmerden, werden omvergehaald en geslecht: van toen af,
hervatte men met vernieuwden ijver den zoo lang gestaakten
arbeid aan tuinbouw en nagelteelt; van toen af, herleefden in
dit heerlijke oord, vrede, welvaart en geluk. Maar, was de
hooge regering bereid om te vergeven en te vergeten, werd de
schuld van velen doorgehaald en uitgedelgd, – voor sommigen

echter moest de straf volgen op de misdaad, vergevingsgezind
heid mogt in geene laakbare zwakheid ontaarden.

Het bloed

van zoo vele brave soldaten, de hoon der Nederlandsche drie

kleur aangedaan, moest gewroken en het volk geleerd worden,
dat hetzelfde bestuur, 't welk met kwistige hand wist te be
loonen en met liefde kon vergeven, tevens de kracht bezat om
met gestrengheid te kastijden, opdat het ook in den Moluk
schen archipel heinde en verre over de wateren klinken
zou: Nederland is grootmoedig en regtvaardig!
Ook Noesa Laut moest zijn offer brengen en deelen in de straf
welke in de eerste plaats moest komen over hen, die het heil
looze vuur des oproers hadden aangeblazen tot die alles vernie
lende vlam, welke zooveel leed en jammer gebragt had over deze

anders zoo rijk gezegende gewesten. Zij, die door het opste
ken der bloedige vaan zich hadden willen verheffen, zouden de
eersten zijn op wier zielloos overschot die zelfde vaam als
doodkleed nederviel.

Het voornaamste hoofd van Noesa Laut, Radja ABoEBoE, was
met CHRISTINA MARTHA, zijne eenige dochter, opgeligt en naar
1861
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Z. M. linieschip Evertsen, in de baai van Saparoea, overgebragt.
Al de gevangenen verschenen bij hunne komst aan boord vóór
den Schout bij Nacht BUYSKEs, Commissaris-generaal voor Am
boina en onderhoorigheden, die besliste, of zij in kluisters ge
klonken dan wel der vrijheid wedergegeven moesten worden.
Door een luisterrijken staf omringd, zat hij weder voor in den
raad, voor wien reeds zoo menig bevende knie zich gebogen
had om genade te smeken voor zich of de zijnen, toen een grijs
aard, door een Indiaansch meisje ondersteund, werd binnenge
leid. Het waren Radja ABOEBOE en CHRISTINA MARTHA.
Daar stonden zij vader en dochter! de oude man, met ne
dergeslagen oogen, bevende als een blad en zoodanig door angst
bevangen, dat hij geen woord kon uitbrengen, terwijl hij het
naauwelijks waagde zijne regters met een schuinen blik te over
zien; de schoone maagd, het donkere, zielvolle oog dan eens
met vorschenden blik op de regters geslagen, dan weder met
diepen weemoed op haren vader gerigt; dan eens hare edele
gestalte oprigtende als of de engel der hope haar nieuwe levens
lust had ingeblazen, dan weder het hoofd ter nederbuigende
en de handen wringende onder het naamloos angstgevoel dat
zich meester maakte van haar hart. Daar stonden zij! de vader,
gebukt onder den last zijner hooge jaren en het diepe besef
zijner schuld, de dochter, in den vollen bloei harer eerste
schoonheid en zich van niets bewust dan van innige kin
derlijke liefde; hij aangeklaagd als hoofd van den opstand en het
zwaard gekeerd hebbende tegen zijne vroegere weldoeners; zij
beschuldigd, niet alleen de wapens van haren grijzen vader
gedragen, maar vooral uitgemunt te hebben èn als danseresse
in den wilden krijgsdans èn als voorvechtster in den bloedi
gen krijg.
Op eens stort CHRISTINA MARTHA den voorzitter te voet en

bidt om genade voor haren grijzen vader: ,,Genade voor hem.”
zoo smeekt zij, m dat mij geschiede naar mijne werken”! en
zich van den een tot den ander op hare knieën voortslepende,
slaat zij den biddenden blik naar ieder der regters omhoog. –
Hoe zwaar het hun viel; hoe moeijelijk de strijd ook zijn mogt
tusschen medelijden en pligt; hoe ook bewogen met de diepe
smart van het arme meisje, – de regters moesten onverbiddelijk

w
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zijn: het lot haars vaders was beslist, het doodvonnis werd
over hem uitgesproken.
Met de kracht waarmede de gebogene veer terugspringt, rigt
de smeekende maagd zich overeind, vouwt nog eens de han
den te zamen en slaat weemoedig hare schoone oogen op tot
hen, die haar den zoo innig geliefden vader kunnen doen be
houden; . . . . maar te vergeefs; alle hoop is vervlogen: met
neêrgebogen hoofd en waggelenden tred verlaat zij de kajuit.

Naauwelijks op het dek gekomen of ze valt den grijsaard
in de armen: zij, die zelve zoo veel troost behoeft, tracht
hare snikken te smoren, haar schreijen te bedwingen om hem
te troosten en op te beuren, dien zij weldra verliezen moet; on
herstelbaar is dat verlies, ontroostbaar hare smart, en ieder is

diep met het leed van CHRISTINA MARTHA bewogen; den ruwen
matroos zelfs biggelt een traan langs de gebronsde wang die

zelden door zulk een dauw wordt bevochtigd.

En toch

is het oogenblik van scheiden dáár: het vonnis 'twelk den
vader ter dood brengt, spreekt de dochter van alle vervolging
vrij en voert haar een nieuw leven te gemoet: het vonnis,
dat hare kluisters verbreekt, klinkt de vermagerde pols des vaders
zoo veel te vaster in de boeijen. - In 't eerst begrijpt ze niet
wat men van haar wil: . . . . . men zal toch het kind niet van
den vader scheiden?

Langzaam rigt zij zich op; den eenen arm om des grijsaards
hoofd geslagen, den anderen uitgestrekt als om hem te bescher
men, staat zij dáár de fiere maagd, in al de pracht harer In
diaansche schoonheid, de ontbondene haarvlecht golft in raven
zwarte lokken om hals en slapen, in haar donker oog is het
vuur der wrake te lezen, en even als zoo vele parelen glinsteren
de witte tanden tusschen de krampachtig vertrokken lippen.
Thans herkent men de wapendraagster van den Radja, de In
dische prinses aan het hoofd harer gewapende benden: de dan
seresse der tjakalile als zij onder het wilde krijgsgezang van
den woesten Alfoer of op het schelklinkend maatgeluid van

tiſfa-tiffa en gong 1), de slanke leest buigt en kromt en wendt
1) Indische speeltuigen: de eerste, cene soort van trommen: de andere cene
soort van koperen ketel, waarop met stokjes geslagen wordt.
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onder de opgeheven speer; thans begrijpt men hoe de zwakke
maagd door hartstocht of wraakzucht bezield, in de reijen der
Hoeloebålang's den vijand den klewang door het harte stiet;.....
thans ziet men CHRISTINA MARTHA de koningsdochter vóór zich.
Maar 't is slechts voor één oogenblik: het arme kind heeft te
veel geleden; hare laatste krachten zijn uitgeput; naauwelijks
heeft zij moeds genoeg den Commissaris-Generaal te verzoeken
om de gevangenis van haren vader te mogen deelen. Deze

laatste troost werd haar niet geweigerd – en van toen af zag men
aan boord van de Evertsen een verheven voorbeeld van kin

derlijke liefde.
Eindelijk brak de dag aan, waarop de dood den band zoude
*

losmaken, dien niemand had durven verbreken. CHRISTINAMARTHA

vergezelde haren vader naar Noesa Laut, waar hij, ten over
staan zijner vroegere onderdanen, zijne rebellie met het leven
boeten moest. - Hij was veroordeeld om doodgeschoten te
worden. - Niet lang nadat het eerste morgenrood dien zoo
gevreesden dag had aangekondigd, werd eene kleine van alle
zijden ingesloten vallei door onze troepen bezet. Van de om
liggende hoogten, reeds vroeg door de opbewoners ingenomen,

verhieven zich van tijd tot tijd de ruwe toonen hunner krijgs
muziek, maar toen de veroordeelde door zijne dochter onder
steund ter strafplaats verscheen, hurkten allen eerbiedig neder.
Wij willen den lezer van deze schetsen niet ten tweedemale

getuige doen zijn van de voltrekking van een doodvonnis; het zij
hem genoeg te weten dat PAULUS TRIAGO, Radja van Aboeboe,

eenige oogenblikken na de voorlezing van zijn vonnis, op de
zelfde plaats ontzield ter nederlag, van waar hij vroeger als
Koning van Noesa Laut, zijne bevelen had doen uitgaan. De
arme CHRISTINA MARTHA, even te voren van de strafplaats ver

wijderd, stond van toen af alleen op de wereld. Onverschillig
voor al wat haar omgaf, was het als of ook haar alle geest
en levenskracht ontvallen was, als of de engel des doods ook

over haar den valen sluijer reeds had uitgespreid. Door eenige
vrouwen begeleid, werd zij in het huis van den schoolmeester,
die voor den Radja het laatste gebed ten hemel had opgezonden,
met eerbied en liefde opgenomen en verzorgd. - De inlanders

bekwamen verlof het lijk van hunnen Koning te begraven, en
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weldra waren ook van Noesa Laut de laatste sporen van den
opstand verdwenen.
Op den avond echter van dienzelfden dag moest de beman
ning van de Evertsen op eene treurige wijze aan het oproer,
dat zooveel bloed en tranen gekost had, herinnerd worden.
Eenige matrozen namelijk, die zich aan het strand, digt onder
de muren van het fort Duurstede, met baden vermaakten,

vonden even onder het zand, een zwartlederen reiskoffer begra
ven. - Uiterst nieuwsgierig naar den schat, welken zij ver
meenden ontdekt te hebben, zich reeds in het bezit wanende

van den hoop goud, hun door het toeval zoo wonderbaarlijk
in handen gespeeld, en het edelgesteente reeds in hunne ver

beelding ziende flonkeren, haastten zij zich den geheimzinnigen
koffer te openen, maar zij is stevig gesloten en geene hunner sleu
tels past in het slot. Hun ongeduld niet langer kunnende bedwin
gen, slaan zij den bodem in . . . . . Wie schetst hun afgrijzen
en hunne ontroering, toen zich de bloedige ledematen van
eenige menschelijke ligchamen aan hun oog vertoonen: uit de
kinderbeentjes aan welker voeten de half-vergane schoentjes nog
staken, bleek het genoegzaam, dat dit alles was, wat er be
halve het geredde kind, van de ongelukkige familie VAN DEN
BERG was overgebleven. In eene groote kist bijeenverzameld,
werden deze treurige overblijfselen den volgenden dag op
eenvoudige, maar plegtige wijze aan den killen schoot der aarde
teruggeven.

De droefheid van CHRISTINA MARTHA die wij in het huis
gezin van den schoolmeester zagen opnemen, nam intusschen
eene hoe langer hoe meer sombere tint aan: geen woord kwam

ooit, sedert haars vaders dood, over hare lippen, geene tranen
verligtten hare smart: meestal zwierf zij rondom de plek waar

haar blik den zijnen voor het laatste had ontmoet, - en weldra
verliet zij het huis om er niet in terug te keeren. Van toen af
doolde ze eenzaam en verlaten door de bosschen van Noesa

Laut: wilde vruchten en wortelen dienden haar tot voedsel,

en als zij van 't zwerven moê, de matte leden uitstrekte, was
haar de naakte aarde tot rustbank en de kille dauw tot sprei.
Wat was er van des Konings dochter geworden!? De fiere

CHRISTINA MARTHA, die vroeger, de blinkende haarvlecht met
-
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de kambang melatti 1) doorvlochten, de zijden sarong bevallig
om de lendenen geslagen, door hare speelgenooten omringd,
bij de feesten voorzat, en zoo menigen krans ontving, welks
bloemen en bladeren in even welsprekende als bij iedere In
diaansche schoone bekende taal, haar toefluisterde in hoevele

harten zij het liefdevuur had ontstoken, sleepte zich nu met
moeite voort, de gescheurde sarong achteloos nederhangende,
en schuw rondziende als de opgejaagde ree, wanneer zij het
digte woud voor eenige oogenblikken verliet. Vroeger trotsch
het hoofd oprigtende als wapendraagster van den Radja, ver
eerd door allen die haar omringden, bezongen als de bevalligste
bij spel en dans, als de stoutmoedigte en heldhaftigste in den
strijd, ging zij nu, van al wat zij lief had, verlaten, en diep
ter neêr gebogen onder haar leed, eenzaam nederknielen bij de
plaats waar de geliefde vader gevallen was, of bloemen strooijen

op zijn graf. Thans ontvlugtte men de eens zoo gevierde doch
ter van den magtigen vorst, de eerste danseresse der tjakalile,
de voorvechtster van Noesa Laut, als eene tooverheks of de

ongeluksbode die ramp en onheil bragt waarheen zij hare schre
den wendde. Zoo dikwijls de inlander het rondzwervende meisje
des morgens bij het optrekken van nevel of dauw, als eene
even nevelachtige verschijning langs den zoom van het bosch
zag henenglijden om zich een oogenblik later in het struikge

was of tusschen het hooge geboomte te verliezen, bezwoer hij
der tooveresse hem geen leed te doen wedervaren; of, als hare
slanke leest zich bij helderen maneschijn op den een of anderen
heuveltop als eene donkere schim zich tegen den hemel aftee

kende en aan zijn oog vertoonde, sloop hij angstig terug naar
zijne woning. Zóó werd CHRISTINA MARTHA een voorwerp van
afkeer en vrees, en de bijgeloovige menigte zag al spoedig in
haar de kwade geest van het eiland.
Weldra verzochten de bewoners van Noesa Laut om van

hare tegenwoordigheid ontslagen te worden. De Commissaris
Generaal vermeende aan dat verlangen te moeten voldoen, ten

einde geene aanleiding te geven tot rustverstoring of mishan
deling van het reeds zoo diep ongelukkige kind, en de Kom
1) Arabische jasmijn.
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mandant van de Evertsen was niet weinig verwonderd CHRIS
TINA MARTHA te herkennen onder de gevangenen, welke in het
laatst der maand December 1817, bij hem aan boord gebragt
werden om als bannelingen naar Java te worden overgevoerd.
Hij liet haar bij zich komen in de kajuit, waar zij nog zoo
kort te voren als eene pas ontloken roos was verschenen, toen
zij met al het vuur der jeugd en der teederste ouderliefde, het
leven voor haren ouden vader te vergeefs had afgesmeekt en

welke zij thans verbleekt en vermagerd binnen waggelde: de
schoone bloem was geknakt: . . . . . de engel der hope had haar
verlaten.

De kapitein VERHUELL sprak haar eenige woorden van troost
en bemoediging toe; beloofde haar een afgezonderd verblijf aan
boord en zijne voorspraak bij den Gouverneur-Generaal. De
gehechtheid en trouw waarmede zij haren vader op alle zijne
tochten, ja tot aan den rand van het graf gevolgd was, zou
doen vergeten dat ook zij de wapenen had aangegord, en in
stede van een regter, zou zij een tweeden vader wedervin
den. Met een weemoedig hoofdbuigen dankte zij den braven
zeeman, maar geen enkel woord kwam over de gesloten
lippen.
Welke edele hoedanigheden zouden er, bij eene beschaafde,
verstandige opvoeding, bij dat meisje niet ontwaakt zijn, wier
hart zoo rijk aan liefde was, zoo vatbaar voor de teederste
gewaarwordingen! Hoeveel troost zou zij gevonden hebben wan
neer hare ziel zich had kunnen verheffen tot Hem, die troost

en hoop heeft voor allen en die nimmer de arme weeze ver
geet! Ofschoon christinne in naam, was haar nooit geleerd
dat zij eenen liefderijken. Vader had in den hemel.
Met toegenegenheid en belangstelling werd zij aan boord
bejegend, de geknakte bloem verwelkte echter hoe langer hoe
meer; de neêrgebogen stengel kon zich niet meer oprigten;
steeds doffer werd haar oog, steeds wankelender haar tred,
steeds zwakker haar ligchaam. Eindelijk bezweken hare door ver

driet en ontbering ondermijnde krachten; en, nog voor dat
de Evertsen de Moluksche wateren verlaten en het strand van

Noesa Laut geheel uit het gezigt verloren had, nog voor dat de
zon ten derde male in het jaar 1818 aan de kimme verrees,
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was de ziel van CHRISTINA MARTHA het aardsche omhulsel ont
vloden; - en toen het afgematte, uitgeteerde ligchaam der een

maal zoo bloeijende maagd de plank ontviel om in de peillooze
diepte der zee te worden begraven, veegde menig ruwe hand
zich een traan van de wang, en 't m Goddank! het arme
kind is nu uit haar lijden”, dat van Janmaat's lippen vloeide,
was CHRISTINA MARTHA's lijkzang.
U.. ....

, 1860.

A. J. A. G.

KARAKTERTREK VAN DEN FRANSCHEN SOLDAAT.
Niets is meer karakteristiek in den Franschen soldaat –

dien wij ons bijna niet anders voorstellen dan als de type van
al wat luchtig, vrolijk en onbezorgd is - als de liefde voor

zijne moeder. Menig treffend voorbeeld zou men daarvan kun
nen aanwijzen; wij bepalen ons tot een enkeld, zooals het ons
door een aalmoezenier bij het Fransche leger in de Krim,
werd medegedeeld.
Na een hevig gevecht voelde een jonge wachtmeester der chas
seurs d'Afrique, door een geweerkogel in de borst getroffen, zijn
einde naderen. Ik bood hem de vertroosting der godsdienst
aan. » Ach vader!” zeide hij, m het naderen van den dood be
angst mij niet, want ik heb mij zoo even met God verzoend;
ik vrees Zijne regtvaardigheid niet, want ik weet hoe goed en
genadig Hij is. Daar is iets anders waarover ik mij ongerust
maak;” – hier kwamen de tranen hem in de oogen, en het
snikken belette hem een wijl te spreken; - m de gedachte aan

mijne moeder. Zoo lang ik mijne soldij ontving, legde ik het
altijd zuinig aan, om er haar iets van over te maken. Maar
wanneer ik sterf, zal zij van verdriet en armoede omkomen,”
weder vloeiden de tranen hem langs de wangen, terwijl hij
voor zijne moeder bad. Ik bad met hem het Onze Vader” voor
haar en met de woorden: m. Vader geef haar heden haar dage
lijksch brood” op de lippen, stierf hij kalm.

DE MAARSCHALK MARNIONT.

Zoo er iets bevorderlijk is tot het aankweeken van den krijgs
mansgeest bij het beschaafde gedeelte der bevolking in een land
als het onze, alwaar de volksaard zich niet kenmerkt door

eene bepaalde neiging tot den militairen stand, dan is het
de beoefening der krijgsgeschiedenis, of liever van gedeel

ten daarvan, die de grootsche en geniale handelingen van
beroemde veldheeren vermelden. De belangstelling en de aan
dacht toch, die men aan groote mannen en hunne verrigtingen
schenkt, strekken zich onwillekeurig uit tot de personen die
hen omgaven, de hinderpalen waarmede zij te kampen hadden,
de hulpmiddelen die hen ten dienste stonden, en onder deze
tot den soldaat; men leert het pligtgevoel, de zelfverloochening
en de volharding, die soldaten, van den laagsten rang af tot
den hoogsten toe, moeten bezitten, en zoo dikwerf bezaten,
eeren en hoogachten, en men maakt zich bekend met de krach
tige poëzij, die zich in zoo menige handeling op het oorlogs
veld openbaart.
Menig gedeelte der krijgsgeschiedenis, van die der oudheid
af tot die van den huidigen dag toe, biedt zich in dit op
zigt ter beoefening aan; doch moeijelijk zal er een geschied
verhaal gevonden worden, dat zoo de verbeelding aangrijpt,
als dat, waarvan NAPOLEON I en zijne veldheeren de hoofdper
sonen zijn. Onder deze bekleedde MARMONT, hertog van Ragusa,
eene voorname plaats, en de levensgeschiedenis van dien talent
vollen krijgsman is zoo belangrijk, dat wij zonder aarzelen
eenige bladzijden daarvan in dit tijdschrift overnemen.

Een van de kenmerkende eigenschappen van het tijdperk,
waarin MARMONT zelfstandig optrad, was, dat zij, die bij het
leger of in het civiele hooge rangen bekleedden, zulks niet te
1861.
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danken hadden aan hunne geboorte of hunne invloedrijke be

trekkingen, maar meestal aan hun moed en hunne bekwaamhe
den; zoodat dan ook velen van NAPOLEON's veldheeren en gene
raals uit de laagste klassen der maatschappij afkomstig waren.
MARMONT behoorde echter tot eene oude, aanzienlijke fami
lie; zijn vader was kapitein geweest bij het regiment van
HAINAULT, en op zijn acht-en-twintigste jaar wegens zijn held
haftig gedrag, met de orde van den Heiligen Lodewijk gedeco
reerd. Sinds drie eeuwen hadden zijne voorvaderen zich in de
krijgsdienst onderscheiden, en een zijner oudooms was als
vaandrig op vijftien-jarigen leeftijd in 1713 bij het beleg van
Freyburg gesneuveld, nadat hij, toen hem een kanonkogel den
regterarm had weggenomen, met de linkerhand het gevallen
vaandel opgenomen had.
Aan de opvoeding van den knaap, die zich later door zijn
moed en zijne talenten den maarschalkstaf zou verwerven, werd
eene buitengewone zorg besteed. Men legde zich niet alleen op
de ontwikkeling zijner geestvermogens toe, maar men trachtte
hem ook door eene naar de regelen der gezondheidsleer inge
rigte levenswijze, sterke en aanhoudende ligchaamsoefeningen,
een bij uitstek krachtig gestel te bezorgen; van zijn negende
jaar af, totdat hij op zijn vijftiende jaar het ouderlijk huis
verliet, ging hij alle dagen van twee uur 's namiddags tot aan
het vallen van den avond op de jagt, en op zijn twaalfde jaar
begon hij zich in het paardrijden te oefenen. Het gevolg van
deze voorbeeldige opvoeding was, dat hij later de grootste
vermoeijenissen en ontberingen gemakkelijk verdroeg, en dat
zijn uitmuntend ligchaamsgestel hem veroorloofde de ongemak

ken, die gedurende de langdurige oorlogen der Fransche Repu
bliek en van het Keizerrijk zijne krijgsmakkers deden bezwij
ken, als een spel te beschouwen.

De jeugdige MARMONT legde eene bepaalde neiging voor den
militairen stand aan den dag. De geschiedenis van KAREL XII,
door voLTAIRE geschreven, was in de uren van uitspanning
zijne geliefkoosde lektuur, en mogt ook al zijn vader, die ge
durende zijne militaire loopbaan teleurstellingen had ondervon
den, hem uit dien hoofde aanvankelijk voor het civiele bestem
men, de knaap bleef zijne neiging getrouw, en kreeg ten laat
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ste vergunning zijne roeping te volgen, mits hij bij de artillerie
in dienst trad. Terwijl hij zich hiertoe de noodige kundighe
den trachtte te verwerven, werd hem op vijftienjarigen leeftijd
door den invloed zijner familie, in het begin van 1789, de aan
stelling tot tweede luitenant bij een regiment infanterie bezorgd.
Die betrekking leverde hem volstrekt geene bezigheden op,
doch gaf hem het regt de uniform van zijn regiment te dra

gen, en had slechts ten doel, volgens de toenmalige inrigting
van het Fransche leger, zijne vooruitzigten op bevordering te
verzekeren. In weerwil zijner uniform en epauletten werd hij
met nog vijf andere jonge lieden aan de zorgen van een gees
telijke te Dyon toevertrouwd, die aan zijne wetenschappelijke
opleiding de laatste hand moest leggen. Hij zag hier voor 't
eerst den buitengewonen man, aan wiens lot het zijne later
zoo naauw werd verbonden, en die weldra half Europa aan
zijne heerschappij zou onderwerpen. BoNAPARTE diende toen
als luitenant bij een regiment artillerie, te Auxonne in garni
zoen, en was bevriend met een neef van MARMONT, die bij het
zelfde regiment diende, en die in zijn gezelschap nu en dan
den knaap kwam bezoeken.
In Januarij 1792 kweet deze zich met een goeden uitslag
van het ter toelating op de artillerie-school te Châlons gevor
derd examen, en begon de lessen aan die inrigting te volgen.
De groote staatkundige gebeurtenissen van die dagen, die eene
geheele omkeering van zaken in Frankrijk te weeg bragten,
strekten hun invloed ook uit tot de aanstaande artillerie-officie

ren, van welke er zich later velen, onder anderen Foy en

DURoc, met welken laatste MARMONT eene naauwe vriendschap
aanknoopte, in de krijgsdienst naam maakten. Een gedeelte
was der omwenteling zeer vijandig en wilde het land verlaten;
een ander gedeelte, waaronder MARMONT, was voor het consti
tutioneel koningschap, en vijf of zes der kweekelingen kleefden
de gevoelens der Jakobijnen aan. Toen LoDEWIJK XVI zich
den 10" Augustus onder de bescherming der Wetgevende Ver
gadering gesteld, en het opgeruide Parijsche gepeupel de Tuile
riën bestormd had, legde de mindere volksklasse van Châlons
eene vijandige stemming jegens het meerendeel der kweekelingen
aan den dag, die zij voor aristokraten uitmaakte, en op de
27%
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straten aanrandde, zoodat MARMoNT en eenige anderen op zeke
ren dag gevaar liepen door het verbitterde volk omgebragt te
worden, en zich slechts konden redden door met den degen in
de vuist zich een weg naar hun verblijf te banen. De ontbin
ding der artillerie-school was het gevolg van deze ongeregeldhe
den; MARMONT begaf zich naar zijn ouderlijk huis, en ontving
weldra, daar er groot gebrek aan officieren bestond, zijne aan
stelling tot tweede luitenant der artillerie.
In de lente van 1793 zien wij voor het eerst den jeugdi
gen krijgsman, wien zulk eene schitterende loopbaan was be
stemd, zich in de gelederen der republikeinsche legers tegen
over den vijand onderscheiden. Bij de divisie van het Zuider
leger, bij welke hij was ingedeeld, en die de stelling van
Tournoux bezette, bevonden zich geene genie-officieren, en
MARMONT van wien men wist, dat hij eene wetenschappelijke
opleiding had ontvangen, werd belast met het ontwerpen van
een verschanst kamp voor twee bataillons, dat binnen weinige
dagen onder zijne leiding getraceerd en opgeworpen werd. Toen
de Sarden zich te vergeefs van dit werk trachtten meester te
maken, vestigden de republikeinsche generaals hunne aandacht
op den jeugdigen officier, behandelden hem met onderschei
ding en bedienden zich van zijne raadgevingen. De gevechten
welke geleverd werden, waren, zoo als MARMoNT in zijne Mé
moires zegt, van weinig beteekenis; zij waren veeleer eene
krijgsoefening op eene groote schaal, geschikt om de uitmun
tende officieren en soldaten te vormen, die later de kern der

Fransche legers uitmaakten. Vele officieren van de betrekkelijk
kleine troepenafdeeling die de stelling van Tournoux bezette,
zijn hoogst verdienstelijke generaals geworden: onder ande
ren LA HARPE, die later na het overtrekken van den Po in

1796 den dood vond, en SAINT-HILAIRE, die bij Esslingen
sneuvelde.

In de maand December 1793 werd MARMONT naar het leger

gezonden, dat Toulon belegerde. Het is genoegzaam bekend,
dat de bevolking dier stad, na zich tegen de Parijsche Jako
bijnen verzet te hebben, in de maand Augustus van dat jaar
de hulp der Engelsch-Spaansche vloot inriep, en dat 18000
Engelschen, Spanjaarden, Sarden en Napolitanen de stad be
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zetten, die weldra door eene republikeinsche troepenafdeeling,
onder bevel van den generaal CARTEAUX, aan de landzijde werd
ingesloten. Deze onwetende en verwaande man, vóór de om
wenteling schilder van beroep, en door de Nationale Conventie
tot generaal benoemd, was ten eenenmale ongeschikt voor zijne
betrekking. Het beleg maakte onder zijne leiding dan ook wei
nig vorderingen, totdat een toeval BoNAPARTE derwaarts voer
de, die voor dienstzaken reisde en zijn landgenoot, den volks
vertegenwoordiger sALICETTI in het kamp voor Toulon kwam
bezoeken. Hij werd aan den generaal CARTEAUx voorgesteld,
die hem tot het middagmaal uitnoodigde, met de belofte dat
hij 's avonds op het schouwspel van den brand der Engelsche
vloot zou vergast worden.
Na den maaltijd begaven zich CARTEAUx en de volksverte
genwoordigers, door den wijn verhit en braaf snoevende, in
staatsie naar eene batterij van welke men dien schitterenden

uitslag verwachtte.

Toen zij die bereikt hadden, begreep

BoNAPARTE als deskundige dadelijk, waaraan hij zich te houden
had, maar welke voorstelling hij zich ook van de onwetend
heid van den generaal mogt gemaakt hebben, de werkelijkheid
overtrof zijne verwachting verre. De batterij, die uit twee
vier-en-twintigponders bestond, was zestienhonderd el van de
zee verwijderd, en de rooster, op welken de kogels gegloeid
moesten worden, was stellig uit deze of gene keuken genomen.

BoNAPARTE gaf vooruit te kennen, dat de kogels niet tot
aan de zee zouden komen, en toonde aan, dat de middelen
volstrekt niet naar het doel berekend waren.

Vier schoten

waren voldoende om zijne bewering te staven; men keerde
beschaamd naar het hoofdkwartier terug, en begreep met

regt, dat men het best zou doen met den kapitein BoNAPARTE
niet te laten vertrekken, en voortaan hem te raadplegen. Van

dit oogenblik af geschiedde er niets, dat hij niet bevolen of
aangeraden had, hij werd in alles geraadpleegd. Hij maakte
de lijsten op van hetgeen er benoodigd was, gaf de middelen
aan de hand om in de bestaande behoeften te voorzien, deed

alles voortgang hebben, en wist zich binnen acht dagen een
ongeloofelijken invloed op de volksvertegenwoordigers te ver
WCIVCn.

366

De onbekwame CARTEAUX werd later vervangen door den

braven, dapperen, achtingswaardigen generaal DUGOMMIER, op
wien BONAPARTE weldra evenveel invloed uitoefende.

Men be

noemde hem tot chef de bataillon, ten einde al de kapiteins
der artillerie aan hem ondergeschikt te maken, en hoewel een
oud luitenant-generaal der artillerie, DUTEIL, met het opperbe

vel van dat wapen bij het belegeringskorps werd belast, nam
deze volstrekt geen deel aan het bestuur van het beleg, en liet
den jongen officier begaan, daar hij bemerkte, dat het gezag in zeer
goede handen was, en dat de uitoefening van het opperbevel toen
maals ernstige gevolgen kon na zich slepen. BoNAPARTE's hel
der verstand had weldra ingezien, welke maatregelen alleen,
de plaats, wier voornaamste sterkte bestond in eene rij van
forten die haar aan de landzijde omgaven, konden doen val
len, en bragt die met ijzeren wilskracht ten uitvoer.
Kort voordat de redoute, die de soldaten le Petit Gibraltar

noemden, genomen werd, kwam MARMONT met twee kompag
niën artillerie bij het belegeringskorps aan. BoNAPARTE, die
hem, zooals wij reeds verhaalden, vroeger te Dyon ontmoet

had, herkende hem, merkte zijn dienstijver op, en stelde dien
menigmalen op de proef. Toen de redoute le Petit Gibraltar
bestormd werd door drie kolonnes, elk met een

door een

uitgezocht officier aangevoerd detachement artilleristen aan
het hoofd, bevond MARMONT zich bij een dier kolonnes. De
verschansing werd na een bloedig gevecht genomen, en hij
ontving van BoNAPARTE den last het geschut, dat er zich in
bevond, op de schepen op de reede te rigten. Het insnijden
der schietgaten moest geschieden onder het vreesselijk vuur dat

drie oorlogschepen gedurende verscheidene uren op MARMONT's
kanonniers rigtten, van welke er twintig werden gedood; doch
eindelijk slaagde men er in de stukken in batterij te brengen,
en de schepen te verdrijven. De vreemde troepen die Toulon
bezet hadden, begrepen eenige dagen later, toen de belegeraars

de voornaamste forten veroverd hadden, dat de verdediging
niet verder was voort te zetten, en scheepten zich in met de

zieken en gewonden benevens 12000 inwoners, na de magazij
nen en de schepen, die zij niet konden medevoeren, vernield
te hebben, waarop de republikeinen de stad bezetten.
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MARMONT zegt hieromtrent in zijne Mémoires: ,,Toen het fort
Malbosquet door de vreemde troepen ontruimd was, namen wij
het dadelijk in bezit, en de stukken, die wij er vonden, wer
den gerigt op de reede van Toulon, die bedekt was met tot
zinkens toe volgeladen vaartuigen, in welke de ongelukkige
inwoners de gevaren, waarmede hen de intogt van het republi
keinsche leger bedreigde, trachtten te ontvlieden. Men kon
van deze plek waarnemen, hoe angstig en onsteld zij waren,
en welk eene verwarring er bij hen heerschte; de nacht leverde
echter een nog akeliger schouwspel op, – en toch moesten de vol
gende dagen nog vreesselijker zijn! Eensklaps vertoont zich eene
zee van vlammen: het zijn magazijnen en schepen, die branden.
Bij het licht van den brand bespeurt men bij de vlugtenden nog
veel grooter verwarring en veel meer angst, dan men gedurende
den dag opmerkte, alles neemt in overijling de vlugt; eene uit
barsting doet zich hooren: het zijn brandende schepen en twee
kruidmagazijnen, die in de lucht vliegen; aan vulkanen gelijk
werpen zij balken en steenbrokken verre weg en schokken de
aarde tot in hare grondvesten. Bij voortduring doen zich ont
ploffingen hooren; de trilling der lucht is zoo hevig, het
geraas zoo verbazend groot, dat het zich tot aan de toppen
der Alpen voortplant, en dat men zich in het Fransche kamp
te Fourches verbeeldt overvallen te worden, en naar de wa

pens grijpt.
mOp dit helsch gedruisch, op de angstkreten en jammerklag
ten, die in de lucht weergalmden, volgt eene doodsche stilte.
De poorten worden geopend en de geheele bevolking schijnt
verdwenen te zijn; hetgeen er van overblijft heeft zich verbor
gen en schuwt het daglicht. Eenige patriotten slechts, die te vo
ren in de gevangenis waren geworpen, hebben de vrijheid terug
gekregen en komen juichend de overwinnaars te gemoet. Hunne
vreugde levert, tegenover rampen als deze, bijna nog afgrijsselij
ker schouwspel op dan eene algemeene ellende, de troepen ver
spreiden zich in de huizen; men plundert, en de plundering wordt
wettig verklaard en geoorloofd, want niemand biedt weêrstand,
of laat, om zoo te zeggen, eene enkele klagt ontsnappen. Na
dat men alles in bezit heeft genomen, gelast men de inwoners
op de markt bijeen te komen; de volksvertegenwoordigers be
-
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geven er zich ook heen; zij doen zich vergezellen van de
voorgewende onderdrukte patriotten; men vraagt dezen, wie de
vijanden der republiek zijn, en daar wijst ieder zijne persoon
lijke vijanden of zijne schuldeischers aan, die in hechtenis
genomen en onmiddellijk ter dood gebragt worden. Die
stand van zaken bleef eenige dagen voortduren en een, ieder
kon zijne wraakzucht bevredigen.
m BoNAPARTE, die een magtigen invloed had verworven, ge
bruikte dien verscheidene malen met goed gevolg om eenige
slagtoffers te redden: dit schouwspel vervulde hem met afgrij
zen; door zijne bemiddeling gelukte het mij het leven te be
houden van verscheidene ongelukkigen die zich tot mij kwa
men wenden. Vele andere officieren van het leger stelden ook,
van dezelfde gevoelens doordrongen, pogingen in het werk om
het moorden te doen ophouden. Meer dan achthonderd onge

lukkigen, tot de overblijfselen eener reeds tot op een vierde
verminderde bevolking behoorende, vonden den dood, en on
dergingen dien zonder eenigen vorm van proces.
m. Ik zal nimmer twee feiten vergeten, die de verwarring van
die dagen en de wijze, waarop men over menschenlevens be
schikte, meesterlijk schilderen. Toen wij met het aanbreken
van den dag Toulon binnenrukten, te midden van die doodsche
stilte, de treurige voorbode van de rampen die de ongelukkige
stad zouden overstelpen, bleef ik met een mijner kameraden
een oogenblik staan op een plein, en dadelijk trad een jong
mensch uit een huis te voorschijn, om ons zijne woning ten ver
blijve aan te bieden, daar zulks in zijne oogen het middel was
om het te beveiligen. Wij namen zijn aanbod aan. Ik raadde
hem aan te huis te blijven en in stilte zijn lot af te wach
ten, doch hij sloeg mijn raad in den wind, en wilde zich ver
toonen. Nog was de dag niet ten einde, of zijne familie werd
van zijn dood onderrigt door het gezigt van zijne bebloede klee
dingstukken.
m Den dag na onzen intogt volgde de bediende van een offi

cier der genie dwaasselijk een troep ongelukkigen die ter
slagtbank werden geleid, om dit afgrijselijk schouwspel bij te
wonen.

Eensklaps meent een soldaat van het geleide in hem

een der veroordeelden te zien, die wil ontsnappen; hij vat
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hem, niettegenstaande zijn tegenstribbelen en zijn geschreeuw

bij den kraag, en dwingt hem zich bij de noodlottige groep te
voegen; hij was op het punt van ter dood gebragt te worden,
toen een kameraad van zijn meester, wien de nieuwsgierigheid
ook derwaarts had gelokt, hem herkende en bevrijdde.”
Toen MARMONT na de verovering van Toulon tot kapitein
werd benoemd bij eene kompagnie, die zich bij het leger der
Pyreneën bevond, verzocht en verkreeg hij de vergunning bij

het leger van Italië te mogen blijven; daar toch was hij het
best in de gelegenheid zich te onderscheiden, en bevond hij
zich in de nabijheid van BoNAPARTE, tot wien hij zich meer en
meer getrokken gevoelde. Vloeide dit gevoel bij hem voort
uit achting voor de uitstekende begaafdheden van BoNAPARTE

en uit opregte genegenheid voor diens persoon, vond het zijn
oorsprong in eene koude berekening, die de schitterende loop
baan van den nieuwen Caesar deed gissen, of wel ontdekte
BoNAPARTE's adelaarsblik in den jeugdigen artillerie-officier de
kiem der talenten, die zijne aanstaande legeraanvoerders moes
ten bezitten? Wat hiervan moge wezen, van dit tijdstip af
was het lot van MARMONT aan dat van BONAPARTE naauw
verbonden.

Nadat deze nog eenigen tijd als brigade-generaal bij het le
ger van Italië had gediend, waarbij de omstandigheden hem
dwongen eene ondergeschikte rol te vervullen, ontving hij plot
seling bevel het leger van Italië te verlaten, en het bevel over
de artillerie bij het leger van het Westen te aanvaarden. Hoe
noode de tot dusverre zoo door de fortuin begunstigde een
leger verliet, dat hem kende en achtte, en dat tot gewigtige
en roemrijke ondernemingen zou geroepen worden, hij moest
gehoorzamen, en MARMONT, die op BoNAPARTE's verzoek bij
het leger van Italië was gebleven, en eigenlijk bij het leger
der Pyreneën behoorde, vergezelde hem, zonder daartoe door
de regering te zijn gemagtigd. Te Parijs aangekomen verneemt
BoNAPARTE echter, dat zijn naam van de lijst der artillerie
officieren is geschrapt, daar een der leden van het Comité de
Salut public, AUBRY genaamd, vroeger artillerie-officier en reeds

bejaard, de meening aankleeft, dat een groot aantal dienstjaren
alleen de officieren van dat wapen in staat kunnen stellen de
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hooge rangen waardiglijk te bekleeden. De door BoNAPARTE
voor Toulon bewezen diensten worden op zulk een grooten af
stand van het oorlogstooneel minder gewaardeerd, en de voor
oordeelen van AUBRY zegevieren, in weerwil van de dringende
vertoogen van BoNAPARTE, en van hen die zijne daden aan
schouwd hadden. Men biedt hem het bevel over eene brigade
infanterie aan, doch hij weigert zulks en gaat te Parijs het
leven van een ambteloos burger leiden, het oogenblik afwach
tende, waarop men hem een werkkring zal aanbieden, meer
geëvenredigd aan zijne talenten en meer in overeenstemming
met zijne wenschen. MARMONT vraagt hierop, met toestemming

van BoNAPARTE, eene plaatsing bij het leger van Rhijn en
Moezel, en vertrekt derwaarts.

Hij genoot hier het voorregt oorlogsverrigtingen op eene veel
grooter schaal bij te wonen, dan hem tot nog toe was ver

gund geweest, en eene rijke krijgservaring te verzamelen. In
gedeeld bij het legerkorps, dat Maintz ingesloten, en in de
nabijheid dier vesting verschanste liniën betrokken had, woonde
hij gedurende eenigen tijd de blokkade bij, en onderscheidde
zich later, door zijne dapperheid, toen de republikeinen door
de Oostenrijkers uit hunne stellingen werden verdreven. Hoe
wel hij slechts den kapiteinsrang bekleedde, werd hem daarna
het bevel over de artillerie der voorhoede, aangevoerd door den
generaal DESAIX, opgedragen. In deze zoo werkzame betrek
king woonde hij verscheidene gevechten bij, die, al waren zij
ook van weinig belang, hem toch voor de eerste maal het
schouwspel leverden van sterke troepenafdeelingen van de ver

schillende wapens, in verband met elkander optredende.
Het lot der officieren bij dezen veldtogt liet overigens veel
te wenschen over, daar men elk officier, van den tweeden lui

tenant af tot den generaal toe maandelijks slechts acht francs

uitbetaalde.

MARMONT had daarenboven het ongeluk gehad,

dat men hem op zijne reis naar het leger te velde al zijn goed
had ontstolen, zoodat hij ten laatste verpligt was soldaten

kleedingstukken uit de magazijnen aan te vragen; hij ontving
diensvolgens twee soldatenhemden en een paar laarzen.

Doch

jong, levenslustig en krachtig, belast met eene taak welker
vervulling zijne eerzucht bevredigde, vielen de aan het krijgs
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mansleven in oorlogstijd verbonden ongemakken en ontberingen
hem ligt te dragen; hij genoot voorts het voorregt der vriend

schap van den dapperen DESAIX, en schiep veel behagen in
den omgang met dien wakkeren krijgsman.

Intusschen had de generaal BoNAPARTE, op voordragt van
den afgevaardigde BARRAs door de Nationale Conventie tot

Onderbevelhebber van het leger van Parijs benoemd, den op
stand van den 18den Vendémiaire jaar TW (5 October 1795)
door zijne doeltreffende maatregelen weten te dempen, en werd
daarna tot Opperbevelhebber van dat leger benoemd. Met

deze hooge waardigheid bekleed, herinnert hij zich den jeugdi
gen, veelbelovenden MARMONT, en deze wordt op BoNAPARTE's
voordragt tot zijn adjudant benoemd, naar Parijs ontboden,
en aldaar aangekomen tot chef de bataillon bevorderd.
Wanneer men den levensloop van BONAPARTE en dien van
MARMONT in tijdperken wilde verdeelen, zou men het tijdstip,
hetwelk wij thans met ons verhaal bereikt hebben, als het
einde van het eerste tijdperk kunnen beschouwen. Beiden
hebben zich thans, de een in meerdere, de ander in mindere
mate door hunne bekwaamheden naam gemaakt, en eene stel
ling bereikt, die hen ruimschoots de gelegenheid zal geven
schitterende uitkomsten te verkrijgen. BoNAPARTE wordt dan
in 1796 tot Opperbevelhebber van het leger in Italië benoemd,
en MARMONT volgt hem derwaarts.
Daar het ons doel is eene schets van de loopbaan van MAR
MONT, en niet van die van BoNAPARTE te geven, zien wij ons ge

noodzaakt de gewigtige gebeurtenissen van den veldtogt van
1796, alleen voor zoover de loop van ons verhaal zulks vor
dert, in 't kort te vermelden, en slechts die wapenfeiten nader
te omschrijven, waarbij MARMONT zich bijzonder onderscheidde.
Het is trouwens ook genoeg bekend, dat de zeven-en-twintig
jarige veldheer aan het hoofd van een leger, dat aan het meest
noodige gebrek leed, en dat door den generaal sCHERER zelfs
ontoereikend geacht werd om de grenzen te verdedigen, aan
vallend tegen de overmagtige Oostenrijksche en Sardinische
legers optrad, dat hij de Oostenrijkers bij Montenotte en Mil
lesimo en de Sarden bij Mondovi sloeg, en dat deze laatsten
tot den wapenstilstand bij Cherasco en eerlang tot een verne
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derenden vrede werden gedwongen. BoNAPARTE trekt daarna
over den Po, slaat de achterhoede van de Oostenrijkers bij
Lodi aan de Adda, die daarna achter den Mincio terug trek
ken, en houdt den 15den Mei zijn intogt binnen Milaan.
MARMONT schat de sterkte van de infanterie der Franschen

bij het begin van den veldtogt op acht-en-twintig duizend man,
van deze manschappen, die een geruimen tijd het grootste ge
brek hadden geleden, waren de meesten zonder schoeisel, en
slecht gekleed; doch het waren oude, dappere soldaten, die
sedert lang aan den oorlog gewoon waren, en die den vijand
dien zij thans gingen bestrijden, reeds in menig gevecht over
wonnen hadden. Hunne artillerie bestond uit vier-en-twintig
ligte veldstukken, oorspronkelijk voor den bergoorlog bestemd,
en hunne kavalerie telde slechts vier-duizend paarden. De
gelden waarover BoNAPARTE kon beschikken, bedroegen slechts
drie-honderd-duizend francs, en de voorraad van levensmid

delen was, zelfs met halve rantsoenen, nog niet voor ééne
maand toereikend. De vier divisiën, waarin het leger ver
deeld was, werden aangevoerd door de generaals MASSENA, AU
GEREAU, SERRURIER en LAHARPE; BERTHIER was chef van den

staf van den Opperbevelhebber, dien MARMONT als adjudant
vergezelde.
BoNAPARTE stond wel is waar bij het leger van Italië be
kend als een zeer bekwaam officier, doch men stelde in hem

niet het vertrouwen dat een Opperbevelhebber van zijn leger
moet genieten, en zonder hetwelk bijna geen welslagen moge
lijk is. De generaals, die onder hem het bevel voerden, had
den daarenboven veel langer gediend dan hij, en hun naijver
en verwaandheid waren oorzaak, dat zij slechts schoorvoetend
aan hem gehoorzaamden. Zijne ondernemingen werden echter
weldra met zulk een schitterenden uitslag bekroond, dat deze

stand van zaken niet van langen duur was, buitendien nam
hij, onmiddellijk na zijne aankomst, de houding aan van
iemand die geboren is om te gebieden.
Het Fransche leger had zich in de eerste plaats een weg te
banen dwars door de talrijke versterkte plaatsen van Piemont
en de hinderpalen die de overtogt van bergen altijd oplevert,
daarna moest het in eene vlakke landstreek, bijna zonder artil
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lerie en met eene ellendige kavalerie, een goed georganiseerd,
uit de drie wapens zamengesteld leger gaan bevechten.

Het

is bekend, op welke wijze het zich onder de geniale leiding
van BONAPARTE van deze taak heeft gekweten.

MARMONT, die als adjudant van BoNAPARTE, de meeste ge
vechten bijwoonde, onderscheidde zich vooral bij Lodi, en

werd wegens zijne bij die gelegenheid betoonde dapperheid
met eene eeresabel begiftigd. De stad Lodi, op den regter
oever der Adda gelegen, was door 1 bataillon Oostenrijkers
bezet, terwijl 3 bataillons met veertien stukken en 1 eskadron
op den regteroever vóór de stad, en 12 bataillons en 8 eska
drons op den linkeroever der Adda achter eene brug, die van

Lodi naar de overzijde der rivier leidt, hadden stelling geno
men. De Fransche troepen bevonden zich op den regteroever.
MARMONT beschrijft dit gevecht aldus:
» De Opperbevelhebber gelastte mij bij het begin van het
gevecht, mij aan het hoofd van het 7de regiment huzaren te
stellen, en zoodra de infanterie regts en links van den naar
Lodi leidenden weg met de vijandelijke voorhoede in gevecht

zou gewikkeld zijn, op dien weg eene krachtige charge uit te
voeren. Onze infanterie werd aangevoerd door den kolonel
LANNEs, die later en met regt zulk eene vermaardheid heeft
verkregen. Ik bragt mijn last ten uitvoer, en weldra was de
vijandelijke kavalerie overhoop geworpen, en de infanterie op
de vlugt gedreven, maar het was mij onmogelijk haar met mijne
kavalerie te bereiken, daar de sloten, die zich aan weerszijden
van den weg bevonden, mij van haar scheidden. Wij verover
den zes stukken, maar de kavalerie, die deze moest dekken,

nam de vlugt buiten langs de stad. Daar de poorten gesloten
waren, en de geslagen troepen zich onder de bescherming der
wallen bevonden, moest de Fransche kavalerie terugkeeren.
mBij deze charge gebeurde iets, dat voor mij zeer noodlottig
had kunnen worden. Terwijl ik aan het hoofd mijner kavalerie
kolonne, in eene vreeselijke stofwolk gehuld, voortrende, stiet
mijn paard tegen een achtergelaten stuk geschut, maakte een
ontzaggelijken zijsprong, die mij uit den zadel wierp, en de
geheele kolonne ging over mijn ligchaam heen, zonder mij te
kwetsen.
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mEenige op de poort geloste kanonschoten, en het beklimmen der
aarden wallen, baanden ons weldra den weg naar de stad. Wij
renden de straten in, alwaar de vijandelijke kavalerie ons
nog weêrstand trachtte te bieden: zij werd op nieuw over

hoop geworpen, en ging in overijling de rivier over om zich
onder de bescherming van de troepen op den linkeroever der
Adda te stellen. De geheele divisie MASSENA trok de stad bin
nen, en maakte zich gereed tot een stouten coup de main. De
Oostenrijkers hadden op den linkeroever, onmiddellijk achter de
brug, stelling genomen. Wanneer men den vijand wil beletten
eene brug stormenderhand over te trekken, doet men zeer ver
keerd zich aldus op te stellen, want zoo de vijand slaagt, wordt
de geheele linie of in het midden doorgebroken als de brug
zich tegenover het midden bevindt, of wel omgetrokken als
zij tegenover een der vleugels ligt.
,,Wil men den overgang eener brug beletten, dan moet men
haar met kanonvuur bestrijken, ook den toegang tot de brug,
als het eenigzins kan, en de linie zooveel achterwaarts stellen
als noodig is om de eerste vijandelijke troepen, die het défilé
zijn doorgetrokken, en die uit den aard der zaak in 't eerst
weinig talrijk en in wanorde zijn, met goed gevolg het hoofd
te kunnen bieden. Daar Lodi aan de zijde van de Adda door
hooge muren zonder aarden borstweringen was afgesloten, be
stond er geene gelegenheid om onder beschutting daarvan de
Oostenrijkers door geweervunr te verdrijven, maar daar de
troepen zeer opgewonden waren, kon men wonderen van hen
verwachten. Het aanhoudend terugtrekken van den vijand en
zijn voortdurende tegenspoed deden niet verwachten, dat hij
zich hardnekkig zou verdedigen, en men besloot dan ook zich
stormenderhand van de minstens honderd-vijftig ellen lange
brug meester te maken. De ruimte vóór de brug werd geheel
en al met artillerie bezet, en er werd op den vijand een hevig
kanonvuur gerigt.
mEr bestond ongeveer duizend ellen hooger op eene waad
bare plaats voor kavalerie, de generaal BEAUMONT, die na het
sneuvelen van den generaal STENGEL, de kavalerie bij het
leger van Italië kommandeerde, kreeg last zich derwaarts te
begeven, en trok met ongeveer twee-duizend ruiters de rivier
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over, terwijl de in kolonne geschaarde infanterie, met eene

menigte generaals en stafofficieren aan het hoofd, maar de brug
snelde. Wij trokken die over in den looppas, onder een hevig
vuur. De Oostenrijkers werden door deze krachtige handeling
verschrikt, begonnen te wankelen en namen overhaast de vlugt,
bijna hunne geheele in batterij staande artillerie achterlatende.
,,Weinige oogenblikken voordat wij de brug overtrokken,
bevond ik mij in een der grootste gevaren, aan welke ik gedu
rende mijn leven blootgesteld ben geweest. Men kwam den
generaal BoNAPARTE verwittigen, dat zich een troepenkorps op
den regteroever der rivier beneden de stad vertoonde, het was
van belang spoedig te weten, wat er van was, want, als het
een achtergebleven korps was, moest men het gevangen nemen,

en als het afgezonden was om ons aan te vallen, moesten wij
de noodige maatregelen nemen om het weerstand te bieden. De
Opperbevelhebber gelastte mij derhalve aan het hoofd van een klein
detachement in allerijl te gaan onderzoeken, of dit berigt waar
heid behelsde. De stad door te gaan, die vol bagaadje-wagens
en andere voertuigen was, zou mij te veel hebben opgehouden,
en het was veel korter, maar zeer gevaarlijk, om den oever te
volgen tusschen de Adda en de stadsmuren, daar ik dien weg
in het gezigt en onder het bereik van het geweervuur van
tien-duizend man, alsmede van het kanonvuur van den linker

oever moest afleggen. Ik liet mij door vier dragonders verge
zellen, en waagde deze onderneming in gestrekten galop. De
geheele linie infanterie, die juist werkeloos daar stond, en de
stukken geschut brandden allen op ons los; het ging ons als
eene vlugt patrijzen, die eene linie van jagers voorbij trekt.
Ik was de derde van ons troepje, die het punt bereikte, alwaar
ik mijn onderzoek wilde bewerkstelligen; mijn paard was ge
kwetst, twee dragonders en hunne paarden waren gedood. Er
was op den regteroever geen vijand te zien, en ik haastte
mij zulks aan den Opperbevelhebber mede te deelen, maar dit
maal mijn weg dóór de stad nemende.”
Nadat de Fransche troepen Milaan zegevierend zijn binnen
gerukt, voltooit BoNAPARTE de verovering van Opper-Italië,

noodzaakt de Oostenrijkers de Etsch over te trekken, en slaat
het beleg voor Mantua.

Reeds zijn de belegeraars genoegzaam
-
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gevorderd om een storm te kunnen wagen, toen BoNAPARTE

berigt ontvangt, dat de veldmaarschalk wURMSER aan het hoofd
van vijftig-duizend man uit Tyrol langs de beide oevers van
het Garda-meer is voortgerukt, en dat zijne troepen uit hunne
stellingen aan dat meer en de Etsch zijn verdreven. Aldus in
de linkerflank, in het front en in den rug bedreigd, besluit

hij oogenblikkelijk het beleg van Mantua op te breken en zijn
belegeringsgeschut prijs te geven, de in zijn rug aanwezige
vijandelijke troepen te verdrijven, zich daarna tot de overige
vijandelijke korpsen te wenden, en die elk afzonderlijk aan te
vallen.

Zoo immer het genie van een legeraanvoerder door vernuf

tige wendingen en juiste berekeningen, hetgeen hij aan troepen
te kort kwam, wist te vergoeden, dan was zulks thans bij
BoNAPARTE het geval. Hij trekt zoodanig partij van den uit
muntenden geest zijner troepen, de gesteldheid van het oor

logstooneel en de misslagen en de onervarenheid zijner tegen
partij, dat hij zich met eene overmagt bevindt bij Lonato
tegenover QUASDANOVICH, later bij Castiglione tegenover wURMSER
zelven, en in beide gevechten de overwinning behaalt. WURM

sER trekt naar Tyrol terug, en Mantua wordt op nieuw door
de Franschen geblokkeerd.
Latere pogingen der Oostenrijkers tot ontzet van Mantua

mislukken eveneens, en geven aanleiding tot onderscheidene ge
vechten, van welke die bij Calliano, Bassano en St. Georges
de voornaamste zijn, waarbij de fortuin den generaal BoNA
PARTE blijft vergezellen, terwijl wURMSER gedwongen wordt zich
met het overschot van zijn leger, ten bedrage van veertien dui
zend man, in Mantua te werpen.
Ook in dit gedeelte van den veldtogt nam MARMONT aan de
meeste gevechten en schermutselingen een werkzaam aandeel.
In het gevecht bij Lonato vergezelde hij den generaal AUGEREAU,
en voerde op diens verzoek gedurende den strijd het bevel over

de artillerie, waarbij een kanonkogel hem eene kneuzing veroor
zaakte, zonder hem evenwel te noodzaken het slagveld te ver
laten. Hoezeer hij het vertrouwen van BoNAPARTE genoot,

blijkt uit de omstandigheid, dat deze hem in den slag van
Castiglione, in weerwil dat hij slechts den rang van chef de
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bataillon bekleedde, het bevel gaf over de geheele rijdende
artillerie, die uit vijf kompagniën en negentien stukken be
staande, in den slag eene belangrijke rol speelde, en, volgens
JoMINI, krachtig tot de beslissing medewerkte.
Uit de volgende woorden van MARMONT zal men zich een
denkbeeld kunnen maken van de vermoeijenissen, aan de wijze
van oorlog voeren van BoNAPARTE verbonden. Hij zegt namelijk:
m Nimmer heb ik zoo veel van mijne krachten moeten ver
gen als gedurende dezen achtdaagschen veldtogt. Gedurende vijf
etmalen zat ik steeds te paard, nu eens orders overbrengende
of verkenningen doende, dan weder aan gevechten deelnemende,
en ik kon slechts ter naauwernood een oogenblik afzonderen
om wat te slapen. Mijne krachten waren dan ook geheel uit
geput. Na den slag van Castiglione vergunde mij de Opper
bevelhebber eens uit te rusten, en ik maakte ruimschoots van

die vergunning gebruik. Ik nam een krachtig maal en legde
mij ter ruste; mijn slaap duurde twee-en-twintig uren onafge
broken voort, en dank zij der onuitputtelijke levenskracht der
jeugd en mijn krachtig ligchaamsgestel, bij mijn ontwaken ge
voelde ik mij zoo verkwikt en zoo sterk, als bij het begin
van den veldtogt.”
Wij zullen MARMONT niet volgen in de gevechten na den
slag bij Castiglione, van welke hij de meeste bijwoonde, doch
ons bepalen tot te zeggen, dat hij zich bijzonder heldhaftig
gedroeg in het gevecht van Saint-Georges, en dat BoNAPARTE
hem, ter belooning zijner verdiensten, opdroeg, de op den
vijand veroverde vaandels aan het Directoire te gaan aanbie
den. Als wij lezen, dat de twee-en-twintigjarige chef de

bataillon te Parijs in plegtigen optogt door de straten werd
geleid onder de toejuichingen der opgewonden volksmenigte,
dat hij het voorwerp was der algemeene belangstelling, zoodat
zijn verblijf te Parijs een voortdurende triomftogt mogt ge
noemd worden; dat hij tot kolonel van een regiment rijdende
artillerie werd benoemd, dan kunnen wij begrijpen, dat iemand,

die werkelijk groote bekwaamheden bezat, en in zijne jeugd
dergelijke indrukken ontving, in zijne Mémoires niet van zich
zelven spreekt met die zedigheid, welke gewoonlijk aan groote
mannen eigen is.
186 1.
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Op het einde van October 1796 verscheen op nieuw een
Oostenrijksch leger op het oorlogstooneel in Italië, sterk vijf
en-veertig-duizend man en aangevoerd door ALVINZY, hoewel
BoNAPARTE slechts zeven-en-dertig-duizend man ter zijner beschik
king had, met welke hij bovendien het van eene negen-en
twintig-duizend man sterke bezetting voorziene Mantua moest
blokkeren, bezorgden hem zijne vastberadenheid, zijne buitenge
wone talenten en de fortuin in de slagen van Arcole en Rivoli
andermaal de overwinning. ALVINZY moest diensvolgens de wijk
nemen, en Mantua kapituleerde den 2den Februarij 1797. MAR
MoNT, die een uur vóór den slag van Arcole bij het leger aan
kwam, woonde bovengenoemde slagen bij, en deelde ruimschoots
in de gevaren en vermoeijenissen van dit gedeelte van den
veldtogt, in welken het Fransche leger, uithoofde van zijne
betrekkelijk geringe sterkte vele ongelukkige gevechten leverde
en meermalen een volslagen ondergang nabij was.
Toen BoNAPARTE na de overgave van Mantua aan Paus

PIUs VI, die verstandhouding met Oostenrijk hield en oorlogs
toebereidselen maakte, den oorlog verklaarde, bevond MARMoNT

zich bij de troepen, die weldra de Pauselijken op de vlugt
dreven. Hij maakte zich aan het hoofd van een regiment dra
gonders van de Pauselijke schatkist te Loretto meester, en
werd na het sluiten van den vrede door BoNAPARTE naar Rome

gezonden, ten einde uit diens naam aan den Paus zijne op
wachting te gaan maken, en voor de uitvoering van het vre
desverdrag te waken.
De aanhoudende zegepralen van BoNAPARTE deden het Direc
toire eindelijk tot het zenden van aanzienlijke versterkingen be
sluiten, ten einde hem in staat te stellen door eene beslissende

handeling den oorlog voordeelig te eindigen. Toen BERNADoTTE
en DELMAs zich met achttien-duizend man bij het leger van Italië
gevoegd hebben, stelt hij zich aan het hoofd van zestig-duizend

man in beweging, trekt den 16den Maart in het gezigt van
twintig-duizend Oostenrijkers over den Tagliamento, en drijft
den Aartshertog KAREL, die van het Oostenrijksche leger aan

den Rijn is ontboden om BoNAPARTE's zegevierenden loop te
stuiten, in eene reeks van gevechten, tot achter Leoben in
Stiermarken terug; den 18den April 1797 worden te Leoben
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de vredes-preliminairen geteekend, in October opgevolgd door
den vrede van Campo-Formio.
Na het eindigen van den veldtogt vestigde BoNAPARTE zijn
hoofdkwartier in het kasteel Montebello, twaalf mijlen van Mi
laan verwijderd, en MARMoNT vertrok op zijn bevel naar Ve
netië, ten einde zich bij den generaal BARAGUEY-D'HILLIERs
te voegen, die deze stad met zijne troepen moest bezetten.
Hij zegt hieromtrent in zijne Mémoires:
m Bij mijne komst te Venetië hadden onze troepen de stad

reeds bezet, nadat ik er eenige dagen doorgebragt en den
stand van zaken goed had leeren kennen, begaf ik mij weder
op weg naar den Opperbevelhebber, ten einde dezen te onder
rigten van hetgeen ik gezien en gehoord had. Ik beging bij
deze gelegenheid een misslag, die een zeer nadeeligen invloed
op mijne latere loopbaan had kunnen uitoefenen.
mToen ik van de vereischte inlichtingen voorzien uit Vene
tië terugkeerde, wachtte mij BoNAPARTE met het meeste onge
duld, want hij had de ontvangst der afgevaardigden uit Venetië
verschoven tot na mijne terugkomst. Daar ik te Milaan een
minnehandel had aangeknoopt, begaf ik mij niet terstond naar

Montebello, maar hield mij vier-en-twintig uren in deze stad op.
m De Opperbevelhebber, van mijn vergrijp onderrigt, ontstak
in hevigen toorn, en opperde het voornemen mij naar mijn

regiment terug te zenden, iedereen stelde zich echter voor mij
in de bres, en ik, van mijne fout bewust, sprak niet te

gen en toonde veel berouw, waarop de generaal BONAPARTE,
bij wien ongehuichelde gevoelsuitingen zeer veel ingang von
den, mij vergeving schonk.

» Welke herinneringen levert dit kasteel Montebello voor mij
op! Onze eerzucht stond op dit tijdstip nog op den achter
grond, en wij bepaalden ons tot onze pligten of onze genoe
gens, onze omgang droeg den stempel van opregtheid en har
telijkheid, en nimmer ontstond daarin eene stoornis. Terwijl
wij ons met den grootsten ijver aan allerlei ligchaams-oefeningen
overgaven om onze krachten te onderhouden en de spieren lenig
te maken, verwaarloosden wij geenszins door studie onzen geest
te beschaven. MoNGE en BERTHOLLET wijdden hunne avonden
aan ons onderrigt. MoNGE onderwees ons in de wetenschap,
28 %
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welker gronden hij heeft opgespoord, en die tegenwoordig zoo
algemeen wordt toegepast – de Beschrijvende Meetkunst.
» Gedurende mijn verblijf te Montebello veroorloofde ik mij
eens eene grap, die wel wat ver ging, doch den Opperbevel
hebber en den geheelen staf zeer vermaakte: in het gevolg van
den staf bevond zich een zekere coMÉRAs, die geestig maar
zeer lafhartig was, een mijner kameraden, DUTAILLIS genaamd,
de oudste adjudant van BERTHIER, stond wat zijn moed aan
ging even ongunstig te boek. Zij kregen twist; er volgden
hooge woorden, eindelijk beleedigingen en een tweegevecht
scheen onvermijdelijk; CoMÉRAs verzocht mij zijn getuige te
zijn, en DUTAILLIs koos voor den zijnen een jong, flink offi
cier, BRUYÈRE geheeten, met wien ik zeer bevriend was. Wij
waren het weldra eens over hetgeen ons te doen stond, en wij
besloten ons ten hunnen koste te vermaken, zonder hun leven

in gevaar te brengen.
m. Het was reeds laat, toen de twist plaats had, en niettegen
staande het ongelegen uur, wilden zich de tegenpartijen dadelijk
naar het terrein begeven, doch ik verzette mij daartegen, niet
omdat ik de zaak wilde schikken, maar omdat ik eenigen tijd
wenschte te laten verloopen, ten einde de vrees bij hen in de plaats
van de gramschap zou treden. Velen, die zich in de eerste
opwelling van toorn uitstekend zullen gedragen, staan in de
eenzaamheid, en als zij den tijd hebben om na te denken, den
grootsten angst uit: zij moesten in de eerste plaats een slechten
macht hebben.

» BRUYÈRE en ik gingen de strijders reeds zeer vroegtijdig
afhalen; ik vond den mijnen ontdaan; hij had den nacht be
steed om zijn testament te maken, en ernstige overdenkingen
te houden. Wij gingen op weg en ik kreeg eene geschikte plek

in het oog, maar men bevond, dat zij te nabij den weg
lag; later viel er ook iets te zeggen op eene tweede plaats,
die ons toch zeer gepast voorkwam. En onze arme slagtoffers,
die onder allerlei voorwendsels het noodlottig oogenblik wilden
verschuiven, hadden immer iets te zeggen op elke kampplaats, die
wij kozen; doch eindelijk konden zij geene tegenwerpingen meer

maken, en wij maakten ons gereed de zaak tot een einde te brengen.
» Er was bepaald, dat men met het pistool zou duelleren,
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en dat de getuigen een afstand van twintig pas zouden afba
kenen. Over 't algemeen verminderen de getuigen het gevaar
zooveel mogelijk, en ik, die belast was met de twintig passen
af te bakenen, maakte die zoo klein, dat de afstand naauwe

lijks tien pas bedroeg. Ik houd mij verzekerd, dat het coMÉ
RAs zeer mishaagde, dat ik zijne verwachtingen zoo teleurstelde,
want ik had niets gedaan om het gevecht te verhinderen, en
ik nam integendeel den schijn aan van het doodelijk te willen
maken. De houding onzer ongelukkige slagtoffers gedurende deze
toebereidselen is niet te beschrijven, en als de zaak ernst ge
weest ware, zouden zij ons met medelijden vervuld hebben.

mWij maakten, regtens onze betrekking, aanspraak om zel
ven de wapens te laden en gebruikten daartoe ballen van

was, die zwart gemaakt en blinkend gewreven niet van loo
den kogels te onderscheiden waren. Iedere partij loste zijn
schot, en geen van beiden ontving eenig letsel, wij drongen
hen elkander de hand te geven, en prezen hen zeer over hunne
heldhaftigheid. Een oogenblik later verhaalde ik deze klucht
met geuren en kleuren aan Mevrouw BoNAPARTE; zij schepte
er veel behagen in, en deelde de grap aan haar echtgenoot
mede, die er ook hartelijk om lachte. Binnen een paar uren
ging de zaak in al hare bijzonderheden bij den staf van mond
tot mond, en bleef gedurende acht dagen eene onuitputtelijke
bron van kwinkslagen. CoMÉRAs zeide niets, en koos zijne

partij; DUTAILLIs scheen eene verklaring te verlangen, doch ik
scheepte hem af, en hij liet het er bij blijven. In zijn bin
nenste was hij zeer tevreden, dat er een einde aan de zaak
was, en dat hij er met den schrik afkwam.
m Omstreeks dezen tijd kwam de generaal DESAIX in Italië, om
den generaal BoNAPARTE te bezoeken, met wien hij gaarne
wilde kennis maken. BoNAPARTE ontving hem, zooals het
iemand verdiende, die zoozeer door zijne militaire hoedanighe
den, zijn karakter en zijn verstand uitmuntte; en DESAIx zag
hier vol bewondering den man, die onze wapenen zooveel roem
had doen verwerven. Hij bragt eenige dagen met ons door te
Passeriano, en gaf den generaal BoNAPARTE den wensch te ken
nen in den eerstvolgenden veldtogt onder hem te dienen. Op
dit tijdstip is voor het eerst plan gemaakt tot den togt naar
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Egypte, de generaal BoNAPARTE sprak gaarne over dien klas
sieken bodem, zijn geest hield zich dikwerf bezig met de beel
den der geschiedenis, en hij schepte er behagen in meer of
min uitvoerbare plannen omtrent het Oosten te bepeinzen.
» Nog heden staat mij dit verblijf te Passeriano in een be
koorlijken vorm voor den geest; mijn latere levensloop heeft
mij nimmer indrukken opgeleverd, zooals die welke ik daar
ontving. Wij waren allen zeer jong; van den Opperbevelheb
ber af tot den laatsten officier toe, allen toonbeelden van ge
zondheid en kracht, en dorstende naar roem. Onze eerzucht
was edel en zuiver; geen spoor van nijd, geene lage hartstogten
bezielden een onzer; eene ware vriendschap vereenigde allen
onderling, eene volmaakte gerustheid aangaande onze toekomst
en een grenzenloos vertrouwen in ons lot bragten ons in eene
tevreden stemming.”
Den 17" November 1797 vertrok MARMONT in het gevolg
van den generaal BoNAPARTE over Chambery, Geneve en Rastadt
naar Parijs. BoNAPARTE's reis was van Straatsburg af een onafge
broken triomftogt; de in geestdrift ontstoken bevolking verdrong
zich overal op zijn weg, ten einde den grootsten veldheer der
eeuw hare opregte hulde toe te brengen, doch de ontvangst,
die hem in Parijs ten deel viel, ging dit alles ver te boven.
Wel verre dat BoNAPARTE zich echter door de schitterende

eereblijken, met welke men hem overlaadde, liet verblinden,
nam hij eene zedige houding aan, en rees daardoor nog meer
in de achting des volks.
Het Directoire had intusschen op de kusten van den Atlan

tischen oceaan een leger zamengetrokken, dat den weidschen
naam van Leger van Engeland dragende, bestemd was eene landing
in Engeland te verrigten, en de uitvoering van de maatregelen
gelast, welke zulk een togt moeten voorafgaan. BoNAPARTE
werd met het opperbevel van dit leger bekleed, toen hij echter
op eene reis, die hij langs de kust deed, de gemaakte toebe

reidselen had in oogenschouw genomen, ried hij het Directoire
den togt naar Engeland af, en wist zijne toestemming tot de
verovering van Egypte te verwerven.

MARMONT, die steeds de betrekking van adjudant van den
generaal BoNAPARTE bekleedde, vergezelde hem niet op deze
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reis, daar hij op dit tijdstip in het huwelijk trad met Mejuf
vrouw PERREGAUx, de dochter van een bankier.

Hoewel deze

dame jong, schoon, rijk, en van eene goede afkomst was,
zegt MARMONT in zijne Mémoires, heeft dit huwelijk hem
wegens onderscheidene redenen, die wij hier niet zullen ver
melden, het leven verbitterd.
(Vervolg hierna.)

HERINNERINGEN UIT DE LOOPBAAN VAN EEN
INDISCH OFFICIER.
(Vervolg van bl. 351.)

De teams komest.

XI.

Zoo als het gewoonlijk gaat, of beter gezegd, zoo als vroeger
algemeen de gewoonte was, hadden vele vriendelijke menschen
mij met aanbevelingsbrieven voorzien, die de eigenschap be
zaten - zoo beweerden althans de schrijvers – mij overal een
paar armen te doen vinden welke zich tot een broederlijke,
teedere omhelzing zouden openen, als ik mij maar vertoonde.
Bij de meeste brieven had ik nog bijzondere instructies ont
vangen.

Wanneer ik het bij vAN s. op het à propos kon brengen,
moest ik toch vooral vertellen, hoe welkom het pikol suiker
geweest was, dat voor twee jaren behoorlijk ontvangen was.
DE P. had wel niet veel manieren, maar hij meende het
goed, als hij mij te logeren vroeg, moest ik het liever niet
aannemen, want hij was nog al een groot liefhebber van spe
len en als luitenant zou mij dat wel niet lijkenen.
Deed vAN DER K. mij soms voorstellen om de militaire dienst

te verlaten en op zijn land te komen, dan hing het van mij
zelven af om in weinige jaren schatrijk te worden. Het sprak
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van zelf, dat ik in de bonnes gráces van VAN DER K. moest
blijven, want kreeg hij het in zijn hoofd om mij weg te jagen,
dan stond ik op straat.
Als er iemand invloed had, dan was het W.

De man was

als jong matroos op Java gekomen, maar nu zóó rijk, dat elk
hoog personaadje, die geen geld van hem geleend had, toch zijn
huis bezocht, waar een waarlijk Oostersche gastvrijheid uitge
oefend en partijen gegeven werden, die een Indische reputatie
gekregen hadden.
Het was mij door iedereen zoo sterk op het hart gedrukt
om toch van die brieven te profiteren, men had mij zoo goed
doen voelen dat die aanbevelingen van gewigt waren, dat het
bijkans een onvergeeflijke nalatigheid, een dwaasheid geleek
niet die middelen aan te wenden, welke noodig waren om genoe

gen te hebben en vooruit te komen. En toch lag het geen
zins in mijn plan van die passes-partout gebruik te maken.
Van nature heb ik al, wat naar aanbeveling gelijkt, ge
schuwd. In denzelfden stand kan ieder zich-zelven aanbevelen;
als officier met een recommandatie-brief in de hand ergens bin
nenkomen, heeft er veel van om als jongen met een vrijkaartje
in een theater te dringen. Men kan u niet weren, maar
men ziet u toch met schele oogen aan, en gromt bij zich-zelf
m zulk soort kan wel weg blijven.” Mijn voornemen was der
halve reeds lang, om die sociale vrijkaartjes aan den eersten

den besten straatjongen te geven, en ik zou ze stellig op
reis - wanneer het geduchte pak brieven mij in het oog
viel - wel aan de haaijen geofferd hebben, als de bedenking,
dat de inhoud mij grootendeels onbekend was en welligt be
langrijke nieuwstijdingen behelsden, mij niet weêrhouden had.
Er bestonden echter nog meer bezwaren, die ik hier eerst
leerde kennen. De lieden - een paar wilde ik opzoeken, om
dat ik het beloofd had – woonden allen twee, drie tot vier
palen van het kampement verwijderd. Over dag was het te

warm om aan visites maken te denken, ik had ook mijn dienst,
en bovendien was het de gewoonte om alleen 's avonds uit te

gaan. Slechts dames bezochten elkander en negligé en per pa
lanquin. Goed, 's avonds dan. Na de exercitiën, die tot 6;
of 63 duurden, moest er vlug verkleed worden en natuurlijk
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van het hoofd tot de voeten (want het zweet uws aanschijns”
leerde ik als een echt Oostersche spreekwijze kennen, die verre
van beeldspraak, zelfs nog in ruimeren zin kon opgevat wor
den); vervolgens gegeten, om daarop de visites te gaan maken.
Veel meer gestemd om te huis te blijven, wandelde ik ech
ter met luchtigen tred het Koningsplein op. Nu en dan halt
houdende voor een villa die buitengewoon verlicht was, trachtte
ik de bedienden op den eersten trap der voorgallerij zittende,
door wenken bij mij te krijgen om naar den naam van den
bewoner te informeren, doch dezen dachten zeker dat ik even

goed bij hen konde komen en bleven met de handen onder
het hoofd in hunne gemakkelijke positie. Om het erf op te
gaan en te vragen woont hier mijnheer SATERs?” ging moeije
lijk, daar de bewoners van het huis en hunne bezoekers slechts
eenige passen achter de bedienden en geheel in het gezicht za
ten. In Nederland steekt er nu niets in om eens te schellen,
want gij stoort er den heer des huizes niet door, maar hier
wilde ik dat niet doen. Buitendien had zich een weinig val
sche schaamte van mij meester gemaakt. Had ik in een rij
tuig gezeten dan zou ik misschien stouter geweest zijn, maar
nu, te voet, bestoven en bezweet, terwijl ieder reed, mij in
het schitterend licht van een vreemde villa te begeven, daar
had ik geen lust in. In de hoop eindelijk toch wel iemand

op dit reuzenplein te ontmoeten, drentelde ik verder, toen het
plotseling begon te regenen en wel met zulke verbazend groote
droppelen, dat de parelen zweet van mijn voorhoofd in eens
weggevaagd waren, dat mijne splinternieuwe maagdelijke epau
letten trillend van ontzetting, hun rijken glans verloren, en dat
de dikke laag stof die mijn sneeuwwitten pantalon bedekte, in
een soort van mostaardpap veranderde. ,,De kleêren maken
den man” is een spreekwoord dat bij elk volk bekend en geldig
is, behalve bij de Papoea's, die naakt loopen en bij wie
dus stellig niet de kleêren den man maken. Mijn besluit
was daarom dadelijk genomen; ik keerde huiswaarts en kwam
een half uur later onder een stortbui van een vergeefsche ex
peditie terug.
-

,,Ik heb het u wel gezegd,” zeide een der officieren die
in de voorgallerij bij elkander zaten en hartelijk lachten over
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mijn druipnatte verschijning, u als gij visites wilt maken bui
ten het kampement, moet gij een wagen huren. Elke visite
kost u dan wel drie gulden, maar daarvoor verveelt ge u ook

bij de groote heeren.”
m Schaf u liever een bendy en paard aan; voor vier-honderd

gulden zijt gij ingespannen,” meende een ander.
m Och wat!” bromde een derde plaat die lui ophoepelen, en
blijf liever bij ons een grogje drinken!”
Drie gulden voor een visite was te duur: ik begreep toch
al niet, hoe ik de maand moest rondkomen, en over het aan
schaffen van rijtuig dacht ik niet eens. Om die reden be

proefde ik den volgenden avond andermaal om dien heer SATERs
te vinden. Het had den ganschen dag geregend, doch nu
opgehouden. Zorgvuldig de plasjes vermijdende, trippelde ik
het Koningsplein weêr op, doch juist bij den draai snort een
open wagen over het voetpad langs mij heen en bespat mij
tot aan den kraag met modder. Vloekend kijk ik om, en zie
een dikken Chinees met een lagchend, rond gelaat uit den
wagen liggen, de kerel bespot mij nog op den koop toe. Het

baat niet of ik driftig word en mijn hand aan den degen sla;
de wagen rolt pijlsnel voort en de rook der flambouwen ver
bergt den duivel-aanbidder voor mijn oog. Ik moest weder
onverrigterzake terug.

Mijn trots als officier had een gevoeligen slag gekregen. Be
slijkt, gehoond door een Chinees, en niet bij magte den aterling
te straffen! 't was om zijn bloed te drinken. Was dat het ont

zag, het prestige waardoor een handvol Europeanen millioenen
Oosterlingen in toom hield?! was dat de vrees voor onze wa

penen! Want ik droeg de uniform, de Chinees heeft het op
twintig passen afstands gezien, maar hij snijdt opzettelijk den
hoek af om mij met modder te bespatten!
Het is hier, te Batavia althans, weêr als overal m geld, dat
alles vermag.” Die leelijke Chinees – ik zou den vent een por
kunnen geven – die eenige jaren geleden als een bedelaar zijn
land verliet, hier stal, bedroog en nog eens bedroog, die zon
der uitoefening van eenige deugd, zonder verdere kennis als die
om goud te maken, in korten tijd goud maakte, die zich met

den glimlach op het gelaat, had laten bespuwen, vertrappen, ver
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vloeken, omdat hij voort kon gaan nog meer en nog meer goud
te winnen, die eindelijk voor goud een rang, een titel, aanzien

had gekocht, - wreekte zich nu als hij kon, om op zijn beurt
ook te vertrappen, te bemodderen, te moorden zelfs. Zelden
vond hij er de gelegenheid toe, maar doorgaans was het dan

nog een officier die wandelde, een soldaat die zich bij nacht
in het kamp waagde. Ik heb meermalen de verminkte lijken
van afgemaakte soldaten in de nabijheid van het Chinesche
kamp zien liggen.
m. Maar waarom zijn ook hier weder de militairen zoo stief

moederlijk bedeeld,” vroeg ik mij zelf af, m. waarom zijn de
officieren de eenigen van hun stand die te voet moeten gaan;
waarom rijden alle ambtenaren, zelfs de jongere? Ik heb geen
behoefte aan rijden, maar te voet gaan staat hier gelijk met
beslijkt te worden. - Ziet die duisternis waarin de officiers

pavillioenen gehuld zijn” - ik was juist weer aan Weltevreden
gekomen, - m hier en daar flikkert slechts een klein stervend
vlammetje in een hangstolp; de kapiteins- en hoofdofficiers-wo
ningen maken er zelfs geen uitzondering op. Buiten het militair

kampement rollen de equipages bij dozijnen langs den weg, al
les is er licht en leven en vrolijkheid; hier wordt de stilte
slechts nu en dan voor een oogenblik afgebroken.”
Gij ziet het, collega! ik pruttelde voor het eerst, ik was
erg ontevreden, doch het duurde niet lang. Blijvende mis

noegdheid was onbestaanbaar met de warme hartstogtelijke liefde
die ik voor mijn stand gevoelde.m Buk u vrij over uw schuld
boek, dacht ik, gij handelaar en geld-vereerder! krom u naar

hartelust over de geldkist, totdat uw vergroeide ruggegraat er
het kenmerk van draagt en uw verzwakt gezigtsvermogen niet
verder reiken kan dan het papier waarop gij berekeningen
maakt; tob uwe hersenen af met speculaties die u geld, met
omzettingen die al weder geld, met ondernemingen die u nog
eens geld beloven, schraap en zwoeg uw leven lang, en laat
uwe beste jaren voorbijgaan zonder een oogenblik van rein ge
not gekend te hebben, bereik den herfst uwer dagen zonder uw

geldzucht verzadigd, integendeel die onophoudelijk vergroot te
vinden, - en sterf met de wroeging en spijt dat gij uwe schat
ten, waarnaar uwe dorre, gekromde vingers in den doodstrijd
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nog tasten, niet in het graf kunt medevoeren. Ik gun u dat
geluk. Laat mij met een ledige beurs, maar met een hart vol
van geestdrift en altijd kloppend voor verhevener, edeler wen
schen, volop van mijn onbezorgd krijgsmansleven genieten.
Laat mij zielverheffende deugden aankweeken, en vriendschap,
zelfverloochening, vaderlandsliefde beoefenen. Aan mij opoffe
ring, ontbering, strijd voor algemeen belang, aan u inspanning
tot bevrediging uwer vuige lusten. Aan mij de dood voor
het vaderland, met het zelfbewustzijn iets tot zijn grootheid

bijgedragen te hebben, met de zaligheid van een gerust gewe
ten, met geen oogenblik van smartelijk berouw of wroeging.
Aan mij roem, eer, en een dankbare nagedachtenis! aan u
de vergetelheid!
XII.

De 1e luitenant GEFFERs, dezelfde bij wien ik mijn eerste
maal genuttigd had, was drie jaren kommandant op een afge

legen post in het Palembangsche geweest. Hij had daar bon gré
mal gré het grootste gedeelte van zijn inkomen in de kist moe
ten laten rusten, daar hij er, zelfs met den besten wil, ook

geen cent kon uitgeven. Van die spaarpenningen nu, leefde hij
te Batavia met zekere luwe. Zijn woning zag er zóó fatsoen
lijk gemeubileerd uit, – spiegels, schilderijen, meubelgordijnen,
canapé, enz. even als bij een particulier, - dat wij hem dik
wijls lagchende verzochten, 's avonds de jalousiën en deuren
wijd open te zetten, in tegenstelling der onzen, die gewoonlijk
potdigt bleven om onze armoede of aartsvaderlijken eenvoud
voor het oog der voorbijgangers te verbergen. Doch bij dat onge
wone meubilair bleef het nog niet. Op den stal stonden twee
schoone paarden, klein van taille, maar fijn van ledematen, en
onder een afdak op het smalle plaatsje tegenover den stal, prijkte
een keurige bendy; en als GEFFERs 's middags geen dienst had,

zag men die equipage vóórbrengen door den bendy-jongen, die
een net pakje aangetrokken en soms een melattiebloem in den

sierlijk geplooiden hoofddoek gestoken had, en een poosje stil
staan voor het huis van GEFFERs. Deze noodigde meestal een
makker uit om mede te gaan toeren, en kon zich niet be
klagen dikwijls een refuus te krijgen.
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Dit maal was ik de gevraagde, en met de aanbeveling om
links in te stijgen en wel juist tegelijkertijd met GEFFERs, die
regts in zou stappen nadat hij vooraf reeds de teugels losge

gemaakt en in handen genomen had, vatten wij op hetzelfde
moment het slikbord vast, en wipten op de bank. Het vurige
paard, eerst gedwee aan de hand van den jongen, had reeds
teekenen van onrust gegeven toen wij het rijtuig naderden;
maar naauwelijks den druk onzer voeten op de treden voelende,
sprong het vooruit en vloog in gestrekten draf met ons den
weg op. De jongen, die bij tijds de teugels losgelaten en op
zijde gesprongen was, jakkerde de bendy achterna, en wipte
op zijn beurt op het plankje dat voor hem bestemd was, trok
zijne beenen omhoog en rigtte zich toen op, door zijn hoofd en
halve ligchaam door de opening van den neergeslagen kap te steken.
m. Dat heeft veel van een acrobatische oefening,” merkte ik
op, m stijgen wij niet juist gelijk in, dan krijgt de langzaamste
een rad over den voet, en laat de jongen een ondeelbaar oogen
blik te laat los, dan ligt hij onder het paard.
» Ja,” lachte GEFFERs, m oppassen is de boodschap, maar die
jongens zijn vlug. Het is wel jammer dat men zich hier nooit
den tijd of de moeite geeft om de paarden te dresseren. Dit
paard, bij voorbeeld, is voor vier maanden per praauw van Ma
cassar gekomen, waar hij in vrijheid levende als een stuk wild
gejaagd en gevangen, en daarna naar Batavia als handelswaar
gevoerd werd. De kooper hield het acht dagen op stal om het
bij krachten te laten komen, want het beest was broodmager ge
worden, en daarna spande hij het zonder komplimenten voor
den wagen, alsof het van zelf sprak dat het kon trekken en
draven en naar de teugels luisteren. Het is geen wonder dat
zij tingka's (kuren) hebben.”
» Ondertusschen loopt dit paard prachtig. Welke snelle en

gracieuse bewegingen; het werpt zijne beenen vooruit, dat het
een lust is. Ik heb nog nooit zoo hard gereden. Wat is die
lucht nu verkwikkend; 't is bijna koel. Het rijden heeft hier
meer genot dan ik aanvankelijk dacht. Alleen om later een
bendy te kunnen houden, zou ik ook wel eens een jaar of wat
op een buitenpost willen zitten.”

m Verlang er niet naar, viel GEFFERs mij in de rede, tenzij
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gij het beter treft dan ik, want den tijd dáár doorgebragt
kunt gij van uw leven aftrekken.”
m. Maar nu leeft gij dubbel,” hervatte ik; nu kunt gij mins
tens van het leven volop genieten, zoo lang uwe spaarpennin
gen duren.”
m. En toch zou ik voor geen tien-duizend gulden nog eens
die periode doorloopen. Weet gij wel dat die oeconomies bijna
ten koste van mijn verstand gemaakt zijn?
» Wat bedoelt gij?
m. Dat ik bijna stapelgek was geworden op dien buitenpost.
Ik ben wel nooit een hoogvlieger geweest, maar ik had toch
de gewone dosis gezond verstand, zoo als gij en een ander.
Welnu, die verloor ik langzamerhand door mijn gedwongen
afzondering. Verbeeld u, verscheidene dagreizen diep in de Pa
lembangsche binnenlanden, die geheel uit eindelooze wouden
bestaan, ligt aan een rivier een fortje waarvan ik de kom
mandant was. De bezetting bestond uit een dertigtal inlandsche
soldaten, de meesten gehuwd. Een Europeesch sergeant en een

korporaal waren de eenige menschen die mijn taal spraken;
goede, oppassende, maar bekrompen kerels overigens, en on
geschikt om mede te converseren. Bevolking was er niet, we

gen evenmin. Elk kwartaal kwam er een praauw van Palembang
de rivier op, die vivres, geld, kleeding en officieële paketten
aanbragt; eenige provisien uit de toko, een enkele particu
liere brief en eenige oude dagbladen maakten het amusement
voor drie maanden uit. Na verloop van anderhalf jaar las ik
die niet eens meer. Elke dag was juist als de overige; ik at,

dronk en sliep. In den beginne had ik mijne uren verdeeld,
aan elk uur zijn bestemming gegeven; ik beproefde meerma
len in het woud te dringen om een stuk wild te schieten,
doch ik keerde altijd in nog somberder stemming terug. Het
groene dak waar geen zonnestraal kon doordringen, drukte mij
op het hoofd, even als het hooge verwulf van een domkerk, en
op mijn post, waar de boomen in den omtrek geveld waren,
haalde ik ten minste adem, en zag ik de zon. Die schrikke
kelijke graf-stilte in het drassige woud, werd in het fort ten
minste door de dagelijksche verrigtingen verlevendigd. Slechts

eens per jaar scheen het woud

bevolkt en leverde het een bui
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tengewoon, indrukwekkend, angstig schouwspel op aan de een
zame bewoners der benting. De eerste voorstelling had plaats
niet lang na mijn aankomst.
m In den vroegen morgen ontwaakte ik door een geweldig
rumoer; de grond dreunde en sidderde als bij een aardbeving;
het gekraak van knakkende takken door een orkaan van de
boomen geknot, vermengde zich met de kreten der schreeuwende
soldaten, en toch werd ik geen wind gewaar. Opspringende
ijlde ik naar buiten en zag de bezetting met vrouwen en kin
deren op de borstwering staan aan de rivierzijde. Daar komende
begreep ik eerst de oorzaak van die ongewone beweging. Een
kolonne olifanten, drie of vier stuks in front, marcheerde aan
den overkant digt langs den begroeiden oever door het woud.

Groote varens, heesters, struiken, ondoordringbare klimopge
wassen en kleine boomen werden als grashalmpjes vertrapt; zelfs
tamelijk groote boomen kraakten bij de onzachte aanraking dier
monsters, schudden hunne sidderende kruinen, bezweken bij
volgende stooten en stortten eindelijk ploffend op den bodem.
Het was een vreemd, ontzettend tooneel, een tooneel van woeste

kracht, van ruw geweld, van alvernieling. Plaats in gedachte
een mensch, een intelligent, bezield wezen op hun weg, – het
wordt vertrapt als een worm; plaats er honderd, duizend hee
ren der schepping, - vertrapt als ongedierte, zet er eene
smaakvolle, symetrisch gebouwde woning, voorzien met alle ge
makken die het menschelijk vernuft kan uitdenken, – ver
trapt als een molshop; zet er een serie van villa's, een vlek,
dorp of opene stad, – vertrapt als de overwulfde aarden gan
gen van witte mieren!

mMaar neen! de menschworm heeft grooter magt door een
paar lepels hersenpap die de natuur hem schonk; al ontbreken
hem die reusachtige vormen, dat kolossale ligchaam dat de
aardkorst doet inbuigen, een snuit om de hoogste takken naar
zich toe te halen, ellenlange ivoren tanden om woudkoningen
te ontwortelen, hij bezit de gaven des geestes om nog grooter
kracht te ontwikkelen. - Zoo iets ging er in mijn binnenste
om, geloof ik, dat mij op het denkbeeld bragt een stuk ge
schut te doen laden, dat den overkant bestreek. De order
daartoe gaf groote vreugde; er heerschte een buitengewone
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vrolijke drukte, die eeuwige kalmte was voor een oogenblik uit
de benting verbannen; ieder praatte en lachtte; vrouwen en
kinderen klapten in de handen en huppelden in het rond. Ik
liet met een 6 ponds kogel laden en rigtte zelf het stuk. De
kolonne defileerde steeds voort; er was geen einde aan te zien.
Op een teeken gaat het schot af. De knal wordt honderdmaal
herhaald door de echo's van het bosch, en te gelijkertijd een
vervaarlijk gebrul uit duizend monsterkeelen aangeheven; de op
zijde deinzende beweegbare massa doet het gekraak van bre
kende boomen vermeerderen, de logge sprongen der verschrikte
kolossen den bodem sterker daveren; het is als of de natuur

in opstand is, of de wereld vergaat!”
mToen de rook opgetrokken is, zie ik een olifant omgevallen; de
rustige gang der kolonne is gestoord, de marsch een oogenblik
gestaakt, de rangen verbroken; hier weifeling, omdat er niet op
gesloten wordt, dáár opstopping, opeenhooping, maar overal getier,
gebrul, geschreeuw en opgewondenheid. De ontzielde makker
wordt besnoven, omgewenteld en nog eens besnoven, vernieuwd
gebrul, en de snuiten ten hemel geheven, als ware 't om wraak
te zweren. Ja, wraak! schijnen er eenigen te herhalen; zij maken
eensklaps een wending regts, en rennen naar de rivierzijde.

Wraak! loeijen zij en werpen zich in den vloed, die plotseling
begint te zwellen, en schuimend en spattend buiten zijne oevers
treedt. Wraak! brullen zij al zwemmende voort, en naderen,
snuivend als locomotieven, reeds den anderen oever.

Een ont

zettende schrik bevangt de geheele bezetting, de plongé der
borstwering is schoon geveegd door de lucht alléén, die met
stoomgeweld door den aanvallenden drom verplaatst wordt. Op
dit oogenblik. . . . maar waarom lacht gij?
m Wel, amice! schaterde ik, omdat ik merk, dat als gij be
gint door te slaan, gij het goed doet.”
m Gij gelooft mij niet? 't Is toch de waarachtige waarheid.
De snuiten der bestormers kwamen op het glacis, dat zich tot
de rivier uitstrekt; zij gebruikten die als hefboomen om den
oever te beklimmen, maar gelukkig was deze te steil en leverde
geen enkel toegankelijk punt.”
m En hoe liep de storm af,” vroeg ik belangstellend, maar
-

toch nog aan de waarheid twijfelende, - n liet ge een twee-gele
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deren vuur maken, deedt ge een krachtigen uitval en joeg het
donderend geschut nog eenige zesponders door de vlugtende
bende?”

m. Daartoe ontbrak de tijd. De kolonne had haar marsch
weder vervolgd, nog altijd wel met veel geloei en zeer verstoord
over die buitengewone gebeurtenis, maar toch langzamerhand
bedarende. De bestormers keerden, na de vergeefsche pogingen
om dezen oever te beklimmen, naar den overkant terug en
sloten zich bij hunne makkers aan. Welligt was hun door den
kolonne-kommandant toegebruld, zich niet langer met ons in te
laten. Ik versta die taal niet, maar zij hadden het zeer druk,
dat verzeker ik u. – Wie groet gij daar, RoBERT? dat is iets
nieuws, een knappe meid!”
In een open wagen, dien wij juist passeerden, had ik ELISA
herkend, die ik sedert haar debarkement niet meer gezien had.
m. Zij is mijn reisgenoot, een passagier der Dankbaarheid.”

» Wilt ge haar ook nog eens zien, dan zullen wij omkeeren,”
vroeg GEFFERs met een spottenden glimlach, terwijl hij zijn
paard reeds inhield.
» Dank u,” hervatte ik snel, m zij is mij geheel onverschillig.”
m. Ditmaal is het mijn beurt, u niet te gelooven, maar, zoo
als gij wilt.”
En den snellen draf weêr aannemende, reden wij langs een uit

gestrekt heuvelachtig terrein, dat de Chinesche begraafplaats
van Batavia bleek te zijn. De zon was bijna onder gegaan en
de koelte zóó aangenaam, dat ik GEFFERs verzocht zijn paard
den stap te doen aannemen, om meer van het schoone gezigt
te kunnen genieten.
XIII.

m. Maar nu weet ik nog niet, waarom gij bijna gek zoudt
geworden zijn.”

De vrolijke trek verdween van het gelaat mijns makkers, die
op het punt was weêr over die dame te beginnen. Na eenige
oogenblikken vervolgde hij:
-

m. Ik heb u, meen ik, reeds gezegd dat ik eindigde met het
fort niet meer te verlaten. Een paar jaren hield ik vol met
1861.
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groote, lange brieven te schrijven, mijnen post te verbeteren,
te versterken en mij zooveel mogelijk bezigheden te scheppen.
Maar het duurde te lang, nooit zag ik een ander sterfelijk

wezen dan die tot mijn dagelijksche omgeving behoorden, nu
en dan slechts een ander soldaat, die tot vervanging gezonden
werd van iemand wiens tijd van dienst geëxpireerd was. De
verveling nam toe, en overweldigde ten laatste mijn geest ge
heel en al.

Ik dacht niet meer.

De mensch was dood

in mij; het dier alleen bleef voortleven. Al wat ik nog
uitvoerde, geschiedde werktuigelijk, zelfs mijn administratie
liep niet in de war, en dit verwonderde mij later het meest.
Ik was volkomen onbewust van wat ik schreef, maar instinkt
matig schreef ik 1 Januarij 1839, wanneer de 31ste December
van 1838 voorbij was. Herinneringen waren mij even vreemd
als plannen voor de toekomst. Werd de zon te warm in de
voorgallerij, dan week ik in huis terug, even als een hond dit
doen zal, werd er eten op tafel gezet, dan spijsde ik; en viel
de nacht in, dan ging ik te bed liggen. Ik wist niet dat er
vijf jaren heen waren gegaan sedert ik het kommando opnam;
ik wist niet dat ik kommandant was, of dat het anders kon

zijn; ik wist nog minder wat vijf jaren beduidden, hoe vijfjaren
tot een menschenleven stonden, evenmin als ik nu nog weet
hoe een menschenleven tot de eeuwigheid staat. Het eenige
wat ik mij herinner is, dat op zekeren dag drie groote praau
wen aan de aanlegplaats kwamen liggen; dat ik, onder veel
misbaar en leven van inlandsche muzijk, drie of vier officieren

en eenige inlandsche hoofden met gevolg aan wal zag stappen,
en die regt op het fort zag aanloopen. Een vreemd, angstig,
beknellend gevoel maakte zich van mij meester, deed mij in
mijn woning vlugten, de deur en vensters sluiten, dreef mij
toen in een donkere kleêrkast, waar ik mijn gelaat nog in
een stuk goed wikkelde, en mijne oogen vast toekneep. Hier
werd ik gevonden door den Majoor-kommandant van Palem

bang, die een inspectie der posten maakte, en toen hij mij
uit mijn schuilhoek trok, huilde ik als een kind, toen rol
den de tranen als stroomen langs mijne wangen..... Ik
was menschenschuw geworden!.....”

GEFFERs streek de hand langs het voorhoofd om de wolk

395

weg te vegen die er onder het vertellen op
was, en eenen luchtigen toon hernemende, liet
op volgen:
» Een kwade gek was ik echter niet: ik liet
een kind, en pruilde slechts als het niet naar

zaâmgetrokken
hij er dadelijk
mij leiden als
mijn zin ging.

De Majoor nam mij mede naar Palembang en zond mij met
de eerste scheepsgelegenheid naar Batavia. Mijn geest door de
chloroform der verveling in een staat van voortdurende bedwel
ming geraakt, moest door verandering, door verplaatsing, door
aanraking met menschen, door de levenslucht der Europesche

zamenleving weêr tot bewustzijn komen. Langzamerhand leerde
ik weder denken, en toen ik drie maanden in het hospitaal
gewoond, en als een brave jongen mij naar de societeit, maar
het théâter, overal had laten rondvoeren, nadat ik dag aan
dag door onbekende kameraden was afgehaald geworden om te
wandelen, te praten, visites bij wild vreemde menschen te ma
ken, nadat ik mij dus niet ondankbaar betoond had voor de
vele bewijzen van hartelijke deelneming in mijn lot, werd ik

eindelijk bij het 10de bataillon geplaatst. Op een goeden dag
merkte ik dat ik f6000 in de cassette had, maar gelooft gij
nu nog, RoBERT! dat ik die liever niet rijk was geweest?
Enfin, 't is nu voorbij, en iets is er bij gewonnen.”
m. En dat is?”

m Wel, dat de Kommandant van het leger het besluit heeft
genomen, dat men nimmer weêr in het vervolg een officier
langer dan twee jaren alleen op een afgezonderden post mag
laten.”

m. Dat is gelukkig, dat eenzame leven moet inderdaad doo
dend zijn als het te lang duurt. Waart gij getrouwd geweest,
dan zou het zoo ver niet gekomen zijn.”
» Natuurlijk niet. Maar hoe zullen wij trouwen? de som

gelds om een echtgenoot te koopen is te groot. Misschien is
het noodig de huwelijken van jonge officieren tegen te gaan,
om hen later voor armoede te hoeden, maar waarom dan den

steen op ons geworpen bij de geringste afwijking van Europe
sche instellingen. In het oog van onze deftige, ijselijk brave
Nederlanders, die nooit een voet buiten hun land zetten en

alles beoordeelen naar hun beperkt, echt-christelijk en alwijs
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oordeel, zijn wij zedelooze, eer- en pligtvergetene, ontaarde
heidenen geworden, als wij het wagen durven een natuur
lijken telg te erkennen. Zij die al de genoegens der zamen
leving tot hunne beschikking hebben, die voedsel voor hun
geest in overloed vinden, die door de liefde of het dierlijk
instinkt geleid, uit duizende schoonen een keus kunnen doen,
zij zouden zonder erbarming den vloek over mij uitgesproken,
mij een kanibaal, een verdierlijkt wezen genoemd hebben,
als ik, in plaats van mij waanzinnig te laten worden, een per
soon onder mijn dak opgenomen had met wie ik als een ge
lijke had kunnen spreken, die, zich mijne echtgenoot wanende,
voor mij zorgde, mij door hare vrolijkheid opbeurde, mij on
willekeurig deel liet nemen in zaken die ik anders nimmer zou
opgemerkt hebben, en die mij daardoor een diepen, helderen
blik liet slaan in het volksleven. Ik weet hoe het gaat; ik
zal ieder makker ten sterkste aanraden het leven met een in

landsche vrouw evenzeer te mijden, als hetgeen men in Europa
eene mésalliance noemt, en toch zou ik gelukkig geweest, niet .
menschenschuw geworden zijn als ik PoERI tot huishoudster aan

genomen had.”

-

» Wie was die PoERI dan?”
m PoERI was de vrouw van KASIDIN, een inlandsch soldaat. Aan
huis van een Europesche famille geboren en opgevoed, had

zij eenige beschaving, zong zelfs een paar romances, en was
zoo dartel en vrolijk als iemand van zestien jaren dit zijn kan.

Op mijn post vervulde zij de betrekking van naaister, als zoo
danig was ik dikwijls met haar in aanraking gekomen.

In het

rijk der blinden is één oog koning, na verloop van een jaar
vond ik PoERI lief en mooi, en toen KASIDIN plotseling zwaar
ziek werd, gestorven en begraven was, en PoERI zijn dood

lang genoeg beweend had, was het mijn bepaald voornemen
haar tot njahi kommandan (kommandants vrouw) te verhef
fen. Maar zie! het ongeluk, of het geluk, wilde het anders;
want vóór dat ik nog mijn plan kenbaar gemaakt had, vernam
ik dat RAKso, een braaf oppassend soldaat, mijn medeminnaar
was. Het zou mij weinig moeite gekost hebben om het van
dezen te winnen, maar dit mogt ik niet; ik kon niet besluiten

het geluk van een arm soldaat tegen te werken om aan een
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caprice te voldoen. PoERI trouwde dus met RAKso, kreeg
van mij nog een rijk bruiloftsgeschenk, en ik werd langzamer
hand menschenschuw.”

» Nu stel ik u voor,” viel GEFFERs zich-zelven in de rede,

m eens op te rijden bij den heer SATERs. Wij hebben juist nog
tien minuten tijd voor dat hij aan tafel gaat.”

Dit voorstel viel in mijn smaak: want op deze gemakkelijke
manier wilde ik nog wel een visite maken. Wij hadden een
heerlijken toer gemaakt; de overgang van dag op nacht had on
gemerkt plaats gehad, eensdeels door het onderhoudend gesprek
van GEFFERs, en ten anderen omdat de maan reeds hoog stond en
dadelijk in dienst trad toen de zon onderging. Het zonder
afwisseling schoone weder had voor mij, nieuweling, zijn waarde
nog niet verloren; ik moest nu en dan nog eens lucht geven

aan mijn bewondering, al vonden mijne uitroepen ook geen
echo meer bij oudgasten. Maar thans, opgewekt door den koe
len rid, genoot ik dubbel van al het schoone dat een tropische
avond oplevert.
Met een sierlijke wending reed GEFFERs het erf van den heer
sATERs op. De bendy-jongen had zich opgevouwen, was met
een sprong op den met kiezelsteenen bedekten grond gekomen

en draafde naast het paard, dat voor het midden des hoofdge
bouws in eens staan bleef. Even vlug als jongen en paard, wip
ten wij uit de bendy en beklommen de trappen der galerij,
waar de huisheer in een Amerikaanschen wiegstoel beweging zat
te nemen, het hoofd achteloos tegen de rugleuning latende
rusten.

XIV.

GEFEERs stelde mij voor, en dientengevolge ligtte de
heer SATERs even zijn regterhand op, om mij één vinger toe
te steken, zonder evenwel den arm uit zijn gemakkelijke posi
tie van de leuning te nemen, en zonder zijn hoofd een duim
breed om de halswervels te doen draaijen. Ik sloeg mijn hand
om dien éénen vinger en maakte mijn compliment.
m Zoo!” sprak hij, en ik begreep uit de beweging van zijn
linkeroogbal, die zich een halven millimeter in mijn directie

398

verplaatste, dat dit n zoo” beduidde: m hoe gaat 't, welkom,
aangenaam uw kennis te maken” en wat dies meer zij.
Een bediende had andere wiegstoelen geplaatst en GEFFERs
zat reeds. Ik volgde zijn voorbeeld, maar gevoelde mij niet
op mijn gemak op die slingerende zitting. Een tweede bediende
bood mij sigaren aan uit een grooten bamboe-koker; een derde
de tali-api om op te steken; een vierde kwam met een blad
met kleine glaasjes, een vijfde met drie karaffen, waarin bitter,
madera en absinthe, en een zesde met een gendie vol koud
water. Achtereenvolgend zag ik GEFFERs een sigaar, het
vuur, een glas nemen en zich laten bedienen, en ik dacht m zal
dat defileren nooit ophouden, zijn wij hier gekomen om niets
dan bedienden te zien”, maar ik moest toestemmen dat het be

dienen geregeld, fatsoenlijk en vlug ging.
De heer des huizes had zijne oogballen weder in de gewone
rigting geplaatst, wiegelde zalig op en neer en scheen onze te
genwoordigheid geheel vergeten te hebben. GEFFERs haastte
zich evenmin om wat te zeggen, en zat ook al te wiegelen en
te dampen als een schoorsteen.
Tot twee malen toe wilde ik een discours beginnen, maar die
vreemde ontvangst en de overweging dat GEFFERs ook wel iets
vertellen kon, hielden mij er van terug, en dan dronk ik maar

wêer een slokje uit het glas dat ik altijd nog in de hand had.
Bij de derde poging om te spreken was mijn glas ledig, en da
delijk kwam een zevende bediende met een blaadje om mij van
het onnut geworden meubel te ontlasten.
Ik was juist begonnen mij in gissingen te verdiepen waar al
die jongens zich toch ophielden, daar zij altijd present waren,
als er slechts de geringste bediening noodig was en ook telkens
weder als schimmen verdwenen, toen de mond van den heer

sATERs zich langzaam opende en de volgende woorden de vrij
heid schonk.

m Lus-je al rijst?”

Daar hij zich noch regts noch links wendde, trok ik mij dien
volzin volstrekt niet aan. GEFFERs wenkte mij wel toe, dat

hij tot mij gerigt was, maar ik beduidde hem ook met gebaar
denspel dat ik het niet geloofde, en dat mijnheer SATERs droomde
of hardop dacht. Welligt zou ik toch eindelijk en ten laatste
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geantwoord hebben, toen eensklaps een prachtig rijtuig met
lang vierspan krakend en knetterend het erf opreed, en eenige
keisteentjes verbrijzelende, voor den trap stil hield. De obors
der drie palfreniers wierpen een rood licht over den eigenaar
der equipage, die langzaam en bijna met weerzin van zijn zachte
en toch koele bank opstond om den heer SATERs een kort be
zoek te geven.

De bezoeker was geen gouverneur-generaal, maar had toch
eene betrekking die er digt bij kwam: alle heerenhoeden vlogen
van de schedels, alle dames bogen eerbiedig en lieftallig, als zijn
equipage voorbij reed: want de man had veel, veel invloed.
Alleen de heer SATERs scheen niets van dien magtigen man te
verwachten of boven hem en zijn invloed verheven te zijn, want
hij ontving hem juist op dezelfde wijs als hij mij verwelkomd had

met m Zoo!” doch stak hem, ik merkte het zeer goed op, twee
vingers toe in stede van één. Toen begon het defileren weder

der zeven jongens, want de groote man dronk zijn glas in eens
uit, en daarna het discours.

SATERs, naar het vierspan wijzende.

» Nieuw?”

DE GRooTE MAN. » Ja, maar duur; twee duizend. Ik kan ze

nog terug geven aan den Majoor-Chinees. Hebt gij niets anders
voor mij op een van uwe landen?”
SATERs. » Zal zien.”
DE GRooTE MAN. » Goed.”

Langdurige pauze, gedurende welke er veel gewiegeld wordt;

ik ben zachtjes aan dieper in den stoel geschoven en wiegel al
aardig mede.
DE GRooTE MAN. n Morgen komt de Gouverneur-Generaal van
boven (Buitenzorg). Ik denk dat vLIERING resident van Ma
dioen wordt.”

SATERs. » Neen.”

DE GRooTE MAN, eenigzins geïntrigeerd. ,,Niet!?”
SATERs knikt neen.

DE GRooTE MAN. ,,Is het nog geheim?”
SATERs glimlacht meer of min en zegt toen: m P...”
DE GRooTE MAN, snel. ,,Dat is tegen mijn advies. Hij heeft
te Ambon den boel mooi in de war laten loopen. Totaal ongeschikt.”
SATERs. n Bah! praatjes.”
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DE GRooTE MAN, begrijpende dat P... een protegé van SA
TERs is: » Overigens een flinke vent.”
Tweede pauze, met veel levendiger gewiegel, waaruit ik de ge

volgtrekking maak, dat de snelheid van het wiegen op den wip
stoel in naauw verband staat met de gemoedsgesteldheid van
hem die er opzit. Welstaanshalve regelen GEFFERs en ik onze
bewegingen naar die van het gezelschap.
SATERs. n Wendutie?”

DE GRooTE MAN. ,,Van VAN KoTEN? vrij wel afgeloopen; na
genoeg twintig-duizend. Een aardig duitje voor de weduwe.
IJselijk opgejaagd; zes-honderd gulden voor een kopje van tien
stuivers waarde.”

Derde pauze, maar nu afgebroken door een jongen, die komt
zeggen dat het diner gereed is.
m Eten?” vraagt SATERs, maar DE GRooTE MAN bedankt. Zijn
vierspan rijdt dadelijk voor, toen hij is opgestaan. DE GRooTE
MAN maakt twee inspanningen voor de twee treden, zegt
m poelang” (naar huis) onder het neêrvallen op de gemakkelijke
veeren bank en verdwijnt.
m Komt” zegt SATERs met zijn gewone welsprekenheid, en gaat
naar de achtergallerij.
m. Hij rekent er op dat wij mede eten,” fluistert GEFFERs mij
-

toe, terwijl hij mijn arm vat en SATERs op den voet volgt.
De achtergallerij heeft een feestelijk aanzien. Het heldere
licht van een menigte hanglampen en stolpen weerkaatst vro
lijk op de witte zeilen en pilaren, en doet het kristallen tafel
servies, dat beladen is met de uitgezochtste vruchten smaakvol
gelegerd in een bed van veelkleurige bladeren, in al zijn pracht
schitteren. Uit een groot zilveren middenstuk ontspringen hon
derd dunne waterstralen, die de lucht verfrisschen en met wel

riekende geuren vervullen, om daarna in een bekken opgevangen
te worden, waarin fijne waterplantjes van het teederste groen
wassen en tot schuilhoeken dienen van kleine goud- en zil
vervischjes. Drie dames en een zestal heeren gaan sATERs te
gemoet om hem te groeten; het zijn alle huisgenooten, doch
die elkander nooit voor het etensuur zien. Een menigte be
dienden vertoont zich zoodra het gezelschap plaats heeft ge
nomen. Drie bijna blanke slavinnen gaan achter den stoel der
w
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jongste dame, jufvrouw SATERs, staan; twee andere achter de
tweede dame, een nichtje, en één achter de derde, de gou
vernante. Ieder der aangezetenen heeft daarenboven een man
melijken bediende (jongen) achter zich. Daar de inlanders allen

blootvoets gaan, hindert hun heen en weder loopen volstrekt niet.
Er heerscht een aangename toon; ieder is vrij om te spreken
of te zwijgen, doch hoe vrolijker des te liever aan sATERs, die
evenwel zijn stoïcynsche kortheid in antwoorden niet verzaakt.
Een uur later is de tafel afgeloopen en gaat sATERs weêr in
de voorgallerij zitten wippen en thee drinken. Een ieder doet

nu wat hij verkiest, de meesten verkiezen te gaan zitten, hetzij
bij SATERs hetzij bij de dames. Om acht ure valt het avond
schot van de hoofdwacht; alle horlogies worden uit de vest

zakjes getrokken om de dagelijksche regeling te ondergaan;
men kan er zeker van zijn dat op dit oogenblik vijf- à zes
duizend horlogies te Batavia nagezien worden. Tien minuten
later laat GEFFERs de bendij voorrijden, hetgeen sATERs aan
leiding geeft te vragen: mweek?” en dit bevestigd wordende,
nemen wij afscheid. De heer des huizes, die zich nog al gea
museerd heeft met mijne vertellingen van de reis, steekt mij
zijn voorsten vinger nog eens toe en zegt met wonderbare woor
denrijkheid: m altijd een couvert, hoor!” -

Beztozzies,

I.

Volgens de bewering van velen was het, zoo al geen buiten
kansje, toch nooit kwaad voor een nieuweling, om Batavia als
eerste garnizoen te krijgen. Gij hebt gelegenheid om kennissen
te maken, heette het, en zelf bekend te worden; gij komt er
meer of min achter, hoe de vork in den steel zit; gij zijt bij de
hand als er eens met spoed een expeditie uitgerust moet wor
den, of als er een of ander baantje openkomt; gij kunt hier

ten minste nog van publieke vermakelijkheden profiteren, die
overal elders ontbreken.
1861,
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Anderen hielden staande dat Batavia het slechtste garnizoen

der geheele Oost was. Als luitenant kon men niet leven, noch
iets mededoen zonder zich tot over de ooren in de schulden

te steken; men was er nog minder in tel dan een flankeur op

een kleinen post; men moest van 's morgens tot 's avonds
dienst doen met minder inkomen dan elders; men was slecht

gelogeerd, enz.
VAN KRIEGER meende dat van beide beweringen wel iets
waar was. ,,De meesten,” zeide hij, m regretteren hier de goede

zijde van kleine garnizoenen, en waarderen de genoegens niet,
waarnaar zij, elders, zoo vurig haakten. Zoo gaat het veelal.
Mijn principe is, de zaken te nemen zooals zij zijn: voor we
zens, die niet voor hun genoegen op de wereld zijn, is er toch

nog al amusement. Gij hebt de onaangenaamste dagen reeds
achter den rug, en zult het hier wel uithouden.” Ik voor mij
analyseerde mijn toestand nog zoo niet; ik genoot met volle
teugen de onbezorgdheid van mijn leeftijd, en was zeer te vre
den. De gewone dienstverrigtingen, die na verloop van tijd
wel eens begonnen te vervelen, waren voor mij zaken van het
hoogste belang. Het was minder dat dreigende woord arrest,
dat mij tot ijver aanspoorde, dan de bewustheid dat ieder sol
daat mijn baarschheid kon aanzien, en het natuurlijk verlan
gen om naauwkeurig met mijn werkkring bekend te worden.
Geheel vervuld dus met mijn betrekking, dacht ik er nog
niet aan, dat sommige zaken anders konden zijn, zonder daarom
minder goed te wezen.
De 1ste kompagnie was geheel uit Europeanen zamengesteld,
en de eenige van dat element bij het 10de bataillon. De 6de of
linker-flankkompagnie bestond uit negers van Afrika's ZW. kust;
en de vier centerkompagniën uit Javanen. Het was geen baantje,
zeiden de officieren, om bij een Europesche kompagnie te
staan; men had er altijd meer moeite mede, en zelfs de dienst
was zwaarder, door het eten”, waarmede de officieren van een
inlandsche kompagnie niet te maken hadden, daar de Javanen
aten, als zij of hunne vrouwen het goed vonden. Kapitein

MEERLING had mij in den aanvang op het hart gedrukt om streng
te zijn, zonder den man lastig te vallen; alleen op het avond
appel moest ik niet te naauw toezien, als de soldaten soms wat
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luidruchtig waren, ik zou zelfs beter doen mij zoo min moge
lijk in de slaapzalen te begeven, en het rapport van den
sergeant-majoor in de gallerij afwachten, om het aan den kapi
tein van politie over te brengen. De reden van dien wenk
was, dat de soldaat nog al dikwijls dronken van den passer te
huis kwam en men dit liever niet wilde weten, wanneer hij
slechts bedaard op zijn krib ging liggen. Er bestond nog
geen kantine, en daarom verdwaalde de man maar al te vaak

in verboden drankhuizen, waar de Chinezen hun voor weinig
geld, slechte arak en andere bedwelmende dranken verkochten.
Over het algemeen was hun gedrag echter goed. Een aan

tal manschappen had op Sumatra gediend en Bonjol helpen
vermeesteren. Het eenige levende wezen, dat zij binnen de
veroverde vesting hadden gevonden, een hond, was naar Bata
via medegenomen en maakte nu een lid der kompagnie uit.
Die hond droeg een koperen halsband met het opschrift: ,,Bon
jol, 16 Aug. 1838,” en op elk gewoon appel stond hij, of
liever, zat hij op aan den linkervleugel van het eerste gelid,
en zóó roerloos, dat ik op hem verwees, als iemand de onbe
wegelijke positie eens vergat. Nooit ging ik inspecterende
voorbij het gelid, zonder een onderzoekenden blik op Bonjol”
te werpen, nu eens schikte ik zijn halsband, als het hang
slotje niet juist op zijn borst viel; een andere keer liet ik
den sergeant der week hem noteren voor vernieuwing der ver
sleten roode voering. Ik geloof dat ik hiermede het hart der
soldaten gewonnen had.
Gelukte het mij al tamelijk spoedig de dienst in de kom
pagnie naar behooren te verrigten, het kostte mij meer moeite
de wetenschappelijke oefeningen naar den zin der heeren offi
cieren in te rigten. Die cursus was mijn nachtmerrie. Aan
den eenen kant werd ik gedreven door den gevreesden overste
BULDERHAUs, die mij nooit zag zonder te zeggen: m pas op
mijnheer RoBERT, dat ik een uitgewerkt maandrapport van u
krijg; het Militair Departement vordert het;” en aan den ande
ren kant stond ik tegenover een korps flinke, brave officieren,
die den cursus verfoeiden en mij, die den cursus moest houden,
in de eerste plaats naar de maan wenschten. Een majoor, zes
kapiteins en een schaar luitenants zaten twee malen per week
30%
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op de banken, en ik ongelukkige, de jongste, de onge
schikste, de onbruikbaarste, stond voor het bord, om woorden
van wijsheid van mijne lippen te laten vloeijen. Als ik die
gebaarde tronies, die epauletten, die kruizen, die schoone lid
teekens die het gelaat van menigeen versierden, met schroom
vallige blikken overzag, dan gevoelde ik mij zóó nietig, zóó
oneindig klein, dat ik de Militaire Academie verwenschte, die
toch alleen de schuld was, dat ik hier in deze valsche positie
gekomen was. Maar het Militaire Departement vorderde het!
de majoor was altijd present, de klip niet te ontwijken.
Om zoo min mogelijk aanstoot te geven, bepaalde ik mij
vooreerst tot voordragten. Ik droeg voor, rekenkunde en meet
kunde, velddienst en versterkingkunst, dat het een lust was;
en liet ik een enkele maal iemand antwoorden, dan had ik

gezorgd dat hij er op voorbereid was. Deze oneerlijkheid nam
ik op mijn conscientie, want de maatregel was ondoordacht,

om verdienstelijke officieren, die hun leven grootendeels op het
bivak gesleten, of hunne epauletten op het slagveld verdiend
hadden, die dus nooit in de gelegenheid geweest waren om een

wetenschappelijke opleiding te krijgen, nu nog te dwingen plus

en minus te leeren begrijpen, en niet in slaap te vallen bij
een worteltrekking. Ik nam evenzoo op mijn conscientie om
de maandrapporten met verscheidene binnenvellen vol te ma

ken van hetgeen er verhandeld was, zonder er bij bekend te
stellen dat ik alleen vroeg en antwoordde; en in de rubriek
der namen van hen, die zich onderscheiden hadden, vulde ik

ze beurtelings allen in, want na verloop van eenigen tijd on
derscheidden zich inderdaad allen, door mij niet meer te ergeren
met verwenschingen over cursus, academie, en geleerde pieterij.
II.

mWacht, in 't geweer!” roept de schildwacht met forsche
stem.

Wapengekletter, geroep van den sergeant en korporaal om
spoed te maken, geklep van ledergoed en dravende menschen,
die naar buiten vliegen en aantreden.
De wacht staat gereed.
-
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Een open wagen met vier paarden, voorafgegaan door
twee huzaren, rijdt langs het Waterloo-plein. Het is de Gou
verneur-Generaal, die een luchtje schept.
m Presenteert 't geweer!”
mTamboer, sla de marsch!”

Ik saluëer met den degen, en de Gouverneur-Generaal neemt
zijn hoed af. Daarop rukt de wacht weder in.
Het is de vierde maal in het laatste uur, dat wij in het
geweer komen. Eerst voor een overdekt, ik geloof ledig rij
tuig van den resident, herkenbaar aan een goudpapieren pa
jong (zonnescherm) gedragen door een politie-agent, (ook wel
kanarie-vogel genoemd, naar het geele laken waarmede zijn

costuum kwistig uitgemonsterd is) die als palfrenier achterop
staat; toen voor een gepensionneerden generaal in uniform, dien
de soldaten den melkboer noemen, omdat hij een troep koeijen
onderhoudt en de melk aan de huizen laat verkoopen, en ein
delijk voor den militairen kommandant, die de wacht kwam
inspecteren.
Als ik u vertel dat het de eerste wacht is die ik snap, dan
zal het onnoodig zijn er bij te voegen, dat ik niet geheel op

mijn gemak ben. Tot nu toe is alles goed gegaan, dank zij
den onderofficier en de manschappen, die den gewonen loop
van zaken beter kennen dan de kommandant.

Heden ochtend

om 7 uur ben ik opgetrokken en begonnen met het memori
seren der consignes, die nog al talrijk zijn. Daarna heb ik
de arrestanten-lijst der met garnizoens-provoost gestraften eens
nagezien, omdat er bekende namen op voorkwamen.
mTAATSE, BEIJER! zouden zij het zijn? In de tweede klasse
van discipline! bijna onmogelijk! Maar toch, ik herinner mij,
dat TAATSE, - die knappe, vrolijke, geestige 1ste luitenant, om
zijn fortuin zoo aangehaald door ouders, die huwbare dochters
bezaten, om zijn nette uniform zoo bekeken door de jonge meis

jes, – indertijd in Nederland wegens wangedrag ontslagen werd.
Ik was toen nog een schooljongen, en mogt dikwijls in zijn til
bury mederijden, sedert vernam ik nooit meer iets van hem.”
Daar moest ik het mijne van hebben, en liet den sergeant
het provoost-lokaal openen.
» Flankeur TAATSE!” riep ik.
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» Present” antwoordde een der arrestanten die allen voor
de brits waren gaan staan.
Ja, het was dezelfde TAATSE, of liever het verwelkt, bedor

ven, verouderd en verdierlijkt overschot van den bloeijenden,
veelbelovenden jongeling van vroeger.
» Waarom zijt gij gestraft?”
» Dronkenschap”, antwoordde hij schaamteloos, de hand naar
de plaats brengende, waar de klep van zijn politiemuts moest
zitten, maar die hem nu in den nek hing.
"Gij zijt in de 2e klasse van discipline, waarom heeft men
u niet met slagen afgestraft?”
» Ze zeggen dat ik den korporaal wILLEMSEN met de bajonet
gedreigd heb, en nu kom ik voor den krijgsraad. Maar ik
weet er mij niets van te herinneren.”
m Kent gij mij nog?”

TAATSE keek mij eenige seconden oplettend aan, en zeide toen:
m Mijnheer RoBERT, geloof ik.”
Een ander flankeur met verwarde, ongekamde haren, open
hangend mouwvest en gapend hemd, waardoor zijn bloote borst

zigtbaar werd, was onderwijl met een lagchend gezigt en uitge
stoken hand naar mij toegekomen, zeggende:
» Dag, luitenant, hoe maakt u 't?
Acht jaren geleden was BEYER mijn school- en speelkameraad
geweest. Wij hadden zamen soldaatje gespeeld, en vermoedden
toen niet dat wij elkander nog eenmaal als werkelijke soldaten
zouden weêrzien. Al onze vacantie-uren hadden wij zamen

doorgebragt, alle guitenstreken zamen overlegd, zamen uitge
voerd en zamen de straf er voor geleden, als vriendschap op
dien leeftijd bestaanbaar was, waren wij vrienden geweest.
Geen wonder dus, dat ik onwillekeurig zijn hand aannam, en
zijn groet beantwoordde. Doch onmiddellijk mijn positie herin
merde, liet ik er op volgen:
» Het doet mij leed u als arrestant hier te vinden, BEYER!
Ik zie op de lijst, dat gij gesuspendeerd sergeant zijt; gij schijnt
dus op geen goeden weg te zijn.” En mij daarop tot den
onderofficier der wacht wendende, zeide ik:

» Laat den sergeant BEYER zich kleeden, en breng hem dan
bij mij in de wachtkamer.”
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Daarna den provoost willende verlaten, hield TAATSE mij aan
de deur staande met een:

m. Een woordje, als 't u belieft, luitenant!”
m. Wat is het?”

m Luitenant! als u mij drie gulden wildet leenen, dan zoudt u
mij een groote dienst bewijzen. Ik heb nog schuld, en ben
er verlegen om.”

Hoe onbeschaamd dit verzoek ook was, zag ik op dat oogen
blik slechts het ongelukkige, diep gezonken wezen voor mij,
dat ik nog weinig jaren geleden als een frissche bloem, als een
rijk, benijd, gelukkig mensch gekend had. Ik gevoelde mede
lijden, gaf de drie gulden, en sloop weg.
III.

m BEYER!” sprak ik, toen de sergeant hem in de wachtka
mer gebragt en ik, na de deur gesloten te hebben, hem van
een stoel en sigaren voorzien had, m gij ziet thans in mij uw
vroegeren speelgenoot; zet het n luitenant” maar voor een half
uur op zijde, en vertel mij eens gaauw hoe lang gij in Indië
en waarom gij gesuspendeerd zijt.”
m Och! »antwoordde hij,” ik ben hier al veel te lang, bijna
een half jaar. Beroerd land, ik wou dat ik dood gevallen
was toen ik overteekende.

Een onderofficier heeft hier een

hondenleven; den geheelen dag in 't touw, en in het geheel
geen uitspanning. Was ik maar in den Haag gebleven, stom
dier, dat ik ben! Hier ga ik naar den bl..... Hebt u niets
te drinken?”

m. Daar staat wijn en water. - In den Haag hadt ge een
pleizierig leven, dat zal ik niet tegenspreken, maar waarom be
sloot gij bij het Indische leger over te gaan? Waarschijnlijk
om spoediger de epauletten te verdienen dan gij die in den Haag
met al zijne genoegens kondet verkrijgen?”

m Nu ja, ik had wat veel doorgerold; in een ongelukkig
oogenblik verbond ik mij om naar de Oost te gaan.”
mWaarom ongelukkig? Ik heb er nog geen minuut spijt van
gehad.”
mJa gij! een officier! Maar voor een onderofficier is er let
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terlijk niets, niets, niets! Als sergeant altijd in dienst, week,
theorie, exerceren, wacht en nog eens wacht, en dan altijd
met die bruine vervelende Javanen, daar geen woord mede te

wisselen is, of met die zwarte nikkers, waarvan ik misselijk
word als ik hun eigenaardige lucht maar in den neus krijg.
Bah, wat een beroerde boel! En aan uitgaan, geen denken;

geen tijd, geen geld, geen permissie, maar wel in de doos
gaan, als men eens uitsnijdt. - Hebt u niets anders te drin
ken? wat krachtigs? een grogje bij voorbeeld?”
m Neen,

jenever.

BEYER, in dit klimaat heb ik geen behoefte aan

Ik houd dien zelfs voor schadelijk. Maar ik merk

tot mijn leedwezen dat gij er anders over denkt, nu gij op dit
uur sterken drank verlangt. 't Is ongelukkig dat gij u zoo
weinig weet te schikken naar de omstandigheden; ik erken dat
het leven als onderofficier niet bijzonder aangenaam is, maar het is
immers een proeftijd dien gij, als zoo vele anderen, moet door

staan. In plaats van dit te begrijpen, beproefdet gij langs een
verboden weg en door ongeoorloofde middelen u afleiding te
bezorgen, is 't Zoo niet?”
,,Alles is hier ongeoorloofd. Voor nonsens-dingen kreeg ik
een paar malen politie-kamer. Eens op een avond dat ik toe
vallig vrij was, - neen, ik had toch arrest voor een bagatel, –
ga ik met een kamaraad den weg van Meester Cornelis opwan
delen. Daar lag een villa, waar het altijd zóó vrolijk uitzag,

waar drie, vier jonge meisjes muzijk maakten en lachtten en
pret hadden, dat ik er meermalen een uur vóór was blijven
staan. Ik had besloten mij daar coûte qu'il coute te introdu

ceren, en droeg mijn guitarre aan een nieuw blaauw lint om
den hals. Wij slopen ongemerkt het hek binnen en verscho
len ons achter een boschje, op eenige passen van de voorgal
lerij. Toen de dames moê waren van het musiceren en vóór
kwamen uitblazen, waar eenige heeren een partijtje zaten te

maken, toen begon ik een preludium te spelen en hief vervol
gens een romance aan. Gij hadt die verbaasde gezigten eens
moeten zien bij de onverwachte serenade. Gij weet dat ik een
goede stem had; nu is zij nog veel voller en uitgebreider ge
worden, ik haal de ut-dièse. Bij het einde van het eerste
couplet hadden de heeren de kaarten neêrgelegd; de dames
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stonden bewegingloos te luisteren. Na het tweede couplet gin
gen een paar der nieuwsgierigste meisjes de trappen af, maar
hielden halt, toen zij ontdekten dat de romance nog niet uit
was, en toen ik geheel ophield met zingen, liep men om het
snelst naar het boschje, waaruit wij nu te voorschijn traden.
Men verzocht ons om binnen te komen; wij maakten ons be
kend en kwamen er rond voor uit, dat de serenade een poging
was om weder eens in fatsoenlijk gezelschap te komen, waarvan wij

zoo lang verwijderd geweest waren. Mijn makker petilleerde
van geest en aardigheden, ik zong nog eenige malen, en zoo
bragten wij een heerlijken avond door, die eindigde met een
keurig souper. Ik behoef u niet te zeggen, dat wij menig glas
wijn op allerlei onderwerpen dronken, en onuitputtelijk in toas
ten waren. Enfin, tot zoo ver ging alles goed; het was mid
dernacht gepasseerd en wij stapten op. Waren wij toen maar
regelregt naar het kampement gegaan en door de kali onge
merkt in de kazerne teruggekeerd, dan zouden wij er met
een kleinigheid afgekomen zijn. Maar ongelukkig krijgt mijn
makker het in het hoofd, om nog een brandij-grogje te willen
drinken bij een Chinees, wiens huis in onzen weg lag. Dit
voorstel beviel mij. Wij kloppen aan, maar de Chinees die
slapen wilde, komt eerst voor den dag toen wij zijn deur

opengetrapt hebben. Hij bedient ons met zoo veel weerzin,
dat wij verpligt zijn hem te straffen, hij zet het op een schreeu
wen, en de patrouille, die daar langs komt, pakt ons in. Pro
voost, en later nog eens provoost, en eindelijk gesuspendeerd. Geef eens een andere flesch.”

m Hoor eens, BEYER! wilt gij mij nog als uw vriend be
schouwen, even als wij het vroeger waren? verwerp dan den
raad niet, dien ik u geven zal. Gij holt naar uw verderf, om
dat de verandering van toestand voor uw geestkracht te groot

was; gij gevoelt en weet het, en daarom zoekt ge in den drank
uw heil.

Er ligt een afgrond vlak voor uwe voeten, maar gij

sluit opzettelijk de oogen, om het gevaar niet te zien. Sper
uwe oogen wijd, wijd open en tuur in de hel, waarin gij u
werpt; als gij de onmetelijke diepte waarin gij verdwijnen zult,
slechts peilen wilt, dan keert ge thans, terwijl het nog tijd is,
terug. Een pas vooruit, en gij zijt verloren; één pas terug,
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en gij zijt gered! - Ik herhaal het u; wend u tot mij, als

gij hulp of raad noodig hebt; gij zult een vriend, een broêr
in mij vinden, zoolang gij eenige bescherming verdient, en
blijken geeft uw gedrag te willen veranderen. Beloof mij
niet meer te drinken! - Als ik die belofte heb, dan zal ik de

versnaperingen, die mijn gering traktement mij nu en dan ver
gunt, broederlijk met u deelen; maar breng buiten mijn tegen
woordigheid geen glas meer aan uwe lippen. Wilt gij mij dat
beloven?”

BEYER beloofde het, maar . . . . . hield geen woord. Drie
maanden later werd hij teruggezet tot soldaat, en kwam voor
goed bij de 1ste kompagnie. Slechts zijn eeuwige dorst naar
bedwelming, naar vergetelheid, maar in slaap wieging van zijn
geweten, trachtende te lesschen, zonk hij al dieper en dieper,
CIl • • • • • werd geplaatst in de 2de klasse van discipline.
Op
mijn dringend verzoek aan den Bataillons-Kommandant werd de
eerste toepassing van rottingslagen nog ingetrokken. - Ik be
proefde het onmogelijke om hem tot besef, tot inkeer te bren
gen. Hij had ongeopende brieven in zijn kist liggen; ik brak
die open en las ze hem voor. God! welke brieven; bladen vol
gebeden en smeekingen van een moeder, wier hart dreigde te
breken omdat haar zoon nooit een woord tot haar rigtte;
welke aandoenlijke, steenen vermurwende taal, van engelachtige
zusters, die wisten waarom die berigten weg bleven; die 't voor
moeder geheim gehouden hadden, omdat de tijding moeder
dooden zouden, die in iederen regel de fijnste snaren van zijn hart
poogden aan te roeren om er toch weder beweging in te bren
gen, en die op hare kniën kropen, om den gevoelloozen broe
der het leven der moeder af te bidden.

Alles te vergeefs! BEYER was verloren!

Maar de man, die dáár op de bank uitgestrekt werd, was
BEYER niet meer! hij, die dáár onder de slagen jankte en
brulde, was niet meer de zoon zijner moeder. Het was een
trage massa pezen en knoken met een mechaniek, dat geluid
gaf als men er op sloeg. Het was een door den drank gefa
briceerde idioot, een lijk, dat zijne ledematen nog bewoog, als
er de polen eener galvanische batterij aan gehouden werden !

En toch moest ik mij omkeeren; ik kon de afstraffing niet aanzien.
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IV.

Wanneer ik de avonduren, in het luitenants-pavilloen te

Weltevreden doorgebragt, in mijn geheugen terug roep, dan
gevoel ik mij, bij de herinnering alléén, vrolijk gestemd en
verjongd. Dáár heerschte bij de grootste verscheidenheid ook
de meeste overeenstemming; dáár was ontspanning na een
werkzamen dag; ieder sprak er wat zijn geest getuigde, en
de gezellige kout werd gedurig afgebroken door luid gelach, dat
ver over het Waterloo-plein weêrgalmde.
Hoe luchtig en gemakkelijk gevoelden wij ons in onze ge
streepte huisjassen of witte buisjes, als er twee of drie natte,
doorzweete uniformjassen, naast zoo vele vochtige hemden, voor
de bijgebouwen te droogen hingen; hoe koel en heerlijk was
die voorgallerij, waar het verfrisschende bergwindje zacht en
aangenaam door heên speelde! Dan zag men achtereenvolgend
de verschillende bewoners uit hunne huizen komen, ieder gevolgd
door een jongen, die den luijerstoel digt bij een pilaar plaatste,
want de luijerstoel behoorde er bij, om het genot der ruste
behoorlijk te kunnen smaken. Geen stoel met stalen veeren
en van fijn bewerkt leder, och neen! een heel eenvoudige
stoel van ligt waroe-hout, laag op de pooten, met rottang-zit
ting en hellenden rug, die zich juist naar den vorm van het
ligchaam voegde, - een stoel voor f 5 koper, bij elken Chinees
in het kamp te verkrijgen. Zulk een stoel was onontbeerlijk in
het huishouden van elken dienstdoener, een onmisbaar meubel;
zonder dien stoel geen verademing, geen reactie, geen mijme
ring; ik zou haast zeggen, bij gebrek van zulk een stoel, geen
gezondheid, geen leven voor den baar mogelijk.

De luijerstoel is in al zijn eenvoudigheid het humane werktuig,
dat u ongemerkt den overgang van Europesche met Indische ge
woonten gemakkelijk maakt, de oorzaak dat het acclimatisatie
proces zonder schokken plaats heeft. Op dien stoel gelegen, denkt
gij in den beginne aan Nederland; en omdat gij er zeer gemakke
lijk in ligt, zijn die overdenkingen ook niet van de onaangenaamste;
want er is verband tusschen den vorm des stoels en den aard uwer

mijmeringen. Konden die stoelen spreken, vele weemoedige, maar
allengs berustende, en eindelijk vrolijke overdenkingen zouden
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zij kunnen mededeelen. Gelukkig zijn zij stom; want ieder heeft
den tol betaald, ieder is korter of langer tijd melancoliek,
heimwee-achtig geweest, maar men schaamt er zich over, en
zal het nooit bekennen, voor dat men wat ouder is geworden.
Het morgenschot heeft u gewekt; gij werpt den bantal

goeling (rond, langwerpig kussen) van u af, opent de doorzig
tige gordijnen, waardoor dozijnen nijdige moskieten in hun
eersten dagslaap gestoord worden; gij gaat naar den put - bij ge
brek van een badkamer – om u te laten sirammen. Onderwijl
is 't bijna dag geworden. Een sterke kop koffij staat gereed, en
een sigaar opstekende, gaat gij een genotvol kwartier in den
luijerstoel zitten, door met het hoofd achterover, de laatste ster
te zien verbleeken en een schoonen dag te zien aanbreken. Gij hebt eenige uren in loopende dienst doorgebragt, geëxer
ceerd, militaire wandeling gemaakt, op wacht of op de jagt ge
weest, en komt te huis. Voorzigtig trekt de jongen de door
en door bezweete kleederen van uw lijf, terwijl gij reeds, halver
wege de operatie neêrgezonken zijt op den luijerstoel en den jongen

baas laat over uwe onderdanen. Eenmaal in de nachtbroek ge
stoken, vergeet gij na een half uurtje alle vermoeijenissen, en
zijt gij weder voor nieuwe geschikt.
Zit een tijd lang aan de schrijftafel; als gij baar zijt, breekt,
zelfs bij dien ligten arbeid, het zweet u uit, want een oogen
blik verpozing op den luijerstoel verkwikt, bekoelt u.
Staat gij op van tafel, het is om neêr te vallen op den lui
jerstoel, want in den beginne is alles corvée, en de luijerstoel
de toevlugt van ieder. Geen wonder dus dat men in Neder
land, na zoo veel loftuitingen op luijerstoelen gehoord te heb
ben, algemeen zich de Indische maatschappij op luijerstoelen
voorstelt; er dikwijls de gevolgtrekking uit maakt, dat men
er zijn leven op luijerstoelen slijt, en nog verder gaande, men
er lui is. Het is te vergeven dat men hier moeijelijk begrijpt,
dat de luijerstoel eerder een geneesmiddel is tegen de luiheid,
en de morphine genoemd kan worden, die kalmte geeft na
een koortsachtigen, werkzamen dag.
Met elk officier verschijnt dus tegelijkertijd een luijerstoel in
de voorgallerij. Zij die het avond-appel ingenomen hebben, ko
men het laatste, met uitzondering van een enkelen, dien een
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mooi boek te huis houdt. Soms in een paar groepen, maar
doorgaans allen bijeengezeten, worden de latten der armleuningen
uitgeslagen, om tot steun voor de beenen te dienen, of
laatsten tegen een pilaar gezet, en dan vangt het gekout
Is er zelden gebrek aan discours, wanneer een tiental
cieren bij elkander zitten, te Batavia zeker nooit. Wil

deze
aan.
offi
men

de zaken het bataillon betreffende ook al onaangeroerd laten,
die bij andere korpsen van het garnizoen bekend geworden,
geven stof genoeg tot commentariën. En dan de beoordeeling
van kapiteins en hoofdofficieren – welk een uitgestrekt veld!
En de vergelijkingen tusschen de wijze van dienen bij ver
schillende korpsen en wapens! en de behandeling der soldaten
van verschillende natiën! en de kans op oorlog! en de verhalen
van hen, die reeds oorlogen hebben bijgewoond!
Geen wonder dat officieren, die op buitenbezittingen gediend
hadden, gaarne de bijzonderheden dier plaatsen mededeelden. Kwa
men zij er kersversch van daan, dan was het onnoodig hen op
het à-propos te brengen, want dan liep hun de mond er van
over, en waren zij-zelven de schuld dat hunne specialiteit wel

eens belagchelijk gemaakt werd. BERINGs bijv. was een jaar
op de kust van Guinea geweest, een verschrikkelijk vervelend
land, waarvan anders niets hoegenaamd te zeggen viel. En toch
wist BERINGs altijd gelegenheid te vinden om de kust aan te halen.

Sprak iemand van eten, dan hoorden wij dat de Afrikanen op
de kust gedroogde ratten op de markt verkochten, van geld,
dat men op de kust met doeken betaalde, in plaats van met
geld; van gezondheid, dat geen kustbewoner gezond was, zon
der dagelijksch gebruik van een rieten klisma-pompa. Als
BERINGs sprak, dan was het tien tegen een, dat wij van de
kust en de klisma-pompa's zouden hooren.

Zoo hadt ge vAN STEEL, die ergens op Borneo, ik geloof
te Sambas, civiele en militaire gezaghebber geweest was en,
ik wist niet waarom, de Indische DoN JUAN genoemd werd.
Het kostte mij veel moeite achter de oorzaak te komen, want
informeerde ik er mij naar, dan regende het kwinkslagen, en

dan riep iedereen lagchend uit: m toe ja, VAN STEEL! vertel
RoBERT de geschiedenis van uw sultane nog eens.” Maar VAN
STEEL, die wel medelachte, liet het toch aan anderen over,
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en beweerde dat zijn ware vertelsels slechts parelen voor de zwij
nen geworpen waren.

m Gij moet dan weten,” begon, op mijn herhaald verzoek, GEF
FERs eens te vertellen, m dat Sambas een land is, waar de vrouwen

fijngevoeliger, teederder en vooral dankbaarder dan ergens zijn.
VAN STEEL heeft er ons een staaltje van medegedeeld, dat alge
meene bekendheid verdient, en door ieder ethnograaf, psycholoog,

ja door BALZAo zelfs met belangstelling zal vernomen worden.”
» Ferm! een prachtige inleiding. Daar zal wel wat op vol
gen!” zegt VAN STEEL.
m Het Gouvernement, voor wien die karaktertrek der Sam

basserinnen geen geheim is, draagt natuurlijk altijd zorg, dat
die edele eigenschappen zooveel mogelijk geëerbiedigd worden,
en is zeer keurig in het benoemen van officieren, die daar ambts
halve met de bevolking in aanraking moeten komen. Het zal u dus
niet verwonderen, dat het zijn keus op VAN STEEL wierp, toen
er een anderen gezaghebber benoemd moest worden.”
»Wel neen, natuurlijk niet,” , dat spreekt van zelf” klonk
het van alle kanten.

» Niet alleen VAN STEEL, maar ook de doktor was een mo

delman, en in de hoogste mate vatbaar om de fijngevoeligheid
van die wilde vrouwenschaar te begrijpen en hare teederheid
met platonische gelatenheid te bewonderen. Tot bewijs diene
het volgende feit.
m. Het gebeurde eens dat zeker hoofd 's nachts droomde, dat
zijn derde vrouw hem ontrouw was geworden. Misschien had
hij den avond te voren geen amfioen genoeg gerookt, om aan
genamer droomen te krijgen. Misnoegd was hij van het leger
zijner eerste vrouw opgerezen, had gedurende het rijst-eten
geen woord gesproken en een toornigen blik op zijn derde ge
worpen, toen deze hem het water toereikte, waarmede hij zijne
vingers moest wasschen. Dit was genoeg om haar wanhopig
te maken, en de handen aan zich-zelve te doen slaan. Zij
neemt het kapmes, waarmede zij een oogenblik te voren nog
een klappa opende, gaat op den rand van den soemoer (put) zit
ten, snijdt zich door den strot, en stort toen in de diepte.
Verschrikkelijk, niet waar? waar die overgevoeligheid een mensch
al niet toe kan brengen! – De plof in het water doet de eerste
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en de tweede vrouw, en de drie bijwijven toeschieten. De
zelfmoordenares wordt uit het roodgeverfde water gehaald, en
op een matje gelegd. - De geheele harem, die haar voor dood

houdt, plaatst zich volgens rang en ancienniteit ook op matjes
om het cadaver, de vrouwelijke dienstboden volgen het voor

beeld, plaatsen hare matjes achter de dames, en nu begint
het huil-concert, dat bij elk sterfgeval volgens de Maleische

rites aangeheven moet worden. Hebt ge al eens zulk gejam
mer gehoord?”
m. Nog niet” verklaarde ik.
m Nu, dat is de moeite waard. De tranen en appelflaauwten

van onze dames zijn, in vergelijking dáárvan, nog maar lachjes.
Het rouwgeklaag over onze zelfmoordenares noopte den doktor,
die in de buurt een visite maakte, om eens te gaan zien, wie
zich hier gepermitteerd had zonder zijn hulp te sterven. Bij het
lijk komende, verzocht hij de vrouwen een oogenblik het con

cert te staken, en dadelijk hield het geween ook op. Daarop
zijn onderzoek beginnende, ontdekte hij dat er geen slagaderen

afgesneden waren, en de doode nog niet goed dood was. Hij
legt de zieltogende eerst op de zijde, om er het overtollige
water uit te schudden, toen weêr op den rug, krijgt naald en
draad uit zijn trousse en naait den strot digt. Vervolgens laat
hij haar voorzigtig op de bali-bali dragen, legt een verband,
en verklaart aan het verbaasde publiek, dat het concert voor
eerst niet kan doorgaan, omdat hij hoop voedt dat het leven
terug zal komen.

m. Ieder is verstomd. Ophouden met weenen! het leven terug
komen! en dat zonder priester, zonder gewijd water te spren
kelen, zonder den koran open te slaan, en zonder een half uur
gebeden te prevelen! dat is immers onmogelijk! Maar ziet! de
toewan doktor verlaat het lijk niet; hij zit op den rand
der bali-bali, hij laat het ligchaam van de drenkeling droog wrij
ven; hij opent nu en dan hare oogen en blijft onophoudelijk den
pols voelen. Hij lacht noch spreekt. - Allah is groot! zij
beweegt zich, zij herleeft! Is dan de God der Christenen mag
tiger dan die van Mahomet!”

» Als er een zendeling bij de hand geweest was, dan had die
mooije zaken kunnen doen. - Om kort te gaan, de vrouw
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genas volkomen en hield slechts een lidteeken aan den hals, dat
haar niet kwaad stond.”

» 't Is, alsof hij het zelf gezien heeft,” merkte VAN STEEL
lagchend aan.
» Hebt gij niet gezegd, dat het lidteeken haar niets minder
mooi maakte, en het u wel duizend gulden waard was, er zoo
een te kunnen vertoonen? Ik roep u tot getuigen, mijne
heeren!”

» Nu ja, als het een souvenir van een lanssteek of klewang
houw was,” hernam VAN STEEL.

m. Dat spreek van zelf. – Om nu verder te gaan; op zeke
ren dag zit de doktor dood op zijn gemak pilletjes te draaijen,
toen er een lange slier menschen zijn erf komt opwandelen.
Het waren allen leden der familie van de wonderbaarlijk her
stelde, in hun rijkste kleeding uitgedoscht; en ieder droeg
iets, of werd gevolgd door koelie's die wat droegen. De doktor
ontving hen met den glimlach op het onbaatzuchtig gelaat,
en zag in weinige oogenblikken een dispens-voorraad voor
verscheidene maanden aan zijne voeten liggen: pikol's rijst,
inlandsche suiker, kippen bij dozijnen aan staken hangende,
vruchten bij hoopen, een kidang (reë), eenden, en wat al niet
meer. Toen de bezoekers achtereenvolgens op den grond plaats

genomen hadden, begon de herstelde een speech, die VAN STEEL
nog wel eens zal willen herhalen.”
mVolstrekt niet; 't zou jammer zijn u het woord af te nemen.
Sla maar door.”

m Zoo als gij wilt. De quintessence van haar aanspraak kwam
hierop meêr: ieder lid harer familie had den toewan doktor
een bewijs van dankbaarheid aangeboden, ook zij deed 't met
een paar fijn geborduurde muilen, – rood fluweel met goud

gestikt, is 't zoo niet VAN STEEL? - die zij gelijktijdig over
reikte, maar zij gevoelde te goed, dat dit alles geen belooning
was voor de bewezen dienst, en toch, zij bezat niet meer
om het den toewan aan te kunnen bieden. De toewan doktor

had haar zoo veel, zoo oneindig veel, hij had haar het leven
geschonken, daarom . . . . was zij gekomen om zich-zelve aan
den toewan te geven!”

Een formele liefdesverklaring derhalve, met bruiloft en huwelijk
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op den koop toe. Neen, laten wij het kind bij den naam noemen.
Van liefde was hier geen sprake, maar des te meer van dankbaar
heid, van ongekunstelde, hartverheffende dankbaarheid. Vergeet
voor een oogenblik de Europesche maatschappij, waar men met
zulke dankbaarheid niet veel op zou hebben; verbeeld u nu eens
niet een blanke vrouw, die uit dankbaarheid zich blozend en

weenend in uwe armen werpt; jaag dat verbeeldingspel ver
van u weg, – maar aanschouw dat natuurkind, dat dáár, zedig
maar kalm, diep gevoelende maar uiterlijk koud, het hart
overvloeijend van reine, dankbare gevoelens, maar onvermogend
om hare erkentelijkheid te toonen, aan uwe voeten zit en in
haar eenvoud zegt: m neem mij, want ik bezit niet anders!”
moet gij dan niet bekennen dat zulk karakter grootsch en edel
is, dat het onze achting moet opwekken, in stede van den
vloek uit te lokken over het zedelooze, dat oppervlakkig in
de daad, om zich zelve weg te geven, gelegen is? Wie weet,
hoeveel tranen en zuchten het besluit haar gekost heeft om
de banden, die haar aan haar gelukkigen echt bonden, wettig
te verbreken, en op te houden een echte vrouw te zijn, om
de bijzit van een blanke te worden. Zonder de adat te schen
den, vernederde zij zich immers? Ik vind zooveel schoons in
die handeling, dat . . . .
» Stop! – hé – daar gaat hij weêr de lucht in!” roepen
twee, drie stemmen te gelijk. » Blijf kalm, waarde enthousiast!
maak u niet onnoodig warm.” – Vertel ons nu maar verder,
heer JURIAAN.”

mWees eens openhartig,” vroeg vAN STEEL aan den verteller,
m wat zoudt gij in de plaats van den doktor gedaan hebben?”
m. Als ik er de middelen toe bezeten had, had ik haar aan

genomen, naar Holland gestuurd om haar een beschaafde op
voeding te laten geven, en haar daarna getrouwd.”
m Bravo! dacht ik het niet! zoo iets kon alleen in uw op
gewonden brein opkomen.”
m'Vertel mij liever,” viel ik in de rede, wat de doktor deed.”
m De doktor was eerst verlegen met het geval – is 't niet,
vAN STEEL? – hij keek zijn patient voor het eerst met geen

doktors-oogen aan, en hij zag dat zij schoon was.” Maar zich
spoedig bezinnende, zeide hij, , dat hoe gevoelig hij ook was
186 l.
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voor hare beleefdheid, de Hollandsche adat hem echter ver

bood daarvan gebruik te maken, omdat aan gene zijde des
Oceaans een blank meisje woonde, waaraan hij dag en nacht
dacht, en die gedachte hem het oog van ieder andere vrouw
deed afwenden.” De uitwerking zijner woorden was onzigt
baar op het gelaat der vrouw, maar inwendig sprong haar hart
op van vreugde. Overgelukkig keerde zij naar het huis van
haar vroegeren echtgenoot, verbond zich op nieuw en voor
altijd aan hem, en werd zijn meest geliefde vrouw, de favorite
van den harem.”

mTot zoover zijt gij de waarheid vrij wel getrouw gebleven,”
merkte VAN STEEL aan; m maar nu!”
m. Maar nu het avontuur van VAN STEEL.

De Sultan MACH

MOET ABDUL - en nog zes andere namen er bij, van Sambas of
Matan – was het Matan?”

m. Dat doet er niet toe.”

m - Van Matan dan maar, was op zijn tiende jaar reeds
verloofd aan een even jeugdige poetri (prinses) van het Pon
tianaksche hof. Twee jaren na de besnijdenis van den prins
had de huwelijksplegtigheid plaats, waarbij de politieke belan
gen van beide hoven gebaat en de financiële toestand van het
oud adelijk maar verarmde Matansche vorstenhuis zeer bevor
derd werden, want de prinses was rijk aan goud en kostbare
kleederen, en bezat bovendien de grootste diamanten, die ooit
uit Borneo's ingewand opgewroet waren.
,,Mooi woord – opwroeten!”
m Kom, val hem niet in de rede; zeker een goed woord,
opwroeten.”

» Opgewroet waren,” ging de verteller met onverstoorbare
kalmte voort. Het was dus een dier huwelijken, die de be
schaafde en onbeschaafde wereld met elkander gemeen hebben;
een huwelijk, waar de Hemel niet mede te maken heeft. De
jeugdige Ratoe (vorstin) was echter nog een kind, vermaakte
zich met hare dienaressen in den harem, en bevroedde niet

dat haar gemaal haar geheel veronachtzaamde.

» Bij den dood des Sultans hadden er een menigte pleg
tigheden en feesten plaats, die de Ratoe, thans Sultane,

niet weinig afleiding hadden bezorgd. Maar naar gelang de
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dagen voorbijgingen, kon men niet zeggen dat de Sultane

vrolijker werd. De onschuldige spelen met hare volgelingen
mishaagden haar, soms verstijfde de was, waarmede het opge
spannen te batikken katoenen kleed begoten moest worden, in de
tjantieng (het schuitje), zonder dat zij het bemerkte; soms
rustte de naald van het borduurwerk een uur achtereen, en
niemand durfde haar te storen, wanneer ze mijmerend luisterde
naar het gekir en gekoer der duiven uit de pohon assam (tama

rinde-boom) die den dhalam overschaduwde. De jonge Sultane
zuchtte dikwijls en diep; de jonge Sultane was vrouw gewor
den, en . . . . beminde.”

m 't Is of hij 't uit een roman gehaald heeft.”
m Stilte, s. v. p. mijnheeren; ik stel voor, dat ieder die hem
in de rede valt, een pakje manilla's boete betaalt.”
m Top! aangenomen.”

» De Sultane beminde dus. Maar wie was het, die op dat
jeugdig gemoed den eersten ongekenden indruk gemaakt had,
wiens beeldtenis in het hart der maagd afgedrukt was en daarin
een vuurtje ontstoken had, dat haar boezem vaak tot barstens
toe deed zwellen, haar hoofd met bedwelmende liefdedampen
vervulde, hare zinnen verbijsterde en de vlammen uit hare
zwarte oogen deed slaan? Wie was de gelukkige, die deze ge
weldige omkeering in het binnenste der maagdelijke Sultane
veroorzaakt had, zoo zigtbaar in de zielvolle uitdrukking van
haar schoon gelaat, in de snelle ontwikkeling van haar ligchaam,
in de plotselinge verandering in al haar doen en laten? Hier
zit juist de knoop. VAN STEEL beweert dat de Sultan, en wij
gelooven dat VAN STEEL het beminde voorwerp was. Ik zal u
zelf laten oordeelen.”

» Op zekeren avond, 't was zoo donker als het hier in Indië
slechts zijn kan, wanneer al het licht van maan en sterren door
het zware, ondoordringbaar wolkendek onderschept wordt, op zekeren avond wordt onze brave VAN STEEL verrast door
een geheimzinnig bezoek van de Sultane. Als gij langer in
dit land zijt, en weet dat een hooggeplaatste inlandsche vrouw
nimmer op eigen gelegenheid visites maakt, en hoogst zelden
verder komt dan de pondopo van hare woning bij gelegenheid
van een groot feest, zult gij het ongewone en stoute van dit
31 %
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bezoek eerst in zijn geheelen omvang kunnen bevatten. Door
de achterdeur het huis ingeslopen, had zij zich reeds op een
sopha neêrgevleid, voor dat onze vriend van zijn eerste onstelte
nis bekomen was en zijn compliment kon maken.
» Het zal zoo wat elf uur geweest zijn, en de kans om an
der bezoek te krijgen dus gering, evenwel verzocht de jonge
schoone om de voordeur op het nachtslot te draaijen en de gor
dijnen goed te sluiten. Toen vAN STEEL, uit overmaat van be
zorgdheid, ook de achterdeur verzekerde, had hij den tijd twee
oude vrouwen, die haar begeleid hadden, in een hoek der ach
tergallerij waar te nemen, waar zij zich geheel op haar gemak
geïnstalleerd hadden. Wat er daarop verhandeld is, kan ik onmo
gelijk vertellen, omdat ik 't niet weet, want hetgeen VAN STEEL
ons er van gezegd heeft, is heel mooi, maar archi-vreemd. Onze
discrete vriend toch houdt staande, dat de Sultane uiterst verlegen
was en zich gedroeg, als gevoelde zij berouw van haar handeling;
dat zij daarom haar bezoek zeer kort maakte, en na eenige banale
vriendschaps-betuigingen en verzekering van vertrouwen op den
toewan kommandan, afbrak, om even geheimzinnig weg te gaan
als zij gekomen was. 's Anderen daags kwam er een afgevaar
digde van de Sultane, met de boodschap dat zijn meesteres
gisteren avond moelut brat (zwaar van mond) geweest was en
niet had durven uitspreken wat zij te zeggen had, dat zij hem
daarom uitnoodigde om dien avond op het zelfde uur, in den
dhalam bij haar te komen, werwaarts de boodschapper hem
geleiden zoude.
m Gij ziet dus, dat ging een gangetje; de schoone liet er
geen gras over groeijen. VAN STEEL zag in zijn verbeelding de
gewapende sbirren van den ijverzuchtigen Sultan reeds in hin
derlaag liggen, voelde het koude staal van vergiftige krissen
reeds door zijn lijf dringen, en toch meende hij het verzoek
niet te mogen afslaan. Niet-komen, ware haar een beleediging
aangedaan; zij was immers ook bij hem geweest; hij kon de
vormen der beleefdheid zoo niet met voeten treden.

Misschien

had zij hem iets mede te deelen, waarbij de politiek, de belan

gen van het land in het spel waren. Als er eens een oproer
dreigde, bij voorbeeld, waarvan zij hem wilde verwittigen; neen!
hij zou, hij moest gaan.”

12]

m Aan de kust is er ook eens een oproer door een vrouw
ontdekt, viel BERINGs hem in de rede.”
m Boete, hoor! een pakje manilla's,” schreeuwden allen te
gelijk m Sapada! minta satoe boengkoes roko sama boedjang toewan
BERINGs.” (Wie is daar! ga een pakje sigaren aan den bediende
van den heer BERINGs vragen.) Ik dacht wel dat de kust er
bij gehaald zou worden.”
Toen de lagchers weer bedaard geworden waren, vervolgde
de verteller:

nVAN STEEL bragt een dag door, of vol hoop en verwachting,
of van angst en onzekerheid, naar gelang wij hem al of niet
gelooven. In ieder geval kropen de uren uiterst langzaam
voorbij. Plukte hij bloemen, maakte hij maleische verzen voor
de Sultane, of schreef hij zijn testament? hij alleen kan het
ons zeggen. Genoeg, in het nachtelijk uur laat hij zich onder
den donkeren tamarinde-boom brengen, en verder in het slaap

vertrek der Sultane, waar een sterke geur van bloemen hem in
de neusgaten dringt. Hij valt niet aan de voeten der schoone,
hij omhelst niet hare kniën, hij drukt geen vurige kussen op

hare handjes, zweert haar evenmin eeuwige liefde en trouw tot
in den dood; niets van dat al; dan kent gij hem niet. Hij
zet zich zedig op den rand der met bantal's (kussen) beladen
bali-bali, en wacht op het woord der Sultane . . . . . .93
» Ja! zij was gisteren moelut brat, maar nu wilde zij spre
ken; nu moest hare schroomvalligheid wijken voor de kracht
der jalousie, want haar hart brandde als een krater en ver
teerde van gloeijende liefde. Sultan MACHMOET had een bijzit,
en die bezocht hij dagelijks. MACHMOET, haar gemaal, wist wat
liefde was, en zag haar niet aan, omdat zij een kind was! Zij
een kind! zij, die van ontroering sidderde gelijk de bladen van
den palmboom, wanneer hij in haar nabijheid was; zij, die haar
medeminnares verscheuren kon, gelijk de tijger zijn prooi ver
scheurt. Zij, een kind! zij, die het bloed van een onrein dier

drinken zoude, om een enkel liefdevol woord van zijne lippen
te hooren; die van wanhoop hare kleederen tot flarden scheur

de, als zij 's nachts op haar eenzame sponde aan MACHMOET
dacht.”

mMaar ALLAH was groot, en de toewan kommandan magtig!
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Hij was ook goed, de toewan kommandan, en zou haar ter hulpe
snellen, nu hij haar vertrouwen genoot. Hij zou zijn invloed
op den Sultan doen gelden; hij, de goedertierene, zou mede
lijden hebben met een arme vrouw, – en nu lag de Sultane
aan de voeten van VAN STEEL, nu omknelde hare armen des

kommandants kniën, nu zag hij dat rijke, glanzende haar gol
vende over zijne beenen hangen, nu doorweekte hare tranen
's mans model-pantalon. - Zij smeekte hem zoo teeder; ALLAH
zou hem beloonen en in het paradijs duizende hoeris tot zijn
beschikking stellen; de Toewan Besaar (groote heer, Gouverneur
Generaal) zou hem eeren en in rang verheffen, want door hare
vereeniging met MACHMOET zou zij het leven schenken aan kin
deren, die onder hare leiding tot trouwe dienaren zouden op
WaSSCIl,

mWat moest VAN STEEL doen? Hij kon wel niet anders, dan

haar zijn bemiddeling toezeggen, haar tot geduld aanmanen en
een riem onder het hart steken. En toen hij hare tranen ge
droogd had, en door hoopvolle woorden den lieven glimlach
weder op haar gelaat zag komen, spoedde hij zich weg uit het
vertrek, waar liefde, haat, puntige krissen, verleiding en doods
gevaar uit elken hoek op hem loerde.
»Welk edel gebruik hij maakte van de vriendschap die
MACHMOET voor hem koesterde, welke diepe kennis van het
menschelijke hart en welken tact om met een inlandsch vorst
om te gaan, hij aan den dag legde, blijkt uit het feit dat
Sultan MACHMOET thans reeds drie troonsopvolgers bezit, waar
van de eerste onder zijne talrijke namen ook die van kommandan
telt: ALI-MUSTAPHA-KOMMANDAN-BAROEDIN, enz.”

(Vervolg hierna.)
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DE MAARSCHALK MARMONT.
(Vervolg van bladz. 383.)

In het voorjaar van 1798 werden thans bij Toulon, in 't ge
heim doch met den meesten spoed, de beste troepen van het
leger van Italië en van den Rijn verzameld, en alles tot den
voorgenomen togt naar Egypte in gereedheid gebragt. Wij zullen
ons hier niet bepalen tot eene korte beschrijving van den
overtogt naar Egypte, doch MARMONT zelven, die BoNAPARTE
bij deze beroemde onderneming vergezelde, laten spreken:
mHet eskader, waarop wij den overtogt moesten doen, bestond
uit veertien linieschepen, van welke er twee, de Conquérant
en de Guerrier, zwak gewapend en haast onbruikbaar waren,
en uit dertig fregatten en kleinere vaartuigen; de transportvloot
telde drie-honderd zeilen. Daar de schepen, die de Middel
landsche zee bevaren, over 't algemeen zeer klein zijn, moest
men wel tot dit verbazend getal komen; men begrijpt, hoe zulks
onzen voortgang vertraagde en bemoeijelijkte.

, Ééne divisie scheepte zich te Civita-Vecchia in, last heb
bende zich te Malta bij ons te voegen; de generaal DESAIX voerde
er het bevel over. Het landingsleger bestond uit vijf divisiën,

aangevoerd door de generaals DESAIX, BoN, KLEBER, MENoU
en RÉGNIER, de sterkte der troepen bedroeg, alle wapenen mede
rekenende, vier-en-twintig-duizend man. Het voerde een aan
zienlijken voorraad artillerie-materieel met zich mede, doch een

zeer klein getal paarden, want de tijd en de afmetingen der sche
pen veroorloofden niet de noodige schikkingen te treffen, ten
einde er nog meer te kunnen medevoeren; en zoodoende had

het leger slechts duizend-en-acht paarden bij zich, voor de ar
tillerie, de kavalerie en de bereden officieren bestemd. Bij de
regimenten, die te paard dienst moesten doen, was echter elk
man van een volledig stel paardentuig voorzien. Den 15den
Mei 1798 was alles ingescheept, en den 19den gingen het es
kader en de verbazende transportvloot onder zeil.
m. Ik moet hier eene gebeurtenis verhalen, die ik nergens ver
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meld heb gevonden: zij draagt het kenmerk van NAPoLEON's
loopbaan, die hij ongetwijfeld aan zijn genie en zijn moed
te danken had, doch gedurende welke de fortuin hem ook
dikwijls getrouw bijstond. Hij geloofde dan ook min of meer
aan eene bovennatuurlijke bescherming, en dit bijgeloovig denk
beeld heeft hem menigmalen genoopt het onmogelijke te beproe
ven, en zich daardoor tegen alle menschelijke berekeningen in,
te redden.

m BoNAPARTE was op zijne reis naar Toulon bij het vallen van
den avond te Aix in Provence gekomen. Hij reisde met Me
vrouw BoNAPARTE, BoURIENNE, DUROC en LAVALETTE in eene

groote koets, op welke zich eene vache 1) bevond. Daar hij
wilde voortreizen zonder Marseille aan te doen, waar hij
waarschijnlijk oponthoud zou ondervinden, verkoos hij een
korteren weg over Roquevaire, die ook tot de hoofdwegen
behoorde, maar minder bezocht was dan de andere, de pos
tillons hadden dien in verscheidene dagen niet gebruikt. Eens
klaps houdt het rijtuig, dat met groote snelheid eene hel
ling afdaalde, met een geweldigen schok stil. Iedereen ont
waakt; men haast zich uit te stijgen, ten einde de oorzaak
van dit toeval te onderzoeken.

» Een zware boomtak, die zich dwars over den weg uit
strekte, en zich ter hoogte van de vache bevond, had het
rijtuig den weg versperd. Tien passen verder bevond zich
aan den voet der helling eene brug over een stroom met zeer
steile oevers, die wij moesten overtrekken, en die den vorigen
dag was ingestort. Niemand was hiervan onderrigt; het rijtuig
ware onvermijdelijk naar beneden gestort, zoo deze boomtak
het niet op den rand des afgronds had tegengehouden.
m Wertoont zich hierin niet klaarblijkelijk de hand der Voor
zienigheid? Mogt BoNAPARTE niet gelooven, dat Zij over hem
waakte? En wat zou er, zonder dezen zoo wonderbaar ge

plaatsten boomtak, die sterk genoeg was om weerstand te bie
den, geworden zijn van den veroveraar van Egypte, van den
veroveraar van Europa, die gedurende vijftien jaren de wereld
beheerschte?

1) Inrigting op het dak eener koets tot berging van bagaadje.
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m. Het was niet mogelijk, dat de Engelschen geheel onbekend
waren gebleven met onze plannen en ons aanstaand vertrek uit
Toulon.

Zij hadden den admiraal NELSON met een eskader van

veertien schepen naar de Middellandsche Zee gezonden; iederen
dag kon men hem zien verschijnen, en daar onze togt vast

gesteld was, werd het van het hoogste belang zonder verwijl te
vertrekken; men verzuimde dan ook niets om ons vertrek te be

spoedigen. Een paar dagen vóór ons vertrek vertoonden zich vier
oorlogschepen, en men deed in allerijl een eskader uitloopen, om

die te gaan verkennen. Alles gaf te kennen, dat zij ons vijan
dig waren, en men trof de noodige maatregelen voor het ge
vecht; zoodra wij meer nabij waren gekomen, werden zij als
vier Spaansche fregatten herkend. Ik bevond mij aan boord
van de Diana, het schip van den admiraal DECRÈs, de kom
mandant van het eskader, en daar de zee zeer hol stond, was
ik doodziek, doch de toebereidselen tot het gevecht genazen mij
in een oogenblik van de zeeziekte. Ik heb altijd opgemerkt,
dat eene sterke werking van den geest en eene levendige aan
doening deze ziekte voorkomen of genezen.
» Het eskader en de transportvloot liepen eindelijk uit; wij
zeilden langs de Italiaansche kust tusschen Corsica en Toscane,
vervolgens tusschen Sardinië en Sicilië door, en wij wendden
den steven naar Malta, waar wij den 10den Junij aankwamen.
Welke de beweegredenen mogten zijn, die den generaal BoNA
PARTE noopten zich voor eenigen tijd uit Frankrijk te verwij
deren, ik voor mij wil niets ter regtvaardiging van dezen togt
aanvoeren, die zooveel kans had van te mislukken. Onze sche

pen waren slecht bewapend, hunne bemanningen niet voltallig
en niet genoegzaam bedreven; onze oorlogsvaartuigen waren
overladen met troepen en artillerie-materieel, die de manoeuvres
belemmerden. Het zamentreffen met een vijandelijk eskader
alléén ware genoeg geweest om deze verbazende vloot te ver
strooijen en te vernielen, wij mogten er dus niet op rekenen
bij een zeegevecht de overwinning te behalen, en zelfs eene
overwinning zou het konvooi niet gered hebben.

m Eene rustige overvaart, zonder eenige noodlottige ontmoe
ting, was volstrekt noodig tot het slagen van den togt, maar
hoe konden wij op zulk een gelukkig toeval rekenen, daar wij
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zoo langzaam vorderden, en eenigen tijd te Malta moesten
blijven? Alle kansen waren dus in ons nadeel, wij gingen
echter met een vrolijk hart een bijna gewissen ondergang te
gemoet.

» Toen wij voor Malta aankwamen, liet mij de Opperbevel
hebber bij zich aan boord ontbieden, en droeg mij op vergun
ning te gaan verzoeken om met het eskader en de vloot de haven
van La Valetta binnen te loopen, onder voorwendsel van versch
water in te nemen. Als men zulks had toegestaan, was het voor
nemen troepen in de stad te ontschepen, en er ons bij verras

sing van meester te maken, maar men maakte zooveel bepalin
gen bij het geven dezer vergunning, dat zij slechts in schijn
bestond. Wij moesten derhalve maatregelen nemen om in het
eiland te landen, en ons doel met geweld te bereiken.
m. Het gerucht onzer plannen was vóór ons tot Malta door

gedrongen, en de grootmeester der Maltezer-orde had om de
hoofdstad La Valetta te verdedigen, troepen op het eiland gewor
ven, ten getale van ongeveer zes-duizend man, die vrij wel geor

ganiseerd, in uniform gekleed en met den besten geest bezield
waren. Had men zich met eenig doorzigt van hen weten te
bedienen, dan waren zij tot het voorgestelde doel volkomen toe
reikend geweest, en wij hadden derhalve onze hoop alleen ge

vestigd op de zwakheid van het bestuur, de verdeeldheid, die
in de stad heerschte en de krachtige medewerking van de partij,
die ons genegen was.

» Ziehier hoe het in de stad geschapen stond: er bevonden
zich ongeveer zes-honderd ridders bijeen, van welke er drie-hon
derd Franschen waren, en de overigen Spanjaarden, Italianen en
Duitschers. Eenigen verklaarden, dat zij niet wilden strijden,
daar hun souverein de bondgenoot der Franschen was, ande
ren omdat hun land in vrede met Frankrijk verkeerde, doch de
Fransche ridders stemden allen voor de verdediging. Wij na

men onmiddellijk onze maatregelen. Aan het hoofd van vijf
bataillons landende, was ik de eerste Franschman, die den bo

dem van het eiland betrad. Eenige kompagniën van het regi
ment van Malta, die aan de kust stelling hadden genomen,
boden ons geen weerstand, en keerden, door ons vervolgd,
binnen de stad terug, waarop ik mijne troepen meer achter
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waarts stelde, toen ik eensklaps de ophaalbrug nederlaten, en
eene talrijke troepenafdeeling in wanorde op mij aanrukken zag.
m. Ik trok oogenblikkelijk de posten, die ik uitgezet had, za
men, en ging langzaam en met orde terug, van tijd tot tijd
eenige geweerschoten op het hoofd dezer kolonne lossende,
ten einde haar gang te vertragen, terwijl ik twee mijner batail
lons, die zich op kanonschotsafstand van de stad bevonden, liet
gelasten zich in hinderlaag te leggen, en zich te vertoonen, als ik
ter hunner hoogte was aangekomen en hun zulks bevolen had.
Dit alles werd uitgevoerd zooals ik het had voorgeschreven.
mToen de Maltezers mij zagen terugtrekken, schreden zij vol
vertrouwen voorwaarts, en waren weldra tot op een geringen
afstand van de beide in hinderlaag gelegde bataillons genaderd,
waarop deze zich vertoonden en hen met een moorddadig vuur
begroetten, dat hen geheel in verwarring bragt. Ik snelde
daarop aan het hoofd der troepen op hen toe, en zij namen
de wijk. Wij vervolgden hen met gevelde bajonet, doodden
er eenigen, en ik maakte mij eigenhandig meester van het
vaandel der orde, dat zich aan het hoofd der kolonne bevond.
m. De arme Maltezer soldaten, die eenvoudige boeren waren,
hielden de volgende redenering: ,,Wij bestrijden de Franschen;
wij worden door de Franschen aangevoerd, en wij worden ge

slagen: de Franschen, die ons aanvoeren, zijn derhalve ver
raders.” En in hunne gramschap vermoordden zij zeven der
Fransche ridders, die met hen den uitval deden, en toch waren
het de Fransche ridders alleen, die voor de verdediging hadden
gestemd. Deze behandeling was niet bemoedigend; hun leven
verkeerde in gevaar, en zij zonden den volgenden morgen de
boodschap, dat als de aangevangen onderhandelingen niet de
overgave der stad ten gevolge hadden, zij mij een der poorten

zouden openen. De onderhandelingen werden tot een goed
einde gebragt, en de kapitulatie werd geteekend.
m De Maltezers waren woedend. Wij verkeerden een oogen

blik in ongerustheid omtrent de gevolgen der kapitulatie: die
gewapende boeren waren in het bezit van twee sterke forten,

die goed bewapend waren en de geheele stad beheerschten, en
weigerden die te verlaten, toen wij reeds binnen de poorten

waren; er heeft weinig aan ontbroken, of zij boden weerstand,
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en God weet wat hiervan de gevolgen zouden geweest zijn in
den toestand, in welken wij verkeerden.
» Als de regering van Malta haar pligt had gedaan, als de
Fransche ridders na de verdediging te hebben begonnen, niet

als zinneloozen gehandeld hadden, zouden zij niet met onge
oefende manschappen naar buiten zijn gerukt om talrijke en
aan den oorlog gewende troepen te gaan bestrijden; zij zouden
achter hunne muren, de sterkste van Europa, zijn gebleven,
en wij hadden er hen nooit uit kunnen verdrijven. Het En

gelsch eskader, dat ons vervolgde, zou weinige dagen na onze
landing het onze vernield of op de vlugt gejaagd hebben, en
de landingstroepen zouden, aan alles gebrek lijdende, genood

zaakt geweest zijn, na eenige dagen honger geleden te hebben,
de wapens neer te leggen.
» Acht dagen waren voldoende om in de behoeften van het
eskader te voorzien en de oorlogsvaartuigen van Malta in
staat te stellen ons te volgen, na welk tijdsverloop wij ons
weder inscheepten, een garnizoen te Malta achterlatende, en
onzen weg voortzettende naar Alexandrië, de eenigste haven van

Egypte 1). Den 12den Junij vertrokken wij van Malta, en
wendden den steven naar het eiland Candia, dat wij zeer nabij
kwamen; deze omstandigheid had het behoud van het leger
ten gevolge.
m Korten tijd na ons vertrek van Malta was de admiraal
NELsoN met zijn eskader van veertien schepen voor La Valetta
aangekomen, en vond deze stad door Fransche troepen bezet.
Het gerucht noemde Egypte als de plaats onzer bestemming,
en daar Alexandrië het eenigste punt der kust was, waar
eene ontscheping mogelijk was, rigtte hij zich naar dat punt,

aaneengesloten en in gevechtsorde voortzeilende, zoodat hij
met zijne veertien linieschepen in zee geene overgroote plek
besloeg.

Het toeval regelde den voortgang der beide eskaders

zoodanig, dat zij het digst bij elkander waren, toen wij ons
op de kust van Candia bevonden, op het einde van den dag
hadden wij dit eiland in 't gezigt, en gedurende den nacht
') MARMoNT werd wegens zijn bij deze gelegenheid gehouden gedrag tot
brigade-generaal bevorderd.
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trok ons het Engelsch eskader voorbij. Onze geheele vloot
was de kust zeer nabij gekomen, en bevond zich zoover
noordwaarts, dat de Engelschen, die in het zuiden stevenden,
niets bemerkten, hun weg naar Egypte voortzetten en voor
Alexandrië aankwamen, waar zij niets vernamen en waar nie
mand hun iets van ons wist te zeggen.

» NELSON sloeg bij zijne berekeningen geen acht op de ver
traging, die het getal en de soort onzer vaartuigen in onzen

voortgang moesten teweegbrengen, en toen hij ons niet op de kust
van Egypte vond, geloofde hij, dat de eerste berigten, die hij
omtrent onze bestemming ontvangen had, valsch waren, en
dacht, dat wij op weg naar Syrië waren. In zijn ongeduld
ging hij naar Alexandrette onder zeil: als hij één dag voor
Alexandrië was gebleven, waren wij verloren geweest. DECRÈs
had bevel gekregen om een fregat naar Alexandrië vooruit te
zenden, ten einde de noodige inlichtingen te verkrijgen, maar
den vijand te vernemen en ons den Franschen consul mede te
brengen. De Juno, die met deze zending belast werd, kwam

juist te Alexandrië aan, toen het Engelsch eskader vertrokken
en uit den top der masten nog te bemerken was. In allerijl
teruggekeerd zijnde, deelde zij ons deze noodlottige tijding mede,
en men kan denken, welke uitwerking zij op de gemoederen
veroorzaakte. De Engelschen konden ieder oogenblik terug
komen; het minste berigt, dat zij onderweg ontvingen, kon
hen inlichten; ons behoud hing dus enkel en alleen van eene
spoedige ontscheping af, die dan ook met ongeloofelijke snel
heid plaats had.”
De vloot, die BoNAPARTE en het leger van Egypte naar een
nieuw oorlogstooneel overbragt, kwam den 1sten Julij 1798,
drie dagen na het vertrek van NELSON, vier mijlen ten westen
van Alexandrië ten anker.

Hoewel de zee zeer hol stond, en

de kust nog drie mijlen verwijderd was, gaf BoNAPARTE bevel,
dat de ontscheping terstond een aanvang moest nemen; eenige
manschappen vonden daarbij wel is waar door het omslaan
hunner sloepen den dood in de golven, doch den 2den Julij,
een uur na middernacht, stapte BONAPARTE, vergezeld van zijn
staf, aan het hoofd der eerste troepen behouden aan land.
Weldra waren er zes- à zeven-duizend man infanterie, zonder
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kavalerie en artillerie evenwel, op het strand verzameld, en
men stelde zich in beweging naar het nabijgelegen Alexandrië,

dat nog dienzelfden dag stormenderhand veroverd werd. MAR
MoNT, die thans als generaal eene brigade kommandeerde, woonde
de bestorming van Alexandrië bij.
Hoezeer hij zich in dezen veldtogt niet den schitterenden
krijgroem en de welverdiende vermaardheid van een KLEBER
en een DESAIx mogt verwerven, onderscheidde hij zich toch
door zijn moed en zijne bekwaamheden; voorwaar geene geringe
taak te midden der beste generaals van het leger van Italië en

den Rijn, die op den Egyptischen bodem versche lauweren
kwamen plukken. BoNAPARTE wist de talenten van zijn be
schermeling, die zich onder zijne leiding zoo gunstig had ont
wikkeld, op prijs te stellen, en bekleedde hem later met het
bevel van het gewigtig Alexandrië en de omliggende landschap

pen. Toen de omstandigheden den overwinnaar der Pyramiden
in Europa terugriepen, was MARMONT een der weinigen, die
hij uit Egypte medevoerde, en wier uitstekende krijgsbekwaam
heden hen in het oog des grooten veldheers waardig maakten

op de Europesche slagvelden de hoofduitvoerders zijner geniale
beschikkingen te wezen.

Nadat Alexandrië van doelmatige verschansingen voorzien
was, ten einde de stad tegen een onverhoedschen aanval te be

veiligen, nadat de paarden en oorlogsbehoeften ontscheept wa
ren en het leger in marsch vaardigen toestand was gebragt, nam

het hoofdgedeelte der Fransche troepen door de woestijn den
marsch naar Caïro aan, terwijl eene flotille, uit kanonneersloe
pen en inlandsche vaartuigen bestaande en met levensmiddelen
en oorlogsbehoeften beladen, den Nijl opvoer. Aan dezen marsch
waren tallooze bezwaren verbonden; blootgesteld aan de bran
dende zon van Afrika, versmachtende van dorst moest de sol

daat uren en dagen achtereen door het heete zand der woes
tijn marcheren, zonder immer op zijn weg eene verkwikkende
schaduw of een dronk waters aan te treffen, en daarbij aanhou

dend waken tegen de gedurige aanvallen der bloeddorstige Ara
bieren, die onmeêdoogend iedereen vermoordden, die het on

geluk had zich van de kolonnen te verwijderen. Er openbaarden

zich dan ook spoedig groote ontevredenheid en neerslagtigheid,
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zoowel bij de soldaten als bij de officieren en generaals van
het leger, dat gewoon was oorlog te voeren in de rijke en
vruchtbare vlakten van Italië en zich Egypte als een toover
land had voorgespiegeld.
Den 12den Julij bereikte men den Nijl nabij Ramanieh, al
waar de divisie DESAIx, die de achterhoede uitmaakte, door

een zwerm van acht-honderd Mammelukken werd aangevallen. De
getalsterkte dezer krijgsmagt, welke toenmaals Egypte over
heerschte, wordt door JoMINI op negen-duizend man geschat,
zij bestond uitsluitend uit kavalerie, en werd door twee Bey's,
MoURAD en IBRAHIM, geregeerd. De Mammelukken waren
allen van een sterken ligchaamsbouw, zeer ervaren in den
wapenhandel en het paardrijden, dapper tot roekeloosheid toe,

en in den hoogsten graad aan hunne Bey's verknocht.
De aanval op de divisie DESAIX werd afgeslagen, en de
marsch langs den Nijl voortgezet, terwijl de flotille, die te Ra
manieh door het leger was ingewacht, thans zijne bewegingen
volgde. In de nabijheid van het dorp Chebreisse had MoURAD
BEY stelling genomen aan het hoofd van vier- à vijf-duizend
Mammelukken, en trachtte de Fransche troepen in hun voort
gang te stuiten. Het gevecht, dat hier plaats had, wordt
door MARMONT beschreven als volgt:
m'Onze infanterie ontmoette hier voor het eerst de Mamme

lukken, en bewoog zich derhalve met de uiterste behoedzaam
heid. Men vormde elke divisie in een carré met zijden van
zes gelederen diepte; in het midden der carrés bevonden zich
de kavalerie, de ambulancen, de voertuigen en de nasleep der
divisiën, terwijl de zes stukken geschut, die bij elke divisie
behoorden, op de hoeken geplaatst werden. Eenige kompag
niën karabiniers, die drie-honderd passen voorwaarts en op
de flanken marcheerden, ten einde de vijandelijke tirailleurs
op een afstand te houden, moesten de wijk nemen in de carrés,
zoodra de vijand in aanzienlijken getale naderde en zich ge
reed maakte om te chargeren. De vijf divisiën van het leger,
die van DESAIx, REGNIER, BoN, die van KLEBER, aangevoerd
door den generaal DUGUA, die van MENoU, aangevoerd door
den generaal vIAL (KLEBER en MENoU waren bij de bestorming
van Alexandrië gekwetst en aldaar achtergebleven) vormden al
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dus vijf en échiquier geplaatste carrés, en marcheerden, elkan

der wederkeerig ondersteunende, met den linkervleugel aan den
Nijl geleund.
» Terwijl wij de noodige beschikkingen voor het gevecht
troffen, was onze flotille in een levendigen strijd gewikkeld
met die van den vijand, welke uit een groot aantal vaartuigen
bestaande en van eene goed bediende artillerie voorzien, zich
dapper weerde. Onze vaartuigen werden door den lagen water
stand der rivier zeer in hunne bewegingen belemmerd, en had
den daarenboven veel te lijden van het kanon- en geweervuur
der Mammelukken, die zeer nabij de hooge, steile oevers stel
ling hadden genomen, en van daar den waterspiegel beheersch
ten; eene galei, die wij van Malta hadden medegevoerd, werd
dan ook door den vijand genomen, doch door de onzen herno
men. De aankomst van het leger gaf weldra een anderen loop
aan het gevecht, en de vijandelijke flotille nam de wijk.

» De Mammelukken bleven intusschen op een vrij grooten
afstand, zonder zich met de Fransche troepen in gevecht te
durven begeven; de houding van ons leger scheen hun ontzag
in te boezemen.

Eindelijk trachtten vier of vijf hunner de

overigen tot den strijd aan te zetten door eene daad, welker
stoutheid aan waanzin grensde, en renden met den sabel in

de vuist op eene kompagnie karabiniers in, die de regter
flank van ons carré dekte. Zij werden spoedig door eenige
welgemikte geweerschoten, die eenige paarden en ruiters neder
velden, in hunne vermetele vaart gestuit; zij, wier paarden

slechts gedood waren, kwamen te voet den aanval hernieuwen,
doch werden door onze soldaten met de bajonet afgemaakt.
m Ziedaar alles wat er in dit gevecht, dat men den weid

schen naam van pslag van Chebreisse” heeft gegeven, voorviel 1).
Het sneuvelen dezer vier of vijf Mammelukken was evenwel
eene belangrijke gebeurtenis, daar men bij elk hunner kostbare
') De generaal JoMINI zegt in zijne Histoire critique et militaire des guerres
de la Révolution omtrent dit gevecht, dat de Mammelukken in grooten getale
uit het dorp Chebreisse te voorschijn kwamen, en den regtervleugel der Fran
schen trachtten te overvleugelen.

Eenige kanonschoten deden hen echter maar

hunne eerste stelling terugsnellen, de divisie DESAIx stormde hierop het dorp
binnen, en dreef hen in wanorde op den weg naar Caïro terug,
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kleedingstukken, fraaije wapens en vijf- à zes-duizend francs
aan goudstukken vond, hetgeen de hebzucht der soldaten op
wekte, en hen voor een oogenblik weder in eene opgeruimde
stemming bragt.
m MoURAD-BEY trok na dit gevecht op Caïro terug, en zeide
om te regtvaardigen dat hij niets ondernomen had, na ons
met zooveel zelfvertrouwen te zijn genaderd, dat de Franschen
met touwen aan elkander gebonden waren, en hunne slag
orde derhalve niet te verbreken was. Wij zetten onzen marsch
voort, en betrokken elken dag het bivak in rijkelijk van levens
middelen voorziene dorpen; op brood en wijn na hadden wij
thans alles in overvloed.

Het brood was den soldaten evenwel

zoo onmisbaar, dat het gemis daarvan hun ondragelijk scheen, en

hen verdrietig en ontevreden maakte. Deze onaangename stem
ming bepaalde zich niet slechts tot de soldaten, maar strekte
zich ook uit tot de officieren, en ik moet bekennen, dat ik die
gevoelens deelde; het was mij, alsof ik in geen veertien
dagen had gegeten, omdat ik gedurende dat tijdsverloop geen

brood genuttigd had.”
Zeven dagen na het gevecht bij Chebreisse kwam het Fran
sche leger in het gezigt van Caïro, den zetel des bestuurs en
de hoofdstad van Beneden-Egypte, in welks nabijheid MoURAD
BEY zijne strijdkrachten had zamengetrokken, bestaande uit
zes-duizend Mammelukken en eene overgroote menigte gewa
pende Cophten, Grieken en Fellahs (Egyptische landlieden). De
slag der Pyramiden verzekerde hier weldra aan BoNAPARTE eene
beslissende overwinning, en dwong MoURAD-BEY de wijk te ne
men naar Boven-Egypte, alwaar de divisie DESAIx hem volgde,
aan dit gevecht, in hetwelk de koelbloedigheid en de krijgs
tucht der even als bij Chebreisse in carrés geschaarde republi
keinen op de doodsverachting en den dolzinnigen moed der
Mammelukken zegevierden, nam MARMONT een werkzaam aandeel.
Zoo was dus omstreeks vijf-en-twintig dagen na de ontsche
ping de verovering van Beneden-Egypte voltooid, nadat de
Opperbevelhebber en het republikeinsche leger ontzettende be
zwaren door ongeloofelijke krachtsinspanningen hadden over
wonnen. Wat is hier meer onze bewondering waardig, de
geestkracht en de volharding van den nooit overtroffen veld
l 86 l.
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heer, – of wel de deugdelijkheid van het leger, dat zich een
weg baant door de verschroeijende zandwoestijnen van Egypte
en in weerwil van het doorgestaan lijden de overwinning be
haalt op eene overmagtige en dappere kavalerie, welker ruiters

door NAPoLEoN n de eerste en voortreffelijkste der wereld” ge
noemd worden!

Nadat te Caïro alles geregeld was, en de soldaat door eenige
dagen van rust en overvloed nieuwe krachten had bekomen,
begaf BoNAPARTE zich op nieuw aan het hoofd zijner troepen
op marsch tegen IBRAHIM-BEY, die na den slag der Pyramiden
in de rigting van Syrië de wijk had genomen. MARMONT
maakte dezen togt mede, doch moest zich bij die gelegenheid
tot de rol van toeschouwer bepalen, daar hij bij het berijden
van een Arabisch paard, dat zich steigerende met hem achter
overwierp, eene rib had gebroken. Het korps van IBRAHIM-BEY
werd bij Salehieh achterhaald en op de vlugt geslagen, waarna
BONAPARTE naar Caïro terugkeerde.
Omstreeks dezen tijd vernam hij de tijding, dat de Fran
sche vloot onder den admiraal BRUEYs bij Aboukir door de
Engelschen onder NELsoN verslagen en vernield was. Hoe
wel dit voorval eene allernoodlottigste werking op het sla
gen zijner grootsche plannen uitoefende, daar hem thans de
gemeenschap met Frankrijk was afgesneden, liet hij zich niet
ontmoedigen, en wist door zijne opgeruimde houding de ont
ruste gemoederen zijner officieren en soldaten tot bedaren te
brengen. Hij liet aan de monden van den Nijl en de kusten
der Middellandsche zee verschansingen aanleggen, en bestuurde
in persoon de werkzaamheden der geleerden en kunstenaars,
die het Fransche leger vergezelden, bij het beschrijven en af
teekenen der Egyptische oudheden, terwijl de troepen zich in
hunne kantonnementen van de uitgestane vermoeijenissen herstel
den. Hij bragt in het bestuur de noodige veranderingen en
verbeteringen, en stelde alles in het werk om Frankrijk het
voortdurend bezit van Egypte te verzekeren, dat thans ver
overd mogt heeten, daar ook de generaal DESAIx in verschil
lende gevechten, van welke dat bij Sediman het voornaamste
was, MoURAD-BEY geslagen en op de vlugt gedreven had.

MARMONT was na het gevecht bij Salehieh door den Opper
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bevelhebber met een regiment infanterie en twee stukken ge
schut afgezonden naar de kust, om die tegen vijandelijke aan
vallen te beschermen, en op de punten, waar zulks vereischt
werd, verschansingen op te werpen. Ook die werken, om
welker bezit later in den slag bij Aboukir werd gestreden,
werden thans onder zijne leiding aangelegd. Weldra werd hem
het bevel over het gewigtige Alexandrië opgedragen, en later
ook nog het gezag over de omliggende landschappen, – eene op
dragt, die, zooals wij reeds zeiden, van het hoogste vertrouwen

van BoNAPARTE getuigde. Toen deze zich naar Syrië begaf om
het Turksche leger, dat zich aldaar had zamengetrokken, te
bestrijden, bleef MARMONT, in weerwil dat hij dringend ver
zocht dien veldtogt mede te mogen maken, op zijn belangrij
ken en moeijelijken post.
Met regt kon men dezen belangrijk en moeijelijk heeten. Toen
MARMONT het bevel over Alexandrië aanvaardde, was de voor
raad der in de magazijnen aanwezige levensmiddelen slechts
voor vijf dagen toereikend, en de Engelsche vloot ter zee, en
de vijandiggezinde Arabieren te land, maakten den toevoer van
nieuwe levensmiddelen volstrekt onmogelijk. De bezetting en
de bemanningen der schepen hadden in langen tijd geene soldij
genoten, en in de kas was geen geld aanwezig; daarenboven
waren de verschansingen, die deze gewigtige plaats aan de land
zijde moesten dekken, nog niet eens getraceerd. MARMONT
wist intusschen in de eerste behoeften te voorzien; doch spoe
dig kwam de pest zich bij de bezwaren voegen, met welke hij
te kampen had. Wij zullen uit de Mémoires van MARMONT
eenige regelen overnemen, die omtrent zijn verblijf te Alexan
drië belangrijke bijzonderheden vermelden; hij zegt hieromtrent:
mIk had wat de levensmiddelen en het geld betrof, in de
eerste behoeften voorzien, doch weldra kwam eene zeer ge
vreesde plaag mijn toestand verergeren: in een onzer hospitalen
vertoonden zich namelijk de kenteekenen der pest. Zoodra het
gerucht hiervan zich verspreidde en onze soldaten zeer veront
rustte, werd dit hospitaal aan de strengste afzondering onder
worpen, en werden er nog onderscheidene andere voorzorgs
maatregelen genomen; doch toen er meer pestlijders kwamen,
werden de gemoederen door schrik bevangen, en allen, zelfs
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de geneesheeren, wilden zich verwijderen. Ik begaf er mij
echter meermalen heen, en mijne herhaalde tegenwoordigheid
bragt iedereen tot zijn pligt.
» Weldra vertoonden zich de pestgevallen niet alleen onder
de zieken van het hospitaal, maar in de kazernen, onder de
inwoners, kortom overal. Van toen af had men het ergste te
vreezen, daar de verpleging der zieken eene volstrekte afzon
dering onmogelijk maakte. Er waren thans maar twee zaken
te verrigten: vooreerst de gemoederen zooveel mogelijk tot be

daren te brengen, en daarna alle mogelijke voorzorgen te
nemen, voor zooverre de verpleging der zieken zulks veroor
loofde.

Ik vernam van de inwoners, dat een Venetiaansch

geneesheer, vALDONI genaamd en sedert eenige jaren te Caïro
gevestigd, de pest genas: zijne ervaring zou ons van nut we
zen; zijne tegenwoordigheid in allen gevalle geruststellend
werken, en ik verzocht den Opperbevelhebber mij hem te zen
den. Toen hij aangekomen was, ontbood ik de voornaamste
geneeskundigen der land- en zeemagt aan mijn huis.
» VALDoNI, min of meer een kwakzalver en op de Turk
sche wijze gekleed, ving zijne rede aan met ons te zeggen:
m. De pest? daar is niets aan te doen.” Hoe zonderling en
onaangenaam deze inleiding ons ook voorkwam, beschreef hij
toch den loop der ziekte op eene allezins voldoende wijze, en
de behandeling, die hij aan de hand gaf, scheen den Franschen
geneeskundigen zeer oordeelkundig toe. De ziekteverschijnselen
bestonden, zeide hij, in een snel en aanzienlijk krachtverlies,
eene kwaadaardige koorts, eene verdrooging der huid en het
ontstaan eener pestbuil. Werd de pestbuil rijp, dan was de
lijder gered; zoo niet, dan stierf hij onvermijdelijk, en altijd
vóór den vierden dag. Eene aderlating bragt echter dikwijls
eene gunstige uitwerking te weeg; er vertoonde zich eene heil
zame crisis, en men wendde alsdan andere geneesmiddelen aan.

»De behandeling van vALDoNI werd gevolgd, en vele pestlijders
herstelden, zoodat de gemoederen tot bedaren kwamen, de verple
ging naar behooren geschiedde, en alles zijn gewonen ordelijken
loop hernam.

Ik gelastte tevens alle mogelijke maatregelen van

voorzorg: de troepen verlieten de kazernen, en mogten niet
binnen de stad komen, tenzij zij op wacht moesten trekken;
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elk bataillon werd afzonderlijk in hutten gehuisvest, die slechts
twee man bevatten, en zoodra zulk eene hut pestlijders gehuisvest
had, werd zij onmiddellijk verbrand. Mijne officieren en ik
vervulden onze dienstpligten als in gewone tijden, en lieten de
regeling van ons lot aan de fortuin over.
» Terwijl ik deze vreesselijke ziekte gedurende vier maanden
in al hare verschijnselen aandachtig gadesloeg, heb ik opge
merkt dat eene volslagen afzondering een zeker beveiligingsmid
del was. Ik heb ook bespeurd, dat zij, die haar het meest
vreesden, er spoediger door aangetast werden dan anderen, en
dat zij, eens aangetast zijnde, er altijd aan stierven: zij daaren
tegen, die meer moed bezaten en zich niet verontrustten, sche
nen er minder aanleg voor te hebben, en als zij de ziekte
kregen, kwamen zij die dikwijls te boven. Ik verkreeg alsmede
de treurige zekerheid, dat dezelfde zorgen en dezelfde behande
ling niet dezelfde uitwerking hadden: zoodra de weersgesteldheid
in hetzelfde saizoen groote veranderingen onderging, nam de
ziekte ook verschillende karakters aan, hetgeen haar zeer moeije
lijk te behandelen maakte.
» Bij de pest bleef het evenwel niet: de vijandelijke vloot
werd van werpgeschut voorzien, en iederen dag of liever iede
ren nacht van tien achtereenvolgende etmalen zond zij ons
honderd-en-vijftig bommen toe. Wij dreven echter den spot
met dit bombardement, en het had, dank zij de voorzorgen die
wij namen, weinig of geen uitwerking. Wij ontvingen echter
volstrekt geene tijdingen uit Frankrijk, en dit gemis was eene
groote kwelling voor het leger.
» Hoewel het mij eindelijk gelukt was eene som van twee
honderd-duizend francs te verkrijgen en Alexandrië voor meer
dan vier maanden van levensmiddelen te voorzien, bleef er

nog veel te verrigten: er moest geld wezen voor de soldij der
troepen, en ook om de uitvoering der fortificatie-werken te be
talen; er moest een genoegzaam aantal handen bijeengebragt
worden tot het spoedig voltooijen dier belangrijke werken, van
welke het behoud dezer stad, de eenigste haven van Egypte
en het hoofddepôt van het leger, afhing, want het was te
voorzien, dat de vijand zich er spoedig van zou trachten mees
ter te maken, en de afwezigheid van het leger veroorloofde niet
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op een spoedigen bijstand te rekenen. Daar er met alle in
spanning van krachten slechts drie-duizend-vijf-honderd strijd
bare manschappen van allerlei soort en leeftijd waren bijeen te
brengen, waren er goede verschansingen noodig om zulk een
zwak korps in staat te stellen eene plaats van zoo grooten om
vang, die dagelijks door aanzienlijke strijdkrachten kon aange
vallen worden, te verdedigen.
m Onze geldmiddelen waren ten eenenmale onvoldoende, en ik
besloot derhalve het geld, dat ter mijner beschikking stond,
bij voorkeur voor de werken en de hospitalen te gebruiken,
en slechts het overschot aan de soldij te besteden. Eene groote
misnoegdheid onder de troepen was hiervan het gevolg, en zij
smeedden oproerige plannen, van welke ik gelukkig bij tijds on
derrigt werd. Men had het plan gevormd gedurende den nacht
alarm te slaan, zich van de omliggende hoogten meester te
maken, en eischen tot mij te rigten, aan welke ik onmogelijk
kon gehoor geven. Deze ongeregeldheden zouden waarschijn
lijk tot de plundering der stad geleid hebben, en de Engel
schen zouden stellig, van de omstandigheden gebruik makende,
de muitende troepen hebben aangeboden hen naar Europa te
rug te voeren; de gevolgen dezer zaak waren onberekenbaar,
en het leger van Egypte was, zoo het plan gelukte, zijn on
dergang nabij.
m Zoodra ik er van onderrigt was, deed ik een be
roep op den moed, het eergevoel en de vaderlandsliefde
der soldaten; ik maakte bij eene dagorder bekend welke onze
pligten, onze behoeften en onze hulpmiddelen waren, en voegde
er bij, dat ik, den geest der soldaten kennende, mij verzekerd
hield van hunne bereidwilligheid om mij in de benarde om
standigheden, waarin wij verkeerden, bijstand te bieden.
Wij hadden aan het leger en Frankrijk, zeide ik, verantwoor
ding af te leggen van het gewigtige Alexandrië, en ieder man
van de bezetting moest zich aan de uitvoering der fortificatie
werken toewijden, tot welker verdediging wij later ongetwijfeld
zouden geroepen worden. De officieren moesten het voorbeeld
geven, en ik zou de eerste wezen, die aan het hoofd van mijn
staf, mijne taak aanvaardde. Elken morgen met het aanbreken
van den dag zouden de troepen derhalve onder de wapens ko
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men, met ontrolde vaandels en slaande trommen naar het ter

rein der werkzaamheden marcheren, aldaar de geweren aan
rotten zetten en den arbeid aanvangen; elke kompagnie zou
afzonderlijk arbeiden. De geheele dag zou aan het werk be
steed worden, en elk soldaat zou een rantsoen wijn en eene
geldelijke schadeloosstelling voor zijn arbeid ontvangen.
m Mijn ploeg, die een der werkzaamste was, gaf het voor
beeld, met die der officieren was het eveneens gelegen. Deze
vaderlandslievende verrigting werd getrouw en zonder morren

ten uitvoer gebragt, en er vloeiden drie zeer nuttige dingen
uit voort: 1°. de verschansingen verrezen als door een toover
slag en op eene zeer goedkoope wijze; 2°. de arbeid en het
aanhoudend verblijf der soldaten in de open lucht waren zeer
bevorderlijk voor hunne gezondheid, en het getal pestzieken
verminderde aanmerkelijk; 3°. daar de soldaten vermoeid wa
ren, sliepen zij 's nachts, en konden geen oproer beramen; en

hoewel de soldij niet betaald was, werd er niet meer van ge
rept. Ik moet er zelfs bijvoegen, dat elk spoor van ontevre
denheid verdween.

m Aldus kwam er langzamerhand verandering in mijn toestand.
Wij waren behoorlijk van levensmiddelen voorzien; de gezond
heid der troepen verbeterde zich, en de open stad Alexandrië
was in eene versterkte plaats herschapen.”
Daar MARMONT den togt naar Syrië niet bijwoonde, zullen
wij ons vergenoegen met te zeggen, zooals trouwens algemeen
bekend is, dat de Porte in de verovering van Egypte door de
Franschen, aanleiding vond om de Fransche Republiek den oorlog
te verklaren, en dat er Turksche troepen in Syrië werden zamen
getrokken, waarop BoNAPARTE besloot aanvallenderwijze te han
delen, en in Februarij 1799 naar Syrië oprukte. Hoewel de
Fransche troepen eene onbeschrijfelijke ellende leden, en de
-

pest hunne gelederen dunde, sloegen zij den vijand in gevecht
op gevecht, totdat BoNAPARTE eindelijk uit gebrek aan het
noodige belegerings-materieel het hoofd stiet voor St. Jean d'Acre,
waarvoor hij het beleg had geslagen, en genoodzaakt was naar
Egypte terug te keeren.
Zijne tegenwoordigheid werd hier dringend vereischt, daar
Beneden-Egypte het tooneel was van herhaalde opstanden, en
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een Turksch leger zich gereed maakte tot eene landing op de
Egyptische kust.

MARMONT zegt in zijne Mémoires, dat hij zich over de terug
komst van den Opperbevelhebber zeer verheugde, daar de troe
pen, die hij ter zijner beschikking had, onvoldoende waren,
om de aan zijn beheer toevertrouwde landstreek in bedwang te

houden. Onder de troepen, die later tot demping van den
opstand werden afgezonden, bevond zich het Corps des droma
daires, dat in Egypte zeer groote diensten heeft bewezen:

het bestond uit zes-honderd man, die elk op een drommedaris
gezeten, voor eene week krijgsbehoeften en levensmiddelen voor

zich en hunne dieren medevoerden; togten in de woestijn van
verscheidene dagen leverden dus hoegenaamd geen bezwaar voor

hen op. Zoodra zij den vijand bereikt hadden, stegen zij af en
streden te voet. Dit korps was dus uitstekend geschikt om
in Egypte oorlog te voeren, en heeft er de grootste diensten
bewezen. Het eenigste aan deze inrigting verbonden ongerief
was, dat zij de gezondheid der soldaten te gronde rigtte: zij,
die er bij dienden, zijn nagenoeg allen aan borstziekten be
zweken.

-

De gelukkige verdediging van St. Jean d'Acre, en de over
winningen die intusschen in Europa op de Franschen behaald
waren, deden de Turken hunne oorlogstoerustingen met nieuwen
ijver voortzetten. Een korps van achttien-duizend man, aan
gevoerd door MUSTAPHA, Pacha van Romelië, werd ingescheept,
en landde in de maand Julij op de Egyptische kust bij Abou
kir. MARMONT zegt hieromtrent:
» Den 12de" Julij met het aanbreken van den dag verscheen
eene Turksche vloot van zeventig zeilen voor Alexandrië, en
zette, na de stad verkend te hebben, langs de kust koers naar
Aboukir. Ik zond terstond eene versterking van honderd man
naar het fort van Aboukir, en daar de redoute en het fort

goed bewapend waren, meende ik er op te mogen rekenen,
dat zij den vijand zouden weêrstaan. Een chef de bataillon,
GoDART genaamd, voerde er het bevel.
» Ik liet ook al de wachten van het garnizoen van Alexandrië
door marine-soldaten bezetten, ten einde de linietroepen be
schikbaar te stellen en die overal te kunnen heen voeren, waar

-
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hunne tegenwoordigheid vereischt werd; hunne getalsterkte
bedroeg door dezen maatregel duizend man, met de officieren
medegerekend. Ik schreef met geringe tusschenpoozen zes brie
ven om den generaal DESTAING terug te roepen, die aan het
hoofd eener mobiele kolonne belastingen in Bahiréh inde, en
daarna wachtte ik bedaard de verdere gebeurtenissen af. In
den avond van den 12den vertoonde zich nogmaals eene vloot,
acht-en-twintig schepen sterk, voor Alexandrië, die zich ook
naar Aboukir begaf, en naar onze gissing ongeveer vijftien
duizend man troepen aan boord had.
» Ik kon in de gegeven omstandigheden met niet meer dan
duizend man naar Aboukir marcheren om de kust te verde

digen; en alsdan moest ik Alexandrië toevertrouwen aan onge
oefende troepen, bijna geheel uit grijsaards en verminkten be
staande, daar alle weerbare manschappen van de vloot reeds
een geruimen tijd geleden naar Caïro gezonden en bij het leger
ingelijfd waren. Als ik mij thans met al de goede troepen ver
wijderde, bragt ik de plaats in gevaar, en ik wachtte derhalve
de aankomst van het detachement van den generaal DESTAING
af om mij in beweging te stellen. Zoodra dit den 15den Julij,
ten tien uur 's avonds, was aangekomen, begaf ik mij den
16len, 's morgens ten twee uur, op marsch.
mToen wij naauwelijks eene mijl afgelegd hadden, ontving
ik eene depêche van GoDART, in welke hij mij berigtte, dat

het geheele vijandelijke leger geland was, en den zandberg en
de stellingen vóór de redoute bezet had. Daar ik met naauwe
lijks twaalf honderd man het Turksche leger niet kon aanvallen,
en daar de ontscheping geschied was, moest ik wachten, tot
dat ik versterking bekomen had, of totdat de vijand de bele
gering van het fort van Aboukir had aangevangen. Ik keerde
dus naar Alexandrië terug, volkomen in staat om naarmate de
omstandigheden het vereischten, te handelen. Driemaal daags
schreef ik aan den Opperbevelhebber, om hem aangaande onzen
toestand en de bewegingen van den vijand te onderrigten.
» Den 27sten deed zich een hevig geweer- en kanonvuur hooren;
en daar het geweervuur weldra zweeg, doch het kanonvuur
voortgezet werd, bragt mij zulks in de gedachte, dat de
Turken een aanval beproefd hadden en door de onzen terugge
186 1.
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slagen waren. Het fort en de redoute waren bezet door drie
honderd man met twaalf stukken geschut, overvloedig van
levensmiddelen en krijgsbehoeften voorzien, en de redoute was

gepalissadeerd; ik mogt dus wel aannemen, dat de verdediging
met goed gevolg eenige dagen kon volgehouden worden: het
viel intusschen geheel anders uit. GoDART die zich in de redoute

geplaatst had om zijne troepen te bemoedigen, gaf zich te veel
bloot en sneuvelde: eene algemeene verwarring en de verovering
der redoute waren het gevolg van zijn dood, en het garnizoen
van het fort, van zijn bevelhebber beroofd, kapituleerde.
» Ik hoopte dat de vijand, hoovaardig op zijne overwinning,
na deze gebeurtenis zonder verwijl naar Alexandrië zou mar
cheren, daar wij de middelen bezaten om hem naar behooren
te ontvangen, en deze maatregel zeer in het voordeel van het
leger zou geweest zijn, dat door den Opperbevelhebber in per
soon aangevoerd, in aantogt was. De vijand bleef echter te
Aboukir, en wilde zich eerst naar behooren inrigten, voordat hij
verder trok, hij ging met meer overleg en voorzigtigheid te

werk, dan men hem toegekend zou hebben. De Opperbevel
hebber was intusschen dagelijks met de meeste naauwkeurigheid
van deze gebeurtenissen onderrigt, en had geen oogenblik ver
zuimd om alle beschikbare troepen te verzamelen. Hij ontbood
den generaal DESAIX uit Boven-Egypte, om hem in geval van
nood tot reserve te dienen, maar wachtte diens aankomst niet

af om zich in beweging te stellen.
» Den 22sten Julij kwam hij te Alexandrië aan, met vijf-duizend
man infanterie en duizend ruiters, bezag den volgenden dag

de stad tot in de minste bijzonderheden, en gaf zijne goedkeu
ring te kennen over de manier, waarop ik haar versterkt had');
hij voegde een gedeelte van het garnizoen, onder aanvoering van
den generaal DESTAING , bij het leger, en marcheerde den
1) In de door den generaal GoURGAUD op St. Helena geschreven Mémoires de
Napoléon wordt gezegd, dat de kolonel CRÉTIN, een officier der genie, de ont
werper der versterkingen van Alexandrië was, en dat hij door BoNAPARTE, bij
diens terugkomst uit Syrië, hoogelijk over zijn werk geprezen werd. In dit
geschrift wordt ook duidelijk uiteengezet, dat MARMoNT bij het ontwerpen en
uitvoeren der verschansingen op het schiereiland van Aboukir grove feilen had
begaan.
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24sten naar Aboukir. In weerwil dat ik dringend verzocht hem

te mogen vergezellen, sloeg hij mijn aanzoek af, en ik moest
mij in de omstandigheden schikken.”
De generaal JoMINI noemt het gedrag van MARMoNT bij deze
gelegenheid lafhartig, en verhaalt, dat BoNAPARTE hem in
scherpe bewoordingen verweet, dat hij de oorzaak was van het
verlies der sterkten te Aboukir.

JoMINI beweert, dat MARMONT

op het vernemen der landing van het Turksche leger, zijn
marsch naar Aboukir had moeten voortzetten, dat hij de Tur
ken, die den vorigen dag geland waren en die zich nog niet
verschanst hadden, gemakkelijk midden in den nacht had kun
nen overvallen en in verwarring brengen, te meer daar de
vijand geene kavalerie had, en hem dus, in geval hij niet
slaagde, den terugtogt niet kon bemoeijelijken. THIERs zegt
ook in zijne Histoire de la Révolution Française, dat BoNAPARTE
bij zijne komst te Alexandrië aan MARMONT verweet, dat hij de
Turken niet had durven aanvallen, zoodat wij wel genoodzaakt
zijn in weerwil van hetgeen MARMONT omtrent deze aangelegen
heid in zijne Mémoires zegt, aan te nemen, dat hij niet in
BoNAPARTE's geest handelde, zonder dat wij daarom nog de
scherpe taal van den generaal JoMINI beamen. Doch welk
oordeel BoNAPARTE over het gedrag van MARMONT moge geveld
hebben, zeker is het dat deze laatste der onderscheiding waar
dig werd gekeurd den Opperbevelhebber te vergezellen, toen,
nadat de overwinning op de Turken bij Aboukir de Fransche

heerschappij in Egypte bevestigd had, de omstandigheden dezen
noopten naar Frankrijk over te steken.
Hoe gaarne wij in 't breede de redenen zouden ontwikkelen,
die BoNAPARTE tot zijn vertrek naar Frankrijk bewogen, zulks
behoort niet tot ons onderwerp, en wij moeten ons vergenoe
gen met te zeggen, dat BoNAPARTE zich in den nacht van den
22sten op den 23sten Augustus 1799, van de generaals BERTHIER,
LANNEs, MURAT, MARMONT en ANDREosSY en een gering gevolg
vergezeld, op de fregatten de Muiron en de Carrère inscheepte,
en na herhaaldelijk gevaar geloopen te hebben door Engelsche
oorlogschepen gevangen genomen te worden, den 1sten Octo
ber in de haven van Fréjus aankwam.
De overwinnaar der Pyramiden en van Aboukir werd door
33%
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de Fransche bevolking met uitgelaten vreugde en geestdrift
ontvangen. MARMONT verhaalt zulks in zijne Mémoires aldus:
» De bevolking van Fréjus snelt toe van alle kanten; onze
schepen worden door sloepen omringd; men wil den generaal
BoNAPARTE zien, den man aanraken, dien de Voorzienigheid
gezonden heeft om Frankrijk te redden en onze vanen op nieuw
te doen zegevieren. Men wil de opgewonden menigte verwij
deren, men spreekt van quarantaine en pest; doch er wordt
geantwoord, dat de generaal BoNAPARTE niets schadelijks met
zich kan voeren. De overheden zijn er niet om de gemoederen
tot bedaren te brengen; en de fregatten worden door het volk
beklommen en overweldigd.
m Van dit oogenblik af aan was ons de toegang verzekerd,
of men had wel de geheele landstreek quarantaine moeten laten
houden. Wij begaven ons derhalve naar Fréjus, en na verloop
van een paar uren, die aan de toebereidselen voor de reis be
steed werden, bevond zich de generaal BoNAPARTE die de
waarde van den tijd kende, reeds op weg naar Parijs. Toen
ons ontbijt was afgeloopen, kwam een burger van Fréjus, die
gewoon scheen te zijn in de klubs het woord te voeren, hem
zijne opwachting maken en sprak hem op een min of meer
beschermenden toon toe. Hij besloot zijne rede aldus: ,,Welnu
generaal, ga den vijand verslaan en op de vlugt drijven, en
wij zullen u daarna koning maken, als gij het verkiest.” De
generaal BoNAPARTE ontving deze pligtpleging met eene verlegen
houding; hij beantwoordde haar niet, en scheen haar zelfs te
willen afwijzen, maar hij hoorde haar toch stellig met genoegen.
m. Ik zal het niet wagen de uitbundige vreugde te schetsen,
die geheel Frankrijk aan den dag legde: de vonk die van
Fréjus was uitgegaan, had zich aan het geheele land medege
deeld; overal zag men in BoNAPARTE het onderpand der over
winning en van het algemeen welzijn. Ik beroep mij op hen,
die dit tijdstip beleefden en nog in leven zijn; deze schets
zal hun zeer zwak toeschijnen.

» De generaal BoNAPARTE deed zich op zijne reis naar Parijs
door zijne adjudanten, benevens BoURRIENNE, ANDREossY, MoNGE
en BERTHoLLET vergezellen. MURAT, LANNEs, GANTHEAUME en

ik hadden onze rijtuigen te Toulon besteld, en begaven ons
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De twee-honderd guides die mede aan boord der

fregatten uit Egypte waren teruggekeerd, stapten ook te Fréjus
aan land, en begaven zich op marsch naar Parijs.
m Wij verlieten Fréjus te gelijk met den generaal BoNAPARTE,
en bestelden ons nachtverblijf te Vidauban, doch naauwelijks waren
wij in deze stad aangekomen, of er deed zich een groot geraas
van rijtuigen hooren: het waren de leden der gezondheids
kommissie, die uit Toulon kwamen en alles, wat te Fréjus ont
scheept was, aan de quarantaine gingen onderwerpen. GAN
THEAUME beijverde zich een dezer heeren, dien hij kende, om
den hals te vliegen, ten einde ons aldus voor de maatregelen,
aan welke men ons had kunnen onderwerpen, te beveiligen.
Maar de gramschap der kommissie moest zich toch op iemand
ontladen: onze vaartuigen begaven zich naar Toulon, en de
bemanningen hielden aldaar gedurende dertig dagen quarantaine,
hoewel meer dan twee-honderd-vijftig personen diezelfde fregat
ten verlaten hadden, en vrij en vrank Frankrijk doorkruisten.
Ik maakte mijn verblijf te Toulon zeer kort, en ik begaf mij
naar Parijs over Châtillon, alwaar ik mijne ouders bezocht,
die mijne terugkomst overgelukkig maakte.”
Toen BoNAPARTE door de omwenteling van den 9den Novem
ber 1799 (18 Brumaire, jaar VIII) de bestaande staatsregeling
omverwierp, was MARMONT een der generaals, die hem bij dien
stouten stap de behulpzame hand boden; hij werd dan ook later
door den Eersten Konsul tot conseiller d'état verheven en bij
het ministerie van oorlog ingedeeld. In deze betrekking voerde
hij belangrijke verbeteringen in bij het wapen der artillerie, en
werd hij naar Amsterdam gezonden, ten einde aldaar eene
leening ten behoeve der Fransche Republiek te sluiten, welke
zending evenwel niet met den gewenschten uitslag bekroond werd.
BoNAPARTE maakte intusschen in het voorjaar van 1800
toebereidselen tot een nieuwen veldtogt in Italië tegen de Oos
tenrijkers, en MARMONT ontving het opperbevel over de artil
lerie van de

ten

dien

einde onder den naam van reserve

leger zamengetrokken, veertig-duizend man sterke krijgsmagt;
was deze benoeming op zich zelve reeds zeer vereerend, zij
was het nog meer, daar het reserve-leger bestemd was om de
Alpen over te trekken, en het vervoer der artillerie bij dezen
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togt langs steile, ongebaande wegen haast onoverkomelijke
moeijelijkheden opleverde. MARMONT toonde echter weldra dat
hij voor de hem opgedragen taak volkomen berekend was, en
alle beschrijvingen van den veldtogt van 1800 in Italië ver
melden, dat zijne ongemeene werkzaamheid en zijne doeltref
fende maatregelen bij het maken der toebereidselen voor den
veldtogt den meesten lof verdienen. Hij zelf zegt hieromtrent:
m. In het dorp Saint-Pierre, alwaar de gebaande weg eindigde,
vingen wij de merkwaardige verrigtingen aan, die met regt
zulk eene vermaardheid hebben verkregen. Ik werd bijgestaan
door een groot aantal ijverige en bekwame artillerie-officieren,
en ik twijfelde niet of wij zouden slagen, daar ik hoe jong
ook, reeds de overtuiging verkregen had, dat in de meeste om
standigheden het woord , onmogelijk” slechts der zwakheid tot
verontschuldiging strekt.
m Ik liet de vuurmonden van de affuiten nemen, en deze
laatste zoodanig uiteennemen, dat hare deelen door de man
schappen gedragen konden worden, en elk regiment ontving

daarna, als het voorbijtrok, eene aan zijne getalsterkte geëven
redigde hoeveelheid materieel, terwijl eenige artillerie-officieren
bij de kolonnes ingedeeld waren, over dit vervoer het toezigt
hielden, en zorg droegen, dat de voorwerpen niet beschadigd
werden. Ik had te Auxonne sleden voor het vervoer der vuur
monden doen vervaardigen, maar hoewel deze zoo smal moge
lijk waren, was haar vervoer langs den rand der afgronden aan
vele moeijelijkheden en gevaren onderhevig, en ik verving die
door stammen van denneboomen, die uitgehold waren en de
stukken bij wijze van kokers omvatten. Al onze vuurmonden

werden op deze manier vervoerd, en binnen zeer weinige da
gen was de geheele artillerie de Alpen overgetrokken. Men
hield zich daarna bezig met alles weêr ineen te zetten en in
orde te brengen, hoewel het materieel nog in bruikbaren toe
stand verkeerde, had het toch veel geleden, daar men zelfs
bij het zorgvuldigste toezigt vele beschadigingen niet had kun
nen voorkomen.

m Nadat de generaal LANNEs, die intusschen aan het hoofd
der voorhoede vooruitgerukt was, Aosta bezet had, ontving

hij bevel in de rigting van Ivrea te marcheren. Hij ontmoette
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op zijn weg een hinderpaal, die het geheele leger in zijn voort
gang dreigde te stuiten, het fort Bard namelijk, dat den eeni
gen weg, die door de thans weder ineengezette voertuigen der
artillerie kon gevolgd worden, ten eenenmale versperde. Het
was dus dringend noodig deze goed bewapende en door twee
honderd man verdedigde sterkte te veroveren, en men begon
haar uit ligte veldstukken, het eenigst geschut dat er bij de
hand was, te beschieten. Dit vuur had geene de minste uit
werking, en daar dat van het fort niet tot zwijgen kon gebragt .
worden, werd er buiten bereik van het vijandelijk geschut een
pad door het gebergte gebaand, langs hetwelk de infanterie en
kavalerie zich op Ivrea rigtten.
m. Op dit tijdstip kwam ik van den Saint-Bernard, en voegde
mij bij den Eersten Konsul: hij zeide mij, dat het artillerie
materieel op nieuw uiteengenomen en door onze manschappen
langs voornoemd pad gedragen moest worden, doch nadat ik
het pad onderzocht had, verklaarde ik hem dat de zaak on
uitvoerbaar was. Dit pad kronkelde zich nog veel meer dan
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dat van den Saint-Bernard, en leverde dus voor het vervoer
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van het materieel nog veel grooter moeijelijkheden op; ik gaf
hem te kennen, dat zoo men al door overgroote krachtsinspan
ningen slaagde het vervoer langs dezen weg te bewerkstelligen,
het materieel dat reeds veel geleden had, ten eenenmale on
bruikbaar zou worden.

m De Eerste Konsul trachtte hierop het fort stormenderhand te

veroveren: eenige kolonnes werden in het dorp Bard verzameld,
van stormladders voorzien, en beproefden de bestorming op ver
schillende punten. Zoo deze onderneming met meer beleid ware

verrigt, zou zij misschien het gewenscht gevolg hebben gehad,
maar een zekere kolonel DUFoUR, die eene der kolonnes aan

voerde, liet in plaats van te trachten de vijandelijke schild
wachten te overvallen, het eenigste middel om te slagen, den
stormmarsch slaan; hij snelde aan het hoofd zijner kolonne
onverschrokken naar het hem aangewezen aanvalspunt, doch

werd met groot verlies teruggedreven, en een geweerkogel door
boorde hem het ligchaam.

» Daar LANNEs intusschen op het punt was den vijand te
ontmoeten, had hij geschut en krijgsbehoeften noodig, en wij
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moesten in zijne behoeften voorzien. Ik beproefde, na daartoe
door den Eersten Konsul te zijn gemagtigd, de artillerie gedu
rende den nacht over den grooten weg langs het fort te voe
ren, en begon mijne proef met zes stukken en zes kaissons,
met inachtneming der volgende voorzorgen: de raderen, de

kettingen en al de geraasmakende deelen der voertuigen werden
met hooi omwikkeld, al de mest en al de matrassen die in

het dorp Bard te vinden waren, werden over den weg uitge

spreid, en in plaats van paarden werden er voor elk voertuig
vijftig artilleristen gespannen: de paarden zouden namelijk ge
druisch gemaakt hebben, en als er een paard gedood of gekwetst
werd, zou het den geheelen stoet hebben opgehouden, terwijl
menschen geen gedruisch maakten, en als zij gedood of ge
kwetst werden, geen oponthoud veroorzaakten. Ik voegde bij
elk voertuig een officier of een onderofficier der artillerie, be
loofde zes-honderd francs voor elk voertuig dat buiten bereik
van het geschut van het fort werd gebragt, en bestuurde deze
eerste proefneming in persoon.
» De uitkomst overtrof verre mijne verwachting; het weder
maakte den nacht zeer duister, en de zes stukken en de kaissons

kwamen op de plaats hunner bestemming aan, zonder eenig letsel
en zonder eenige stoornis. Wij waren aldus uit eene groote
verlegenheid gered, en ik gevoelde eene zoo groote vreugde,
als ik gedurende mijn lateren levensloop zelden ondervonden
heb. Het lot van den veldtogt was beslist, zonder dezen gun
stigen uitslag hadden wij onzen kostbaren tijd met een beleg
verloren, en de vijand ware gewis van onze onderneming onder
rigt, en had ons met voordeel bevochten, terwijl hij thans,
door zijne spionnen omtrent de sterkte der te Dijon verzamelde
troepen slecht onderrigt, overvallen werd, en ons de gelegen
heid gaf van zijne dwaling een nuttig gebruik te maken.
mToen het eenmaal bewezen was, dat het mogelijk was van
den weg langs het fort gebruik te maken, werd het vervoer
der artillerie als eene gewone dienstverrigting bevolen, en de
soldaten lieten er zich met de meeste bereidwilligheid toe vin
den; hetgeen echter de eerste maal zonder verlies geschiedde,

ging later met veel gevaar vergezeld. De vijand die eindelijk
lont geroken had, onderhield een werkzaam kanon- en geweer
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vuur, en wierp met lichtkogels om onzen marsch te verlichten;
wij trotseerden echter zijn vuur, dat wegens de hooge ligging
van het fort veel van zijne uitwerking verloor: een zeer gevaar

lijk gedeelte bevond zich evenwel op een zekeren afstand van
het fort bij de laatste kronkeling, die de weg maakte. Einde
lijk kwamen wij alles te boven, en ten koste van een verlies,
dat men op vijf à zes dooden of gekwetsten per voertuig mag
stellen, overwon de geheele artillerie-trein dezen hinderpaal en
kon het leger volgen. Weinige dagen later, toen twee twaalf
ponders in het fort bres geschoten hadden, gaf het zich over.”
MARMONT bleef het leger in dezen veldtogt als opperbevel
hebber der artillerie vergezellen, en woonde ook den slag bij
Marengo bij, in welken de Fransche artillerie aanvankelijk veel
te lijden had van het overmagtig geschutvuur der Oostenrij
kers, doch later het hare tot de overwinning bijbragt. Wij
zullen hier kortelijk aanstippen, dat de Oostenrijksche generaal
MELAs de Fransche troepen onder den generaal sUCHET tot over
den War had teruggedreven, en gereed stond Provence binnen
te rukken, toen de Eerste Konsul aan het hoofd van veertig
duizend man in zijn rug in Piemont verscheen en zijne terug
togtslinie bedreigde. Hagchelijk was thans de toestand van
den Oostenrijkschen bevelhebber, door BoNAPARTE die intus
schen Milaan bezet heeft van Lombardije afgesneden, door
sUCHET in den rug bedreigd, trekt hij zijne troepen bij Ales
sandria zamen, en tast BoNAPARTE den 14den Junij aan bij
het dorp Marengo.
Het Oostenrijksche leger dat hier aanvallend optrad, was
sterk dertig-duizend man, waaronder zes à zeven-duizend man
kavalerie en eene uitmuntende, talrijke artillerie. BoNAPARTE,
wiens strijdkrachten zeer verspreid waren, verscheen aanvanke
lijk slechts met achttien-duizend man infanterie en vijf-en-twintig

honderd ruiters op het slagveld. In het eerste tijdperk van
den slag werden de Fransche troepen grootendeels uit hunne
stellingen verdreven, en behaalden de Oostenrijkers bijna eene

beslissende overwinning, doch de generaal MELAs wist niet
krachtig en snel genoeg van de behaalde voordeelen partij te
trekken, zoodat BoNAPARTE, door de aankomst van nieuwe

troepen onder den generaal DESAIx versterkt, in het tweede tijd
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perk van den slag de kans ten zijnen voordeele doet keeren,
en de Oostenrijkers op de vlugt drijft.
MARMONT verhaalt, na de beschrijving van het eerste tijd

perk van den slag, die wij niet zullen overnemen, het volgende:
» In dit moorddadig gevecht (het eerste tijdperk van den
slag) had onze artillerie eene groote uitwerking gehad, maar
ten gevolge van het overmagtig geschutvuur van den vijand
waren bijna al onze stukken onbruikbaar geschoten; er bleven
er slechts vijf over, die den terugtogt door hun vuur zouden
kunnen dekken. Het was thans bijna vijf uur, en de divisie
BoUDET, aangevoerd door den generaal DESAIx, op welke wij
onze eenigste hoop gevestigd hadden, was nog niet aangeko
men. Eindelijk, eenigen tijd later, kwam zij zich bij ons voe
gen. De generaal DESAIX verscheen eenige oogenblikken vóór
haar, en begaf zich oogenblikkelijk naar den Eersten Konsul,
met wien hij te paard gezeten in mijne tegenwoordigheid be
raadslaagde over hetgeen er nog te doen stond, hij zeide onder
anderen: m Il faut qu'un feu vijf d'artillerie impose à l'en
nemi, avant de tenter une nouvelle charge; sans quoi elle ne
réussira pas: c'est ainsi, général, que l'on perd les batailles.
Il nous faut absolument un bon feu de canon 1).”
mIk zeide hem, dat ik de vijf stukken die nog geen letsel
hadden bekomen, in batterij zou stellen; met nog vijf andere
die pas aangekomen waren, en de acht stukken zijner divisie,
had ik eene batterij van achttien stukken. ,,C'est bien,” zeide
DESAIX tot mij; m voyez, mon cher MARMONT, du canon, du canon,
et failes- en le meilleur usage possible.” De achttien stukken

waren weldra in batterij gesteld, en hun plotseling, levendig
') LAURENT DE L'ARDECHE, de schrijver der Réfutation des Mémoires dat
maréchal Marmont, zegt in dit werk, dat het bijna niet te gelooven is, dat de
generaal DESAIx, die een boezemvriend en een opregt bewonderaar van den
Eersten Konsul was, dezen op een aanmatigenden en berispenden toon zou
toegesproken hebben, zooals MARMoNT hier verhaalt.

THIERs zegt in zijne Histoire du Consulat et de l'Empire, dat DESAIx bij
zijne aankomst op het slagveld de volgende woorden tot BoNAPARTE rigtte, toen
deze hem naar zijne meening omtrent den stand van zaken vroeg: ,, Oui, Zaz
bataille est perdue, mais il n'est que trois heures; il reste encore le temps
d'en gagner une.”
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vuur bragt eerst aarzeling in de vijandelijke gelederen teweeg, en
stuitte hen daarna in hun voortgang. De divisie BoUDET nam
intusschen hare maatregelen voor den aanval; hare bataillons wer
den deels in aanvalskolonnes, deels in linie geschaard. Zoodra
die beweging uitgevoerd was, doorliep de Eerste Konsul hare
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gelederen, en elektriseerde haar als 't ware door zijne tegen
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woordigheid, en eenige woorden die hij tot de soldaten rigtte 1).
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» Nadat mijne batterij haar vuur ongeveer twintig minuten
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had voortgezet, maakten de Fransche troepen eene voorwaart
sche beweging, en lieten mijne batterij weldra achter zich,
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waarop ik bevel gaf de beweging van het leger te volgen. Ik
liet ten dien einde mijne stukken opleggen, maar mijne bevelen
werden schoorvoetend ten uitvoer gebragt, daar de kanonniers,

fietſ
en As

niettegenstaande mijne order, door de groote ruimten tusschen
onze kleine bataillons heen vuurden. Eindelijk begonnen de stuk
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ken zich toch bij opvolging in beweging te stellen, en ik had mij
naar den linkervleugel mijner batterij begeven, alwaar nog drie
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vuurmonden stand hielden, twee achtponders en een houwitser,
door kanonniers der konsulaire garde bediend, door vele bedrei

gingen kreeg ik hen eindelijk ook in beweging, en de paarden
waren ter hoogte van het stuk, bij het opleggen, toen ik eens
klaps schuinslinks van mij de dertigste halve brigade in ver
warring achteruit zag gaan. Ik liet oogenblikkelijk de drie
vuurmonden weder in batterij stellen en met kartetsen laden,
maar gaf nog niet dadelijk bevel om te vuren.
» Op vijftig pas afstands van de dertigste halve brigade be
speurde ik te midden van den kruiddamp en de stofwolken
eene troepenmassa, die zich met orde bewoog; eerst dacht ik,

dat het Franschen waren, doch weldra bleek het mij, dat ik
het hoofd eener sterke kolonne Oostenrijksche grenadiers voor
mij had. Wij hadden den tijd om uit elken vuurmond vier
kartetsschoten op haar te lossen, en onmiddellijk daarna rende
KELLERMAN aan het hoofd van vier-honderd ruiters, het over
blijfsel zijner brigade, mijne stukken voorbij en deed eene flinke
') m Mes amis, c'est assez reculer; souvenez-vous que j'ai l'habitude de coucher
sur le champ de bataille.”

THIERs, Histoire du Consulat et de l'Empire.

charge op de linkerflank der vijandelijke kolonne, die de wa
pens neêrlegde.
m. Als de charge drie minuten later ware uitgevoerd, zouden
onze stukken achteruit hebben moeten gaan of veroverd ge
worden zijn, en misschien zou de vijandelijke kolonne, zich
niet meer onder den invloed der door de kartetsschoten teweeg
gebragte verrassing bevindende, onze kavalerie beter ontvangen
hebben. Hetzelfde had misschien plaats gehad, als de charge
ons salvo ware voorafgegaan, en dit verband alleen kon zulk
een buitengewoon gunstigen uitslag teweegbrengen. Nimmer
bood de fortuin krachtiger bijstand, doch ook nimmer be
toonde een kavalerie-generaal zooveel doorzigt, dapperheid en
beleid als KELLERMAN bij deze gelegenheid. Drie-duizend Oos
tenrijksche grenadiers, aan welker hoofd zich de generaal zACH,
de kwartiermeester-generaal, de eigenlijke aanvoerder van het
leger bevond, werden neergesabeld of gevangen genomen. Zij
maakten de reserve uit van het Oostenrijksche leger, en waren
in beweging gesteld, toen onze hernieuwde weêrstand eene
nieuwe krachtsinspanning noodzakelijk maakte. Twee-duizend
Oostenrijksche ruiters, die zich op halven kanonschots-af
stand bevonden, zagen dit ongeval aan, zonder pogingen aan
te wenden om er in te voorzien. Als zij de vier-honderd
Fransche ruiters hadden aangevallen, hadden zij de gevangenen
gemakkelijk bevrijd en alles hersteld; hunne werkeloosheid
strekte hun aanvoerder tot groote schande.
m. De vijand trok snel op de Bormida terug en overhaastte zich
zeer bij zijne achterwaartsche beweging, daar hij vreesde, dat zijn

geschut ons in handen zou vallen. Nadat 's vijands overmagtig
vuur mij den geheelen dag groot nadeel had berokkend, viel
mij thans de vertroosting ten deel op mijne beurt met mijne

achttien vuurmonden mijne vervolging te rigten tegen eene
enkele batterij, die bij zijne achterhoede was gebleven. Met
het vallen van den avond, en toen de vijand de Bormida was

overgetrokken, kwam er een einde aan het gevecht.
mOnze overwinning kostte het leven aan den generaal DESAIx,
die door een geweerkogel in het hart werd getroffen. Hij viel
terstond dood neder, zonder een woord te uiten, en heeft dus

de schoone woorden die men hem in den mond legt, niet

+
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gesproken '). Men zegt dat hij een voorgevoel had van
zijn naderend einde, en dat hij eenige dagen te voren gezegd
had: ,,Ik vrees, dat de Europesche kanonkogels mij niet meer
zullen herkennen.” Merkwaardig is het dat de generaal KLEBER,
wiens naam zoo dikwijls te gelijk met den zijnen met roem
was vermeld, op hetzelfde uur van denzelfden dag, acht-hon
derd mijlen van Marengo verwijderd, in Egypte vermoord werd.

De Eerste Konsul betoonde bij het sneuvelen van den generaal
DESAIx eene opregte droefheid.”

Na den slag bij Marengo en den daaropvolgenden wapen
stilstand van Alessandria vertrok BoNAPARTE naar Parijs, en

werd de generaal MASSENA tot opperbevelhebber van het leger
in Italië aangesteld; de generaal MARMONT werd bij deze gele
genheid in het bevel der artillerie door den generaal LA MAR
TILLIÈRE, die MASSENA vergezelde en die ouder in rang was,
vervangen, en vertrok met den rang van divisie-generaal naar
Parijs, ten einde aldaar weder als conseiller d'état werkzaam
te wezen. Uit de volgende omstandigheid blijkt, hoe BoNAPARTE
zijne onderbevelhebbers in de gelegenheid stelde hunne denk
beelden omtrent krijgszaken op eene groote schaal in toepassing
te brengen. MARMONT zegt namelijk in zijne Mémoires omtrent
dit tijdstip:
,,Voordat ik evenwel naar Parijs vertrok, gelastte ik in het arse
maal van Turin de uitvoering van groote werken. Deze inrigting,
ongetwijfeld eene der schoonste van Europa, bezit onmetelijke

hulpbronnen, en biedt de gelegenheid aan in een klein tijdsver
loop zeer veel tot stand te brengen. Daar ik reeds lang voorne
mens was andere kalibers voor het geschut in Frankrijk te doen
aannemen, en de vier- en achtponders door zesponders te ver

vangen, en daar dit kaliber in Piemont in gebruik was, maakte
ik van de gelegenheid gebruik om eene proefneming te doen,
en ik gaf bevel om honderd zesponders te gieten volgens de
afmetingen en de voorschriften der Piemontesche artillerie, en
1) THIERs verhaalt, dat DESAIx door een geweerkogel in de borst getroffen
en zich doodelijk gewond gevoelende, tot den generaal BoUDET die onder hem
het bevel voerde, zeide: ,, Cachez ma mort, car cela pourrait ébranler les
soldats.”
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en al de kaissons en voertuigen die hierbij behoorden, te ver
vaardigen. Later plukte ik de vruchten mijner zorg, want toen
ik weder met het opperbevel der artillerie van het leger van
Italië bekleed werd, stond dit uitmuntend materieel ter mijmer
beschikking, en bewees mij in den volgenden veldtogt belang
rijke diensten.”
Twee maanden later werd MASSENA in het opperbevel van
het leger van Italië door den generaal BRUNE vervangen, waarop
MARMONT weder in zijne vorige betrekking hersteld werd. Hij
zegt hieromtrent het volgende, dat min of meer een denkbeeld
kan geven van den aard zijner werkzaamheden en den omvang
der krijgstoerustingen:
mToen de generaal BRUNE bij het leger aankwam, vond hij nog
niets in gereedheid, hoewel de wapenstilstand met de Oostenrijkers
bijna geëindigd was, de artillerie was volstrekt niet georganiseerd,
en bij dit wapen was alles nog in den toestand, waarin ik het
gelaten had. De generaal LA MARTILLIÈRE werd hierop terug
geroepen, en ik tot zijn opvolger benoemd: ik begaf mij onver
wijld naar Italië, en maakte mij na mijne aankomst aldaar den
tijd die mij nog overbleef, zooveel mogelijk ten nutte. Ik
had thans alle redenen om mij over de genomen voorzorgen te
verheugen, daar de bevelen, die ik bij mijn vertrek uit Turin
gegeven had, uitgevoerd waren, en ik een geheel nieuw artil
lerie-park van honderd vuurmonden in de geboorte vond; daar
ik de werkzaamheden zeer bespoedigde, was het na verloop
van eene maand in al zijne bijzonderheden voltooid, en twee
maanden na mijne aankomst waren ook de herstellingen zoover
gevorderd, dat het leger van Italië honderd-zestig bespannen
vuurmonden bezat, met een dubbel stel gevulde krijgsvoorraad
wagens, ook van bespanningen voorzien, benevens een groot park,
magazijnen van krijgsbehoeften, vijf-millioen patronen, kortom
alles wat noodig is om verscheidene groote veldslagen te kunnen
leveren, en in het verbruik gedurende een zeer werkzamen
veldtogt te voorzien. Ik bragt ook een belegeringspark van
honderd-twintig vuurmonden in orde, en gaf aan de artillerie zulk
eene uitbreiding, dat ik, na in de behoeften der divisiën van
-

het leger voorzien te hebben, eene reserve van vier-en-vijftig
vuurmonden kon zamenstellen, van welke er vier-en-twintig
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door kanonniers te voet, en de andere door rijdende artilleris
ten bediend werden.

m. Deze reserve die gewoonlijk onder het bevel stond van
den beroemden LACLos, toen brigade-generaal bij de artillerie,
maakte mijn persoonlijk kommando uit. Zij was mijne divi
sie, de troepen-afdeeling, aan welker hoofd ik mij voorbe
hield te strijden, en snel te midden van een algemeen gevecht
te verschijnen, ten einde het punt, waarop de aanval gerigt
was, te verpletteren en de overwinning te beslissen. Deze artil
lerie was zoo talrijk, zoo schoon en zoo goed van gereedschap
voorzien, dat de Fransche legers van het begin van den oorlog
af er nog geene van dien aard bezeten hadden.”
De wensch, door MARMONT in deze regelen geuit, van aan
het hoofd zijner artillerie in dezen veldtogt eene schitterende
rol te spelen, werd niet bevredigd, daar de uitkomsten die
de generaal BRUNE verkreeg, wel in het voordeel der Franschen
waren, doch geenszins geëvenredigd aan de strijdkrachten die
ter zijner beschikking stonden 1); de bijzondere betrekking die
MARMONT bekleedde, bood hem daarenboven de gelegenheid niet
aan, zich bij een der gevechten die er geleverd werden, op
den voorgrond te stellen.
Het gehalte der artillerie die hij met zoo veel ijver had
georganiseerd, wordt echter door geachte militaire schrijvers
zeer geroemd, en in de meeste gevechten, onder anderen in dat
van den 25sten December bij den overtogt van den Mincio bij
Pozzolo, had het artillerie-vuur der Franschen de overhand op
dat der Oostenrijkers.
Na het sluiten van den vrede te Luneville keerde MARMoNT

naar Parijs terug, alwaar de Eerste Consul hem zijne tevreden
heid betuigde, en hem met de hervorming en verbetering van
het wapen der artillerie belastte. Weldra werd hij tot hoofd

inspekteur van dat wapen benoemd, en bekleedde dus op acht
1) Cette campagne d'Italie donna la mesure de BRUNE, et le premier consul
ne l'employa plus dans les commandements importants. Ce général qui avait
montré la plus brillante bravoure et beaucoup de décision à la tête d'une bri
gade, me paraissait pas fait pour commander.
Mémoires pour servir à l'histoire de France, sous Napoleon, écrits à
Sainte Hélène par le général Gourgaud.
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en-twintigjarigen leeftijd een post, dien zijne voorgangers slechts
op het einde hunner loopbaan verkregen hadden. De Fransche

artillerie werd thans op zijne voordragt en onder zijn toezigt
van een geheel nieuw en naar de eischen van den toenmaligen
tijd ingerigt materieel voorzien, van hetwelk in den gedenk
waardigen veldtogt van het jaar 1805 voor het eerst te velde
gebruik gemaakt werd. Toen Engeland in Mei 1803 op nieuw
aan Frankrijk den oorlog verklaarde, gelastte BoNAPARTE aan
MARMONT eene aanzienlijke hoeveelheid artillerie-materieel te laten
vervaardigen voor de bewapening der kusten en die der vloot,
zoodat de hoofd-inspekteur der artillerie zijne in den oorlog
verkregen kennis op eene zeer groote schaal kon toepassen.

Daar hij evenwel van meening was, dat de dienst bij de
artillerie in de hooge rangen, hoe eervol en belangrijk zij ook
mogt wezen, hem niet in de gelegenheid zou stellen zich op het

oorlogsveld roem en bevordering te verwerven, verzocht hij den
Eersten Konsul om een kommando van troepen, en BoNAPARTE vok
deed weldra aan het verlangen van zijn gunsteling door hem het

bevel op te dragen over een der troepenkorpsen die voor de
landing in Engeland bestemd waren, en wel van dat, hetwelk
ten dien einde in de Bataafsche Republiek was zamengetrok

ken; eene maand later werd zijn kommando uitgebreid tot dat
van al de in de Bataafsche Republiek aanwezige troepen, en
van een gedeelte der zeemagt.

Wij zullen hier een gedeelte zijner Mémoires, waarin deze
episode van zijn krijgsmansleven beschreven wordt, laten volgen:
» De troepen over welke ik het bevel voerde, bestonden uit

zes regimenten Fransche infanterie, twee regimenten Fransche
kavalerie en het geheele Bataafsche leger. Hunne getalsterkte
beliep ongeveer vijf-en-dertig-duizend man, die in twee afdee
lingen verdeeld waren: de eerste, die voor den togt naar Enge

land bestemd en het kamp van Utrecht genoemd werd, bestond
uit dertien bataillons en zes eskadrons Franschen en twaalf ba

taillons en vier eskadrons Bataven, en was twee-en-twintig

duizend man sterk, de tweede, die voor de bewaking van het
grondgebied der Bataafsche Republiek moest dienen, en uit be
zettingen en dépôts bestond, was over het geheele land ver

spreid, en dertien-duizend man sterk. De zeemagt, die ik ook

-
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onder mijne bevelen had, bestond uit negen linieschepen en
een geëvenredigd aantal ligtere vaartuigen, waarbij nog de trans
portschepen gevoegd moesten worden, die voor de inscheping
van vijf-en-twintig-duizend man, en twee-duizend-vijf-honderd
paarden benoodigd waren.
m. Ik begon met de garnizoenen te inspekteren, en vond er
de troepen op eene allerellendigste wijze in zeer verspreide
en ongezonde kazernen gehuisvest. Daar ik in elke stad, van
de regeringspersonen vergezeld, de kazernen kamer voor kamer
bezocht, deed zich menigmalen de gelegenheid voor dezen
verwijtingen te doen, en ik ontzag mij niet in tegenwoordig

heid der soldaten, mijn misnoegen luide te kennen te geven. Het
gevolg hiervan was, dat de troepen zeer tevreden waren en
vertrouwen in mij stelden, en dat de regeringspersonen zich
nederig verontschuldigden en zich de zaak aantrokken. Ik over
dreef mijne eischen niet, maar rigtte die zoo in, dat men hen
niet kon weigeren. Telkens wanneer ik de troepen in onge
zonde verblijven gehuisvest zag, liet ik hen de kazernen ver
laten en bij de burgers huisvesten, totdat men geschikte ver
blijven voor hen in gereedheid had gebragt. De Hollanders
hebben een grooten afkeer van de inkwartiering, en ik bezat
de overtuiging, dat zij alles in het werk zouden stellen om er
zich voor te behoeden of er zich van te bevrijden. De kleeding,
die zeer ten achter was of in een slechten toestand verkeerde,

werd ook door mijn toedoen door eene geheel nieuwe vervan
gen. Men had de barbaarsche en onverstandige gewoonte de

troepen niet van kapotjassen te voorzien; ik zorgde, dat binnen
eene maand elk soldaat er een had. De levensmiddelen eindelijk,

die over 't algemeen van zeer middelmatigen aard waren, werden
overal van de beste hoedanigheid; en zoo ontstond er eene vol
ledige hervorming in het krijgswezen.
m. Daar de verspreide stellingen der troepen eene schadelijke
uitwerking op hun onderrigt en hun militairen geest hadden
uitgeoefend, besloot ik hen zamen te trekken en te laten kam
peren. Ik had hierbij tevens op het oog mij met hen bekend
te maken en mij te oefenen in het behandelen zulk eener
groote troepenmassa; kortom, ik wenschte van hen een flink,
tevreden, door den waren soldatengeest bezield korps te maken.
1861.
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» Iedereen had echter veel tegen mijn plan in te brengen:
zelfs de Keizer (de Eerste Konsul was intusschen met de kei
zerlijke waardigheid bekleed) was er tegen, daar hij zich de
ziekten, die de kamperende troepen in het vorige jaar geteis
terd hadden, herinnerde, en daarbij niet genoegzaam de om
standigheden, die er oorzaak van geweest waren, in aanmer
king nam 1); het Bataafsch bestuur was er tegen, daar men
er eene aanleiding tot nieuwe uitgaven in zag; de generaals en
de korpskommandanten waren er tegen, daar zij het reeds
vooruit betreurden hunne goede garnizoenen te verlaten. Ik
was de eenigste, die dit plan voorstond, en daar ik er groote
voordeelen in zag, dacht ik er aanhoudend over na, hoe ik
zulks het best ten uitvoer zou brengen.
» Ik liet het oog vallen op de heide nabij Zeist, eene drooge
en gezonde plek, die aan eene vruchtbare, rijke landstreek
grenzende, en in de provincie Utrecht, in het midden des
lands gelegen, de troepen veroorlooft zich spoedig overal heen
te begeven; daarbij leveren de uitgestrekte heidevelden een

zeer geschikt terrein op voor het onderrigt en de bewegingen
der troepen. Men maakte mij de tegenwerping, dat er geen
drinkwater aanwezig was, maar ik antwoordde, dat ik water in
overvloed en van eene goede hoedanigheid zou vinden, en liet
er een put graven, toen het water scheikundig onderzocht,
en uitmuntend was bevonden, gaf ik oogenblikkelijk bevel er
nog dertig putten bij te maken, zoodanig gelegen, dat elk
onderdeel van het leger een put binnen zijn bereik had: dit

alles werd binnen de veertien dagen ten uitvoer gebragt.
mToen de kampementsgoederen aangekomen en te Zeist en

te Utrecht de noodige maatregelen tot de voeding en verple
ging der troepen genomen waren, kwamen veertien Fransche
bataillons, acht Bataafsche bataillons met een park van zestig
1) In het vorige jaar hadden de troepen op sommige punten der kust kampen

betrokken, zegt MARMoNT, ten einde die tegen eene landing te beveiligen, en
waren ten gevolge van de ongezonde ligging dier kampen vreesselijk door
koortsen geteisterd.

Keizer NAPOLEON scheen thans in het denkbeeld te ver.

keeren, dat het kamperen van troepen op den Nederlandschen bodem altijd
ziekten onder de manschappen moest veroorzaken, waar het kamp zich dan ook
bevond,
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vuurmonden het kamp betrekken; twaalf eskadrons werden in

de omstreken gekantonneerd. Eindelijk kwam ik mijn intrek
nemen in eene fraaije tent, die door de zorg van het Bataafsch
bestuur uitsluitend voor mij vervaardigd, in het midden van
het kamp gelegen was, en ieder generaal ontving bevel achter
zijne divisie of achter zijne brigade te kamperen.
» Naauwelijks waren wij eenige dagen gekampeerd, of het
weder werd zeer regenachtig. Binnen drie dagen waren er
vier-honderd man in het hospitaal, en ik maakte mij zeer
ongerust, want als men eene meening met geweld doorgedreven
heeft, moet de uitkomst bewijzen, dat zij de ware is, of men
heeft dubbel ongelijk. Ik had alle bedenkingen uit den weg
gecijferd, en iedereen was dus tot berispingen en klagten ge
neigd: ik gevoelde tevens, welke de gevolgen zouden wezen,

als ik, voor de eerste maal met een groot kommando bekleed
zijnde, een misslag begin. Na verloop van vijf dagen ver
meerderde het aantal zieken echter niet; zij, die gedurende de
eerste dagen in menigte in de hospitalen waren opgenomen,
waren manschappen, die zwak en nog niet genoegzaam van de
ziekten van het vorige jaar hersteld waren, en gepaste maatre
gelen deden hen weldra in de gelederen terugkeeren.
,,De gezonde levenswijze, die de troepen in het kamp leid
den, bleef niet zonder gevolg; terwijl zij in het begin van
het saizoen vijf-duizend zieken telden, en velen van hen zeer
zwak waren, bevonden er zich op het einde van het saizoen
slechts drie-honderd man in de hospitalen, en bij het geheele
korps was er geen soldaat, die niet flink en sterk was.
m. Daar de troepen langdurig verwaarloosd waren, moest er
in de eerste plaats aan hun onderrigt gedacht worden. Nadat
er eene maand aan de soldaten- en pelotonsschool besteed was,
werden er bij voortduring twee dagen van de week aan de
bataillonsschool, en drie dagen aan het manoeuvreren van divi
siën afzonderlijk besteed. 's Zondags manoeuvreerde het geheele
legerkorps in drie divisiën verdeeld, en elke veertien dagen had er
eene groote manoeuvre in het vuur plaats, aan de artillerie-troepen
werd ook eene plek voor hunne oefeningen aangewezen, en de
kavalerie had, behalve de groote manoeuvres, aan welke zij
deel nam, bepaalde dagen voor hare bijzondere oefeningen. Al
34%
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dus werden al de dagen der week gebruikt, en de troepen,
die rustdag hielden, moesten de manoeuvres der andere aan
schouwen.

» De gekampeerde troepen verkregen weldra een ongeloofe
lijken graad van oefening. Zij werden goed behandeld en ge
voelden zich gelukkig; al hetgeen hun verstrekt werd, was dan
ook door mijne zorg van de beste hoedanigheid. Het gezonde
oord, hunne aanhoudende werkzaamheid en de zucht naar
roem en bevordering, die ik bij hen had weten op te wekken,
maakten hen tot zeer tevreden, geschikte en bruikbare solda
ten. Iedereen beijverde zich zijne tent te versieren, en de
kolonels en de generaals betoonden op dit punt den grootsten
naijver.
» De vermaardheid der troepen en hunne schoone manoeu
vres lokten vele vreemdelingen naar het kamp. Het is bekend dat

de gewoonlijk zoo arbeidzame Hollanders er veel prijs op
stellen den Zondag voor hun vermaak te besteden en uitstapjes
op het land te maken; zij stroomden van alle zijden naar het

kamp van Zeist uit Amsterdam, 's Gravenhage, Noord-Holland,
Gelderland, Friesland en Braband, en op de dagen van de groote
manoeuvres in het vuur heb ik dikwijls bij de vier-duizend

nieuwsgierige toeschouwers, van welke er vele met fraaije ekwi
paadjes gekomen waren, den geheelen dag in het kamp zien door
brengen. Deze omstandigheid maakte weldra, dat vele kantine
houders zich in de nabijheid van het kamp vestigden, en er
geheele dorpen oprigtten, alwaar de vreemdelingen alles konden

bekomen, wat zij noodig hadden. Er kwam ook een troep
komedianten, die
toeschouwers kon
wist te bewerken,
geringe geldelijke

in eene houten loods, die vijftien-honderd
bevatten, hunne voorstellingen gaven, en ik
dat de onderofficieren en soldaten voor eene
bijdrage twee voorstellingen in de week kon

den bijwonen: zij marscheerden er in rij en gelid heen, alsof zij
voor de eene of andere korvee gekommandeerd waren, maar
net gekleed, met de onderofficieren aan het hoofd, en elk
korps afzonderlijk.

» Weldra kwam er ook een paardenspel eenige voorstellingen
geven, toen de soldaten hun leedwezen te kennen gaven, dat
zij die niet konden bijwonen, verschafte ik hun ook dit ge
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noegen. Ik koos in de zandbergen die zich achter het kamp
bevonden, eene niet al te groote cirkelvormige ruimte uit, en
liet de hellingen der omliggende zandbergen wat afslechten en
bijwerken; men rigtte er houten amphitheaters op, waarop mijn
geheel legerkorps plaats kon vinden, en daarna werden er zeer
volledige en fraaije vertooningen voor hen gegeven. Dit schouw
spel, het groot getal toeschouwers en de onafzienbare heide op
den achtergrond, deden aan de tooneelvoorstellingen der Ro
meinen denken. Men kan begrijpen, hoe gelukkig zich de sol
daat gevoelde, door zoo voortdurend met zijne bevelhebbers te
leven, en door zooveel zorg voor zijn welzijn te bespeuren.
m Toen de leden der regering van Amsterdam opgemerkt had
den, welken gewigtigen post ik in hun land bekleedde, zonden
zij mij eene bezending uit hun midden om mij uit te noodi
gen, met mijne vrouw Amsterdam te komen bezoeken, ten
einde haar met de merkwaardigheden dezer stad bekend te maken.
Ik nam die uitnoodiging aan, en men gaf ons gedurende drie
dagen luisterrijke feesten, die door de geheele bevolking der
stad en die der omstreken werden bijgewoond. Een groot bal

op het stadhuis, het bezoek van de haven en het arsenaal,
een watertogtje met eene menigte met vlaggen versierde vaar
tuigen naar Zaandam en de bezigtiging dezer vermaarde plaats,

een rijtoertje naar Broek in Waterland, kortom de uitgezochtste
beleefdheden hervormden voor een oogenblik de ernstige Am
sterdamsche kooplieden in aangename en beleefde hovelingen;
het schoonste weder dat men zich bedenken kan, bragt er
voorts toe bij die feesten eene blijvende plaats in mijne herin
neringen te doen bekleeden.
m Ik noodigde daarop de overheidspersonen van Amsterdam

uit het kamp en de manoeuvres te komen zien, en zij voldeden
volgaarne aan die uitnoodiging: bij hunne komst in het kamp
gaven wij hun een zeer schoon militair feest, en hoewel het
weder dien dag afschuwelijk was, geloof ik toch dat zij, niet
tegenstaande dezen tegenspoed, allen in verrukking waren. Zij
verzochten mij als eene gunst, dat ik gedurende den winter
mijn hoofdkwartier te Amsterdam zou vestigen, en verzekerden

mij, dat zij allen zich beijveren zouden mij het verblijf aldaar
aangenaam te maken.

Ik beloofde hun zulks, en zij hielden
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hun woord; het is ongeloofelijk, welk eene moeite zij zich
gaven, en welke uitgaven zij deden, om mij gedurende de vijf
maanden, die ik bij hen doorbragt, het leven aangenaam te
maken.

» Het saizoen liep intusschen ten einde, maar er bleef nog een
tijdsverloop van meer dan eene maand over, gedurende hetwelk
men op goed weder mogt rekenen. Daar wij ons zoo goed bij
het kampleven bevonden, wilde ik het niet verkorten, hoewel
de troepen den grootst mogelijken graad van oefening bereikt
hadden. Ik ben nooit van meening geweest dat de aan de
manoeuvres verbonden vermoeijenissen den soldaat, wanneer hij
genoegzaam onderrigt is, nut aanbrengen; doch ik wenschte
hem werkzaam te doen blijven voor het behoud zijner krachten
en zijne gezondheid.
» Ik kwam op de gedachte om een duurzaam gedenkteeken
te laten oprigten, dat aan de toekomstige eeuwen ons verblijf
in deze vlakte herinneren, en de overwinningen, door welke
het Fransche leger en zijn bevelhebber nu reeds de Fransche
wapenen beroemd gemaakt hadden, vereeuwigen zou. Maar
van welken aard zou dit gedenkteeken wezen? ziedaar de vraag,
die zich voordeed.

» Een gedenkteeken dat door een leger wordt opgerigt, moet

een bijzonder karakter hebben, dat zijn oorsprong aanduidt:
in de eerste plaats moet het het voortbrengsel wezen van de
gelijktijdige inspanningen van een groot aantal personen, en
moet een leger alleen in staat geweest zijn het daar te stellen;

ten tweede moet het aan de vervaardigers niets gekost hebben,
daar krijgslieden over 't algemeen arm zijn, als men hen over

geld spreekt, moet het wezen om het hun te geven, en het
hun te vragen is onzin: ziedaar mijne leer. De munt, waar
over de krijgslieden kunnen beschikken, bestaat in groote wer

ken, inspanningen en gevaren, en deze maakt hun rijkdom uit
Het gedenkteeken moet dus in het oog vallen door zijne massa,

en niet door kunstvoorbrengselen; het moet de ziel verheffen,
en die tot gedachten aan de toekomst en het nageslacht stem

men. Ik begreep om die reden, dat het de namen van al de

officieren en soldaten van het legerkorps, dat het opgerigt had,
moest bevatten.
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Al deze beschouwingen bragten mij van zelf op het denk
beeld eene pyramide van aarde te laten opwerpen, welker zij
vlakken met zoden bekleed waren en hoeken van vijf-en-veertig
graden met het horizontale vlak maakten, en welker grondvlak
een vierkant was. Deze eenvoudige en toch duurzame stichting
was tegen de verwoestingen van den tijd beveiligd, en slechts
de hartstogten der menschen konden haar verwoesten. Zij was
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zeer geschikt voor het oord, want eene pyramide van zulke
groote afmetingen moet in een vlak land als Holland, een
wezenlijke berg schijnen.
m. Ik berekende den tijd die er aan besteed kon worden, het
getal handen die aan het werk moesten deelnemen, en de mid
delen van allerhanden aard die ons ten dienste stonden, en ik
bevond dat de grootste afmetingen, die zij kon verkrijgen, en
die ons met zekerheid veroorloofden haar te zullen voltooijen,
waren: voor de zijde van het grondvlak honderd-vijftig voet,
en voor de hoogte vijf-en-zestig voet. Nadat ik dit plan aan
het leger bekend gemaakt, en iedereen het goedgekeurd had,
gaf ik bevel om het uit te voeren, en regelde de werkzaamhe
den; al de generaals en hoofdofficieren, en ik in de eerste
plaats, zouden bij het werk van gereedschappen voorzien zijn,
en als de minste soldaat medewerken.

» Toen voor de eerste maal de dekoratiën van het Legioen van
Eer moesten uitgedeeld worden, besloot ik deze plegtigheid te
doen plaats hebben op de plek, waar de pyramide moest ko
men en die daardoor in te wijden; de troepen werden daartoe
zoodanig in kolonne geschaard, dat de hoofden der kolonnen
bij elkander kwamen te staan en de plek, waarop de pyramide
moest verrijzen, aan drie zijden omgaven. Nadat in het bij
zijn der troepen de uitdeeling verrigt was, werd alles getra
ceerd, en den volgenden morgen ging men aan het werk; er
werd in het midden een put uitgespaard, totdat het werk tot
de helft van de hoogte was opgetrokken, en toen men zoover

gevorderd was, werden de troepen op nieuw geschaard als op
4
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den dag van de uitdeeling der dekoratiën. Men las hun een ver
slag der werkzaamheden voor, dat op parkement was geschre
ven, en nadat men hierbij de naamlijst van elk regiment, ook op

parkement geschreven, gevoegd had, werd dit alles met eenige
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munten in eene looden doos geplaatst, die verzegeld en toege
soldeerd werd, en men liet deze doos plegtig op den bodem
van den put nederzakken, die onmiddelijk met aarde gevuld
werd. Men zette het werk ijverig en tevreden voort, en bin
nen zeven-en-twintig dagen, die feestdagen konden genoemd
worden, was het werk voleindigd.

,,De gedachte aan het nageslacht, die in veler oog zoo niets
beduidend is, lag volstrekt niet boven het bereik onzer solda
ten; ik heb er toen meer dan een hooren zeggen en herhalen:
m Mijn naam bevindt zich dáár, en later zal men nog eens over

mij spreken.” De grootsche gedachten aan de toekomst en de
onsterfelijkheid, die bij de ouden zoo krachtig werkten, zouden
ook bij de nieuwere volken, en vooral bij de Franschen hunne
uitwerking niet missen, als men er slechts meer de algemeene
aandacht op vestigde.
m. Ik wenschte nu ook nog naast de pyramide een dorp te
stichten, en liet ten dien einde drie landhuisjes bouwen voor

drie soldaten uit het kamp, die meisjes uit de omstreken ge
huwd hadden. Ik verschafte dezen soldaten land, gereedschap

pen voor den landbouw en een jaarlijksch inkomen, en er werd
nog meer land aangekocht om onder hen verdeeld te worden,
die zich hier zouden willen vestigen en naast de voornoemde drie
huisjes wilden bouwen. Deze nederzetting die aan de voogdij

der regering van Amsterdam werd toevertrouwd, scheen in
't eerst te zullen bloeijen, doch de gebeurtenissen bij den val
des Franschen keizerrijks hebben haar daarna te niet doen gaan.
Er is thans van dit alles niets overgebleven dan de pyramide,

die er tot den jongsten dag zal staan, en die de inwoners naar
mij hebben genoemd: zij staat tegenwoordig bekend onder den
naam van Marmont-Berg.

m Omstreeks dezen tijd mogt ik een van de grootste genoe
gens mijns levens smaken: ik ontving namelijk in dit zelfde

kamp een bezoek van mijn vader. Ik hield veel van hem, en ik
was zijn oogappel. Zeven-en-vijftig jaar geleden had mijn vader
bijna op dezelfde plaats ook den oorlog bijgewoond, in België
en bij het beleg van Bergen-op-Zoom; zoodat deze reis hem de
roemrijke herinneringen zijner jeugd te binnen bragt, en hem
met een nieuw leven scheen te bezielen. Nadat de loopbaan
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van zijn zoon reeds sinds een geruimen tijd het eenigst voor
werp zijner innige belangstelling was geweest, vond hij dezen
in den bloei der jeugd en vol hoop op de toekomst aan het

hoofd van een prachtig leger, dat hem beminde. Hij werd
in het kamp in mijne tent gehuisvest, en door al de officieren
EYE

beleefd en eerbiedig behandeld, en de veertien dagen, die hij
bij mij doorbragt, leverden voor mij een onvermengd geluk op.
Een jaar daarna was hij niet meer.”
Wij staken hier voorloopig de levensgeschiedenis van den Maarschalk

MARMoNT, om die later in twee of drie achtereenvolgende afleverin
gen voort te zetten en te voltooijen.
RED.

HERINNERINGEN UIT DE L00PBAAN WAN EEN
INDISCH OFFICIER.
(Vervolg van bl. 422.)

Baztazvios.
V.

» Hoe verder van den Paus, hoe beter Christen,” zegt het
spreekwoord. Ofschoon nu elk spreekwoord geen evangelie is,

en het evangelie niet overal even veel geëerbiedigd wordt, is
bedoeld spreekwoord toch in zekeren zin toepasselijk op de
wijze van vereering, die onzen Koning in de kolonie te beurt
valt. De klokken luiden en spelen, de vlaggen wapperen, de
troepen paraderen op 's Konings geboortedag dáár in Indië,
zoowel als hier in het moederland.

In beide landen viert men

feest, juicht en jubelt men. Toch is er onderscheid in de
manier waarop, in de gevoelens waarmede men feest viert,
juicht en jubelt.
In noordelijk Europa is voor den eenvoudigen burger de
Paus oneindig meer dan een mensch, die zich voedt en het
voedsel verteert, die na waken slapen moet, en na een groote
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wandeling vermoeijenis gevoelt; hij is een verheerlijkt wezen,
wiens zegen meer waard is dan goud, wiens gebed regtstreeks
naar zijn adres gaat en altijd verhoord wordt, misschien draagt
hij wel een straalkrans om het hoofd, enz. – Voor den Ro

mein is diezelfde halfgod niemand anders dan de jonge priester,
met wien hij voor vijf-en-twintig jaren op het collegie was,
dien hij later heeft zien opklimmen in rang en die, eindelijk
met de hoogste waardigheid bekleed zijnde, in staat is zijn
schoolmakker aan een goed baantje te helpen, als hij zich zijner
maar gelieft te herinneren.
Van zijn prille jeugd wordt in het gemoed van den Nederlander

achting en liefde aangekweekt voor den vorst, die, gesproten
uit een beroemd geslacht, den schepter zwaait over millioenen
onderdanen. In Nederland derhalve, waar die vorst leeft, waar

men hem zien en hulde bewijzen kan, is de vreugde bij de
viering van zijn geboortefeest even groot als natuurlijk.
Maar in Indië, waar tienmaal meer millioenen onderdanen

leven, die gewoon zijn reeds voor 's Konings vertegenwoordiger
de knie te buigen, die dezen vertegenwoordiger reeds zoo mag
tig en verheven zien, in Indië is het prestige van het konings
schap nog veel grooter.

En geen wonder, waarlijk! De in

lander ziet dat de militairen de kleuren van den Koning op
den hoed, zijn naamletter op de knoopen dragen. In naam
m des Konings” hoort hij de regters het vonnis uitspreken, het

» leve de Koning!” weêrgalmen bij alle vrolijke vereeniging van
blanken, en onder dezelfde kreten de soldaten zich in het

vuur, op de lansspitsen werpen, wonderen van dapperheid
verrigten en de Nederlandsche driekleur planten op ieder punt,
waar het gezag van dien. Koning betwist wordt. Hij die op
duizenden mijlen van zijn vorstelijken zetel nog zóó gehoorzaamd
wordt, wiens magt zich uitstrekt tot over den grooten water
spiegel, en die in zijn toorn den Toewan Besaar kan verpletteren,
hij moet wel onbegrijpelijk groot zijn, en bijna Goddelijke

vereering verdienen. En de Europeaan heeft eerst regt zijn
vaderlandsliefde begrepen, nadat hij het vaderland verlaten had,
hij heeft die liefde zien toenemen naar gelang hij langer in
Indië toefde, en het is voor hem een blijde dag, 's Konings
geboortedag, wanneer dat dierbare vaderland zich in feestge
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waad tooit, en dankbetuigingen uitstort, en bidt voor 's lands
roem en welvaart, waaraan hij immers ook arbeidt, al heeft
hij daarvoor dat land verlaten; hij gevoelt zijn hart sneller

»

kloppen bij de gedachte dat zijne broeders in Nederland op
dezen dag zijn geestdrift deelen, dat hij, in weerwil zijner
verwijdering, toch Nederlander is. Ja, op dien blijden dag,
op 's Konings geboortedag, gevoelt hij sterker dan ooit dat
Koning en Vaderland hem na aan het harte liggen, en al drin
gen zijne vreugdegalmen niet altijd over het halfrond door tot
aan den troon van zijn vorst, toch juicht hij uit volle borst
m leve de Koning!”
Het geschutgebulder heeft den feestdag aangekondigd. Trom
geluid en trompetgeschal weêrgalmen reeds vroeg in den mor
:

gen. Geheel Batavia is vrolijk ontwaakt. Waar anders het

:

aanbreken van den dag een kalme wijziging der nachtelijke
stilte is, heerscht nu leven en drukte.

Ordonnancen rennen in

volle vaart langs de bedaauwde pleinen. Ambtenaren en koop
lieden, allen in het militaire kleed gestoken, hangen de wapens
om en rijden naar de verzamelplaats. Binnen een half uur zal
het eenzame Waterloo-plein een heerlijk schouwspel opleveren.
Reeds zijn de nevels van den vochtigen bodem opgetrokken
en de daken van het paleis door de eerste zonnestralen rood
gekleurd.
Daar klinkt het hoornmuzijk van een bataillon infanterie, dat
uit een opening tusschen twee officiersblokken het plein op
marcheert. Een schoon corps, bijna negenhonderd man sterk.

Ziet eens, welke houding, welk gemak, welke juistheid van
bewegingen bij het in bataille komen!
Het bataillon dat nu uit die andere tusschenruimte debou
3
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cheert, doet in geen opzigt voor het eerste onder. Wat ver
heft zich dat verkleurde en aan flarden geschoten vaandel
trotsch in het midden der gelederen !
Geratel van zware voertuigen kondigt de nadering der artil
lerie aan. Het is een batterij zesponders, die in draf het
grasveld oprijdt en met evenveel juistheid de lijn van bataille
nadert als de batterij drieponders, die haar op den voet volgt.
Maar nu stijgen stofwolken in alle rigtingen op; nu schallen
trompetten van meer dan één zijde; nu roffelen de tamboers
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zonder ophouden; nu stroomt het naar den Leeuw van Water
loo. Dat zijn de escadrons O. Indische kavallerie op hunne
kleine rappe paarden, die in draf naar den linkervleugel en het
bataillon schutterij voorbij rijden, welk laatste zich op de eere
plaats, op den regtervleugel gaat plaatsen. En die huzaren
dáár, herkent gij aan de nette uniform voor de schutters te
paard. En die twee kompagnien afzonderlijk aankomende? dat
zijn de sappeurs met hunne korte geweren en zware gereed
schappen op den rug!
Drie zijden van het paradeveld zijn bezet. Op de vierde
verzamelen zich de officieren zonder troepen, meest allen te
paard; staf-, administratie-, genie-, doortrekkende officieren –
stellig wel honderd paren schitterende epauletten.
En rondom het plein, buiten de kasoemba-heg – welk bont
gewemel van duizende toeschouwers! Hoeveel open rijtuigen
met schoone dames in een ligt wit morgen-toilet, met het
zware haar eenvoudig tot een gondeh (wrong) gedraaid en met
een enkele frissche Persische roos getooid!
De generaal, van zijne adjudanten vergezeld, is bedaard aan
komen rijden en te gemoet gegaan door den militairen komman
dant. Het is nog geen zeven uur, zou hij-zelf de parade wil
len kommanderen?

» Zie eens! wat komt daar van de sluisbrug?”
Trommen en trompetten maken een einde aan het gesprek.

De leger-kommandant, gevolgd door een drom van officieren, galo
peert den Gouverneur-Generaal te gemoet. Deze op een groot
zwart paard gezeten, en begeleid door zijn staf, saluëert mili

tairement, want heden heeft hij, ter eere van 's Konings ver
jaardag, den uniformrok aangetrokken, de generaals-epauletten
op de schouders geplaatst, den sabel op zijde gehangen en een
steek met pluim op het hoofd gezet. Men kan wel zien dat
het zijn alledaagsch pakje niet is, maar het doet den soldaat

toch genoegen, voor geen burger te moeten paraderen.
De Toewan Besaar rijdt stapvoets langs de geopende gelede
ren, maar ziet er minder naar dan naar de ooren van zijn
paard, dat zich trouwens als een schaap gedraagt, zelfs als het
de muzijk passeert.
Nu vangt het defileren aan; adjudanten rennen heen en weêr
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om orders over te brengen en jalonneurs te plaatsen. De Gou
verneur-Generaal is tevreden; het publiek ook, de troepen ook.
WI.

Wederom is het Waterloo-plein overstroomd met voetgangers,
ruiters en rijtuigen. Om half-elf uur is een bataillon infanterie
en haye geschaard van af de sluiswacht tot aan het Groote huis.
Een half uur later zal, onder het lossen van kanonschoten, de
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Gouverneur-Generaal, in een geheel met goud geborduurden rok,
in een staatsie-koets naar het Groote huis rijden, om de ge
lukwenschingen van de verschillende collegiën te ontvangen.
In een groote wachtzaal zijn vergaderd de regters in zwarte
toga's, de officieren van land- en zeemagt - die niet in dienst
zijn – in groot uniform, de ambtenaren der secretarie, van
finantiën, middelen, cultures, politie, enz. allen in pontificaal;

,

de hoofden van Arabieren en Chinezen in hun nationale klee
alia!

derdragt, – kortom de chefs en vertegenwoordigers van alle ge
beid
renka

constituëerde ligchamen, die in 's lands dienst zijn en eenig
gezag voeren of eenige betrekking bekleeden. Het is een hoogst
interressant rendez-vous voor een nieuweling, aan het hof van
den Koning heeft hij nooit zooveel goud, zilver en borduursel
zien blinken. Het verwondert hem wel zoo weinig sterren en

kruizen op die rijk-gestikte borsten te zien. Hij is nog ijverig
het er
cierd?
9p een?

aideº'
Joſis'

aan het ondervragen naar de rangen en waardigheden van al
die vreemde rokkendragers, als de deuren opengaan en een
boden de Heeren van de regterlijke magt” roept. De zwarte
toga's scheiden zich nu af van de gouden en zilveren individu's,
waaronder zij gemengd waren, en begeven zich naar de audientie

kºp"

zaal.

age: 4

Tien minuten later worden, m de Heeren van de zeemagt” af
geroepen; wederom sortering, verzameling en aftogt van een
troep onder leiding van den vlootvoogd.

Eindelijk gaan n de Heeren van de landmagt” achter den ge
neraal naar de audentiezaal. Daar hangen de levensgroote por
tretten van al de doode Gouverneurs-Generaal, van de goede zoo
wel als de kwade. Op een verhevenheid onder den troonhemel
staat de levende Gouverneur-Generaal in alle glorie, en naast
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hem de raden van Indië met deftige tronies, en op de trappen
der estrade de adjudanten, die de lijst vormen om die schoone
schilderij. En als alle officieren in digte rijen om den troon
vereenigd zijn en gebogen hebben, treedt het legerhoofd voor,
buigt nog eens, en spreekt zijn wensch uit. En als deze ge
daan heeft met spreken, beantwoordt de Gouverneur-Generaal
de gelukwenschen; waarop voor de laatste maal nog eens over
en weêr gebogen wordt en het korps officieren der landmagt
afmarcheert door de tegenovergestelde deur van die, waardoor
het binnen kwam.

Laat ons naar huis spoeden om den groot-tenue rok droog te
kunnen hebben tegen het avonduur.
Het is bal in de Harmonie. Vijf-duizend uitnoodigingen zijn
door den resident namens den Gouverneur-Generaal rondgezon
den aan allen, die in eenige betrekking staan met het gouverne
nement. Het front van het societeitsgebouw is met lampions
verlicht; de drie of vier in elkander loopende en uitgestrekte
zalen zijn slechts door kolonnades en bogen van elkander ge
scheiden en vormen nagenoeg een geheel. De gasten komen in

groote getale op en brengen hunne dames in de tweede of
danszaal.

Daar zitten honderde schoone vrouwen in driedub

bele rijen langs de gedecoreerde wanden geschaard, een betoo
verend gezicht! Aan het hoofd dier zaal staan eenige sopha's,
bestemd en ten deele reeds bezet door de vrouwen der hoogste
ambtenaren; een deftig gezicht! De binnenruimte is gevuld
door schitterende uniformen en stijf geborduurde rokken; alles
blinkt en schiet stralen in 't rond, zelfs de oogen dergenen die
niet ongevoelig kunnen blijven voor de smaakvolle, ligte en

doorzigtige toiletten, de schoone kapsels en welriekende bloe
men, die vermengd met de rijkelijk over de kanten zak
doekjes uitgestorte essences, de atmospheer bedwelmend maken,
in verwarring brengen.
Nog is het feest niet aangevangen, maar er ontstaat bewe

ging in die groote massa; men breekt de gesprekken af en
maakt ruimte. Men hoort het wapen-gekletter der huzaren,
kommando's, geweren presenteren, de stafmuzijk eindelijk, die
met volle kracht het m Wilhelmus” aanheft, en daar verschijnt
de Thewan Besaar met zijn echtgenoot, met zijn hofstoet,
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met zijn praal, met zijn prestige! Aller oogen verzadigen zich
in het reine genot van den landvoogd te mogen bewonderen;

de dames nemen het toilet der gouvernante op, en beginnen

:
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reeds hare opmerkingen te maken. Spoedig wordt de marsch
gespeeld: het is een teeken dat het bal geopend wordt.
DE GRooTE HEER biedt met een glimlach zijn arm aan de
vrouw van den vice-president van den raad van Indië; deze
laatste vraagt aan de gouvernante de eer haar zijn arm te mo
gen aanbieden. Alle groote mannen volgen het voorbeeld;
ieder weet vooruit, welke dame hij de eer moet aandoen of
mag hebben den arm te presenteren, naar gelang de dame de
echtgenoot is van een lager of hooger ambtenaar. Het is een
officieel feest, alles gaat er dus officieel toe. De plaatsen der
dames, ofschoon niet genummerd, hebben ieder hare bestem
ming, en wee! de dame, die inbreuk op iemands regten maakt.
Eindelijk heeft chacun zijn chacune aan den arm, en nu zet de
eskorte zich met alle deftigheid in beweging, volgens rang en
ancienniteit. Wat zijn die dames aan het hoofd der kolonne
gelukkig! Wat werpen zij met lieve glimlachjes vernietigende
blikken om zich heen. Hoe goedhartig schouwen zij neder op
haar, die den wand blijven garneren en die zij in het voorbij

gaan bijkans onder hun golvend kleed bedelven! Want hoe
uitgestrekt de zaal ook zijn moge, zij is te klein om de pro
menade algemeen te maken. Vrouwen van controleurs, kom
miesen, kapiteins, vrouwen van onder de f500 per maand
('s mans traktement wel te verstaan) in één woord, hebben dus
nog geen gelegenheid haar toilet in zijn volle schoonheid te
laten bewonderen. Wacht nog maar eenige jaren, de promotie
gaat spoedig!
Boven in de zaal is een quadrille voor de hooge hansen.
Het bal is in vollen gang en men vergeet dat het een officieel
bal is. Ik heb een jong meisje aan den arm, dat er uitziet
als een roosje. Ik heb nooit zoo veel gelijkenis gezien tus
schen een vrouw en een bloem; kleur, reuk, fijnheid van bla
den, dat donsachtige op het gevoel, dat buigzame van den
stengel. Ik ben een dol liefhebber van bloemen, nu was ik
natuurlijk verrukt, en merkte niet op wat er om mij heen
voorviel. Het roosje had zich door mij laten medevoeren en
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op al hetgeen ik gesproken had nog niets dan , ja” gezegd,
maar ik sprak ook zoo snel, en dat , ja” dat uit die fijne
rozenlipjes kwam, was welsprekend genoeg, omdat het meisje
hare wimpers dan één oogenblik opligtte en twee fonkelende
diamanten liet zien.

De eerste maten van het eerste figuur zijn reeds gespeeld
om de quadrille's te doen formeren. Toevallig zie ik op, en
ontmoet een stroeven, trotschen blik, daarnaast een dito blik

met spotachtigen glimlach; ik wend het hoofd om, en zie een
woedenden blik, een blik van iemand die op het punt staat
naar mij toe te loopen en mij een sottise te zeggen of in
het gezigt te slaan. Ik begrijp er niets van, keer mij om,
om te zien welken vis-à-vis het lot mij gegeven heeft, maar...
nu gaat er een licht voor mij op! – de Gouverneur-Generaal
staat tegenover mij! - ik sta in de quadrille der hooge han
sen! – Verlegen maak ik een diepe buiging en trek haastig
af, het roosje medeslepende.
Waarom heeft het roosje mij niet gewaarschuwd! och! zij
is even baarsch als ik; zij is pas veertien jaren; zij kan slechts
wiegelen op haar ranken stengel, welriekende geuren uitstralen,
twee purperen blaadjes nu en dan openen om n ja” te lagchen.

Dit is alles wat zij kan, maar zij is toch een mooi roosje!
VII.

Heeft in den aanvang de hoofdzaal slechts tot tooneel ge
diend, waarop de voorvechters en hoofden der Bataviasche
maatschappij als paauwen en hanen, als faisanten en kalkoenen,

in al hun pracht en trots figureren en hunne schoon gekleurde
vederen wijd uitspreiden, van lieverlede is de schaar der be

wonderaars gedund en het aantal dansers dermate toegenomen,
dat ook de aangrenzende zaal door de schoone sexe bevolkt
wordt. Hier paradeert men minder met kapsels en toiletten,

hier bespiedt men minder de houding, de ontmoeting, de ge
sprekken der grooten, maar men is er natuurlijk, aanvallig,

men vermaakt zich, men geniet. Heerscht dáár de stijve eti
quette, de proza der eerzucht, hier beweegt men zich onge
dwongen, hier leeft de poëzy der jeugd. Slechts op het punt
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van intrigues schijnt men in beide zalen niet voor elkander
te willen onderdoen, want overal wordt even veel geintrigueert.
Maar in het doel waarnaar gestreefd wordt, ligt het groote
verschil. Bedelt men hier om een handdruk, om een dans,
om een blik, dáár bedelt men om eer, om gezag, om geld.
Men bedelt dansende, draaijende, lagchende, men bedelt op de
maat der muzijk. En als de dans geëindigd is, veegt men het
zweet van het aanschijn af, en is men gewoonlijk dáár minder
goed geslaagd dan hier.

m PIENEMA, gij hier! ik waande u reeds goed en wel te Padang.”
m God-dank dat ik u eindelijk vind, RoBERT! Ik loop hier
vrij verlaten rond, en het hoofd loopt mij om in dit gewoel.
Wilt gij mij een dienst bewijzen?
Ja, wel zes, – maar zeg dan eerst waarom ik u vóór mij zie.
Hebt gij schipbreuk geleden, of is Padang in de zee verzonken?
m Ten naaste bij,” antwoordde hij snel en gejaagd. ,,Een
kustvaarder, die lek was en geen levensmiddelen aan boord had,
een Arabische kapitein, te trotsch om een Christenhond aan te
zien; matrozen, die gaan bidden als de storm opsteekt, bepaald
ellende en zuur bier, zooals de soldaten zeggen. Na drie dagen
van armoê en gebrek, terug gekomen, uitgehongerd. Ik zal u
dat alles later vertellen, maar hoor nu. Na lang zoeken heb
ik LEONIE gevonden; dáár zit zij, regts van den derden boog,
naast haar verwenschte moeder. Gij weet dat deze ons enga
gement heeft verbroken, en bewerkt heeft dat ik niet te Ba
tavia geplaatst ben. Zij wil een kolonel of een resident tot
schoonzoon hebben. Zie maar eens hoe lief zij dien goudrok
toelacht; LEONIE schijnt alle dans-offertes van jonge officieren
te moeten weigeren, arme meid!
-

m De uwe ook?”

» Het eerst van al, dat is natuurlijk, maar ik heb mij nog
niet vertoond. Ik moest u eerst hebben. - Ga gij nu naar
mevrouw van S. en stelt haar voor eens rond te wandelen.

Geef LEONIE een teeken om te blijven zitten, dan voeg ik
mij aanstonds bij haar, want ik moet haar spreken. Toe, rep
u, voor dat de dans begint.
Mevrouw van S. is charmant; zij overlaadt mij met lieve
verwijtingen. Hier schijnt zij beter op hare plaats dan aan
1861.
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boord, waar zij een zeer hulpbehoevende vrouw was. De pro
positie om eens te wandelen bevalt haar maar ten halve. Zou
zij op een dans gerekend hebben? Zij neemt mijn arm toch
aan, en gelast LEONIE te blijven zitten om haar stoel te bewa
ren; en nu werpt zij zich met een verjongd hart in den we
melenden menschendrom, en drukt mijn arm vast tegen haar
linkerboezem, en nu is zij het, die mij laat wandelen. Slechts
wanneer wij in de nabijheid van LEONIE komen, dring ik in
tegenovergestelde rigting.
Als PIENEMA zijn tijd maar goed besteedt, dan is de opoffe
ring nog zoo groot niet. Gedurende elke pauze toch speelt
de stafmuzijk een of ander operastuk; de uitvoering is voor
treffelijk. De ooren genieten dus even goed als de oogen.
Gints staat een monster-buffet, dat druk bezocht wordt door
dorstige lieden, die om het luidst m anggor assam (rijnwijn),
anggor meirah (roode wijn), ajer blanda (hollandsch water, selters),”
vragen. Een troep klerken met mooije lokken en geele wan
gen schijnt er planton te hebben; zij zijn spraakzaam en bijna
luidruchtig – anders hun gewoonte niet. Verder op is de
speelzaal, waar kalmte en whist elkander de hand geven; der
waarts zijn de groote hansen getrokken, na afloop der eerste
dansen. Mijn dame wil de zaal in hare geheele lengte door;
maar ik verzet er mij krachtig tegen. Want ook ik heb eens
klaps een kennis in het oog gekregen, die op een sopha in
een stillen hoek met een andere dame zich teruggetrokken
heeft. Ik heb ELISE herkend en breng mevrouw VAN s. on
danks haar tegenstribbeling, ondanks PIENEMA's liefde, ondanks
de moeite om door de menigte te dringen op hare plaats terug.
Gelukkig ontwaar ik dat PIENEMA met zijn LEONIE ook op
het pad is gegaan, ik beloof haar te gaan zoeken, maar
spoed mij naar ELISE.
Als de vrouwen wisten wat zij vermogen door iemand met
natuurlijke vriendelijkheid, ik zou haast zeggen met militaire
vrijmoedigheid te ontvangen, als zij die gedwongen schroom
valligheid, die aangeleerde bedeesdheid, die kunstmatige zedig
heid, zoo hemelsbreed verschillend van de aangeborene, van
zich af konden zetten, zij zouden nog oneindig aanvalliger, en
in Indië over het algemeen minder vervelend zijn. Toen ELISE
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mij zag naderen, stond zij op, ging met vooruitgestoken han
den mij eenige schreden tegemoet en verwelkomde mij als een
vriend. Ik werd als zoodanig aan haar vriendin voorgesteld.
Er viel veel te praten. Indrukken der aankomst en eerste da
gen in Indië; plannen en vooruitzichten, herinneringen der reis,
tijdingen uit Nederland, enz.
mWat mij het meest frappeert,” zeide zij onder anderen over
de vrouwen sprekende, is de bijna openlijk vertoonde speculatie
geest van ieder meisje om een goed huwelijk te doen. Die
hier geboren en getogen zijn, azen op haar vijftiende jaar reeds
op een man, en gelooven zich gecompromitteerd, zoo niet ont
eerd, als zij op haar achttiende nog ongehuwd zijn. Zij zien
in elkander slechts mededingsters, en in een meisje dat uit
Holland komt de gevaarlijkste, daar die met geen ander oog
merk in Indië kan gekomen zijn, dan om te trouwen. Het is
belagchelijk, maar maakt het verkeer van vrouwen onderling
onaangenaam. De mannen zijn er niet minder aanmatigend
door dan elders, en men zou dit toch kunnen verwachten bij
het gebrek aan vrouwen. Er is iets oostersch, iets mahome
daansch in hunne beschouwing der vrouw, altijd getemperd en
bedekt door westersche vormen - dit is mijn persoonlijke op
vatting, na de eerste opmerkingen, denk daar aan. De man
acht zich geregtigd de hand eener vrouw te vragen zonder haar
te leeren kennen, bijna zonder haar van genegenheid te praten;
zijn rang en zijn maandelijksch traktement geeft hem den moed
om brutaal voor den dag te komen, de ijdelheid om te geloo
ven dat zijn voorstel bijna aan ieder welkom zal zijn, en de
onverschilligheid om zich een weigering niet aan te trekken.”
mHebt gij dat al ondervonden,” las ELISE uit mijne oogen.
mMen behoeft niet buitengewoon ijdel te zijn om de sensatie
op te merken, die de aankomst van een Europesche vrouw
hier op trouwlustige mannen maakt. In de manier waarop men
bekeken, aangesproken, gevleid en gevolgd wordt, ligt evenwel
te veel fattigs om iemand, die zich zelve respecteert, aangenaam
te zijn, en daarom ben ik blijde vrij spoedig naar de Bantam
sche binnenlanden te vertrekken, waar de schoone natuur mij
duizendmaal meer welkom zal zijn dan de hulde van het Ba

taviasche mannenpubliek. Maar gij, RoBERT! hoopt gij nog
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altijd aan de spoedige verwezenlijking uwer illusiën? Bevalt
het leven u hier, en is er kans om spoedig te velde te trekken?”
m. Wat het laatste betreft, volstrekt niet; 't is overal vrede
en rust, ontzettend rustig. Voor het overige ben ik zeer te
vreden in den kring waarin ik mij beweeg. Wat er daar bui
ten in de Europesche zamenleving voorvalt, is mij nagenoeg
onbekend. Wij militairen zijn er min of meer buiten gesloten;
anders had ik zonder twijfel u althans opgezocht. Dezen bui
tengewone dag heb ik met ongeduld afgewacht, in de hoop u
te ontmoeten.

Het zoeken in die dwarrelende menschenmassa

maakte mij half dronken. Had ik u niet gevonden, dan had
ik mij misschien in het gewoel geworpen en getracht mij in
die vrolijke drukte geheel dronken te maken”.
VIII.

Het dansen en kaart-spelen scheen opgehouden te hebben,
want wij waren de eenig overgeblevenen. ELISE nam mijn arm
om naar de zaal te gaan waar gesoupeerd werd. Daar zaten
eenige honderde gasten aan groote, rijkelijk met spijzen voor
ziene tafels en werden met even zoo veel jongens bediend, die
allen in liverij gekleed waren. Het aantal toeschouwers was

echter nog grooter, de stafmuzijk speelde onophoudelijk; het
geheel leverde een levendig, vrolijk, schitterend tooneel.
Op een teeken houden alle gesprekken, ook de muzijk op. De
Gouverneur-Generaal heft zich van zijn zetel op en houdt een
volgeschonken wijnglas in de hand. Hij spreekt een toepasse
lijken toast uit en drinkt op de gezondheid van den Koning.
Hoera! leve de Koning! klinkt het uit ieders mond en de kur
ken springen paffende van de flesschen, en de mousserende
champagne stroomt en bruist in de glazen. De twee muzijk
korpsen, het Europesche en het Inlandsche, vallen tegelijkertijd
in met het Wien 't Neêrlandsch bloed,” en het vreugde-alarm

en de luidruchtigheid der menigte is boven alle beschrijving
groot.

Het heeft mijn opmerkzaamheid getrokken dat de zelfde
heeren met zwarte lokken en gele aangezichten, die in den
vooravond de wacht aan het buffet hielden, zich thans in een

4,77

digten drom aan het hoofd der eerste tafel ophouden, waar

schijnlijk om de groote hansen, die weder naar rang en trak
tement georderd zitten, te zien souperen. Zij hebben stellig
iets in den zin, want gedurig komen zij ietwat digterbij. Zoo

dra de Gouverneur-Generaal opstaat en alle gasten de beweging
volgen om naar de danszaal te trekken, werpen de sinjo's - de

heeren in questie - zich op de leeggemaakte stoelen. Het gaat
niet zonder duwen en dringen, ja zelfs niet zonder twist; want
die plaatsen zijn een stantje waard. Lekkere wijn, de beste

schotels, de fijnste gebakken, en dan de eer om op den warmen
stoel van een hoofdambtenaar te mogen zitten!
mVoor wat jij mij drukken? ik eerst hier.”
m Perrek! (verrek), jij drukken mij.”
mIk perrek met jou, tau ! (hoor je).
m Diam ! (stil)” roept een derde, jij niet beskaam?... sss.. èh!”
Dit appèl op het fatsoen schijnt te helpen. Er wordt schrik
kelijk gegeten en gedronken; het amuseert ons dit aan te zien.
Naarmate de schotels leêger worden, neemt de spraakzaam
heid toe.

nLefen de Konik!” waagt er een bijna hardop te zeggen,
terwijl hij het glas leegslurpt waaraan een oogenblik vroeger
Zijn Excellentie's lippen kleefden.
mAl de mooije meiden!” grinnikt een ander, die zit te kok
halzen en een teug noodig heeft om te kunnen voortgaan met
zich vol te proppen.
m Marie toch niet perliep (verliefd) met jou,” plaagt hem
de eerste.

##

m Allah! zeker zij perliep met jou! – Zij altijd blij op mij,
als zij aan mij zien.”
't Is kluchtig dit gesprek aan te hooren, maar wij worden
door den stroom van menschen medegesleept, die naar de bui
tengallerijen dringen om de illuminatie en het vuurwerk te zien.
Om uit het gedrang te geraken, gaan wij door een zijdeur naar

buiten. ELISE, die niet zoo als de meeste dames gedecolteerd
is en de koele nachtlucht niet vreest, wil liever langs den groo
ten weg wandelen. De drukte aan de frontzijde der harmonie

is niet minder groot, doch van een anderen aard. Een onaf
zienbare sleep van equipages langs den Rijswijkschen weg; op
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de verbreeding van den weg een groot aantal open wagens met
dames, die van hunne hooge zittingen het dansen gadeslaan,

de overige ruimte bezet met inlanders, met heeren en dames
die een luchtje scheppen, met draagbare kraampjes enz., en die

bonte menigte beschenen door het helle licht van duizende
lampions en van de rood, wit en blaauw gekleurde vonken
van het vuurwerk.

Terwijl het dansen weder aanvangt, wandelen wij verder. De
landwind waait zoo verkwikkend, de sterren fonkelen zoo schoon,

de lucht is zoo welriekend en het genot van de nachtelijke
kalmte zoo groot! Daar binnen joelt en woelt het zoo onstui

mig; de lucht is er zoo verstikkend, het licht zoo verblindend,
de muzijk en de dans zoo bedwelmend; men geniet er als in
een droom. Maar buiten beseft men het genot van het oogen
blik. Daar binnen stoot men nu en dan aamechtig een enkel

woord uit, nog afgebroken door het stof dat in den geopenden
mond dringt, slechts half verstaanbaar door het geraas. Maar
buiten lokt alles uit tot vrije gedachtewisseling, tot vrije
uiting van hetgeen er in uw ziel omgaat. In 't kort, daar
binnen duizenden die mij onverschillig zijn, hier buiten eene,
die mij d...... Was ik nu maar een romanschrijver, en had
ik geen wijfje, dat dreigend den vinger opheft om mij te verbieden
verder te gaan! ik zou u een uurtje schilderen vol gevoel en harts

togt, vol hoop en vrees, vol rozengeur en maneschijn; het zou
een treffend en boeijend hoofdstuk geworden zijn, stellig het

beste mijner Herinneringen,” maar ce que femme veut......
IX.

Mijn horlogie wijst drie uur, en nog altijd viert men feest.

De stafmuzijkanten hebben hunne instrumenten opgeborgen en
spelen nu met vorken en lepels, glazen en flesschen.

De lon

gen der inlandsche dansmuzijkspelers houden het langer vol,
ofschoon de toonen valscher en schraler worden en de Turk

sche trom nu en dan solo's geeft. Die nu nog dansen zijn de
echte liefhebbers, die dansen om te dansen, en minder keurig
in hun smaak worden naar gelang de danswoede hen bezielt.

De dames, die tot nu toe wachtmeestertje gespeeld hebben, ko
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men thans aan de beurt, en beproeven het de schade in te
halen. Zij springen hooger van den grond, maken grooter
passen, sluiten beter aan, en laten hunne dansers niet los, uit
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vrees ze te verliezen.
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De groote massa is echter afgetrokken; men beweegt zich
thans gemakkelijker tusschen de gasten, die in groepen om ta
fels en op sopha's onder een glas wijn zitten te praten. Ik
vind PIENEMA aangezeten bij een troepje officieren, hij doet
zijn best vrolijk te schijnen, drinkt het eene glas wijn na het
andere, maar er blijft een wolk over zijn voorhoofd hangen.
Natuurlijk zijn de dames het onderwerp van het algemeen ge
sprek, en als er van tijd tot tijd iemand zijn buurman wat
influistert, dan is het waarschijnlijk nog een confidentie over
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Een uur later is de danszaal verlaten, om het buffet wordt
het hoe langer hoe luidruchtiger. De Sinjo's spreken een on
verstaanbare taal, lagchen als gekken, drinken als sponsen en
worden nu en dan reeds handgemeen. Het feest loopt ten einde.
Ik breng PIENEMA naar zijn logement, en blijf nog een sigaar
bij hem rooken.
vWaarde RoBERT” zegt hij eindelijk, m laat mij u als vriend
een raad geven. Laat nooit uw oog op een meisje vallen, voor
dat gij ten minste de dikke epauletten hebt. Een jong mensch
met een hart is hier een incongruïteit. Ik heb nooit zoo'n
land gezien, nooit zulke tyrannieke inmenging van het bestuur
met particuliere zaken kunnen veronderstellen. Maar het is
zoo; ik heb de zekerheid dat ik mijn verwijdering aan mijn
engagement te danken heb. Verbeeld u, dat de militaire kom
mandant mij op den schouder kloppende, nadat ik LEONIE we
der op haar plaats gebragt had, mij toevoegde: mNu vriendje!
't is maar goed dat gij naar Sumatra gaat, want gij zoudt het

hier toch niet lang gemaakt hebben.”
,,Waarom niet, kolonel! vroeg ik verwonderd, heb ik mij
dan onbehoorlijk gedragen.”
mBedaard maar, ventje! dat is het geval niet, maar gij legt

het te druk aan; goede reis naar Padang,” liet hij er spot
achtig op volgen en keerde zich toen om. Ik vraag u, waar
om mag men geen affectie aankweeken, waarom iemand niet
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liefhebben?

Was er kwestie van trouwen, à la bonheur; maar

ik vraag niets, ik denk er niet aan om iets te vragen.

Het

beeld mijner LEONIE ongestoord in mijn hart te dragen, en als
spoorslag te doen dienen om iets meer dan mijn pligt te doen,
om zelfs op een eenzame plaats gelukkig te zijn, met het voor
uitzigt om éénmaal mij met haar te kunnen vereenigen, dat is
alles wat ik voor het oogenblik verlang.”
mWelnu, al dwingt men u het engagement te verbreken,
kunt gij elkander toch getrouw blijven.”
mAls LEONIE het karakter van ELISE bijv. had, ja, dan vreesde
ik niets, maar zij is zacht en toegevend; zij is gewoon hare
moeder blindelings te gehoorzamen. En die moeder heeft reeds
een keuze voor haar gedaan; duizend gulden per maand, in
specteursrang en spoedige promotie voor de borst, een kerel,
die zoo zeker van zijn zaak is, dat hij bijna niet heeft om

gezien naar zijn aanstaande, en een partijtje whist ging maken.
LEoNIE wilde hem niet noemen, anders had ik wel middel ge
vonden om hem van haar te doen afzien.

En nu moet ik he

den weêr aan boord! Als ik te Batavia bleef, kon ik die
koppelarij verhinderen, maar eenmaal weg, vrees ik dat hare
vernieuwde verzekeringen om zoolang mogelijk tegen te streven,
op den duur niet bestand zullen zijn tegen den onverzettelijken

wil der moeder. Al mijne illusiën zijn verdwenen; mijn eenig
ste hoop is nog op vernieuwing van den krijg op de Westkust.
Er zal dan wel één kogel zijn, die zich over mij ontfermt.”

mNu gaat gij te ver, vriend. Vooreerst moet gij nog de
zekerheid hebben van LEoNIE's zwakheid, en bevestigt die zich
al, welnu dan bestaat er nog geen reden het hoofd te laten
hangen. In zulk geval zou ik redeneren, en denken: het
meisje is mijn liefde niet waard, of wel: ik ben haar niet lief

genoeg, en het is dus beter dat een ander dat perceeltje krijgt,
dan dat ik er later mede opgescheept zit.”
mIk kan wel zien RoBERT! dat uw hart nog nooit voor een

meisje geklopt heeft. Juist dat zachte, dat onderworpene in
haar karakter, dat mij haar thans doet verliezen, trekt mij het
meeste tot haar.

Maar wat helpt het mij, u een denkbeeld

van mijne gevoelens te geven, gij kunt die niet begrijpen. Ik
ga met looden schoenen naar Sumatra, dat heerlijke land heeft
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voor mij zijn schoon al verloren. In die weelderige woestijnen,
waar de Europeaan zich reeds zoo eenzaam gevoelt, zal ik niet
eens meer aan LEONIE mogen denken. Men beschikt hier in
Indië niet slechts over uw persoon, maar ook over uw hoofd,
uw hart . . . . . 5 2

PIENEMA sprak nog lang door, maar ik beken het openhar
tig, ik luisterde niet meer naar zijne ontboezemingen van on
tevredenheid. Mijne gedachten hadden een anderen loop ge
nomen en waren zoo heel ontevreden niet.

Toen echter het
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eerste morgenrood den naderenden dageraad aankondigde, stond
ik op en sprak hem nog een bemoedigend woord toe:
m Hoor eens, PIENEMA! in uw geval zult gij het verstandigste
handelen uw hart dan alleen permissie tot spreken te geven,
wanneer gij niets beters te verrigten hebt. Aan boord was een
engagement een goede tijdpassering, maar aan wal is er meer
te doen. Het militaire spreekwoord n dienst gaat boven Gods
dienst,” moet gij thans in toepassing brengen. Laat ons ge
heel voor den stand leven, dien wij boven alles verkozen en
liefhebben. Laat ons het lagchend verschiet niet benevelen
door een eerste teleurstelling. Laat ons eerst eer en roem
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trachten in te oogsten, en daarna naar een paar vriendelijke
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oogen omzien; eerst Koning en Vaderland dienen en daarna den
liefdegod. Ik preek als een schroevendraaijer, dat weet ik wel,
maar ik meen het toch goed. En nu vaarwel! Laat spoedig
wat van u hooren.”
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