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Onze
nze bode , de held der geschiedenis , 200 als

de historieschrijver zich gewoonlijk uitdrukt, was

niet groot , niet klein , niet oud , niet jong , niet

fraai, niet leelijk , niet dik , nici dun ; kortom , hij

behoorde tot die menschen , welke juist niet in het

oog vallen . Niettemin was hij op sommige punten , en

wel op dat, wat de bezuiniging in zijnen staat be

trof, fijn genoeg om niet meer uit te geven dan hij

juist behoefde, en een deel van zijn tractement

ter zijde te leggen , door bij anderen uit eten te

gaan.

VAN DER ' stoof was een ongehuwde pic assiette ;

(men hoort het , dat wij hier het woord tafel

schuimer niet willen bezigen en liever ons verhaal
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een

hier en daar met een Fransch woordje larde

· ren (*), al krijgen wij het ook te kwaad metde recen

senten ) , voorts een babbelaar in het klein , een

bemoeial en wel betrekkelijk de gedragingen en

handelingen der grooten , die hij diende ;

gemeenzaam zwak onder de boden , die langs

hunne loge , 200 velen zien uit- en ingaan en soms

tot in de antichambre volgen , wanneer zij de

sollicitanten niet genoeg in het voorportaal heb

ben kupnen uithoorep .

O bij een ministerie wordt er wat heen en

weder gedraafd , gevraagd , en gehoord ; wat er

verklapt en verzwegen wordt , willen wij daar

Jaten .

Niettemin trachtte onze bode alles te weten ; hij

liet meermalen de deur van de audientie-zaal op

een kiertje staan , om te kunnen luisteren ; en

daar hij een goed gehoor had , en zijn neus juist

niet lang was , zoodat die door de reet zigibaar

werd , slaagde hij meermalen ter beyrediging ziją

ner nieuwsgierigheid .

VAN DER STOOF was niettemin de vriend van de

209 vele geëmploijeerden , op de bureaux geze

Zij schonken hem een goed verval

het meeste verval gaf , verdiende bij hem eene

groote onderscheiding :

Ik hoor het , de lezer vraagt nu al, bij welk

ministerie onze bode geplaatst was.

Te meer daar onze held een Brusselaar is.

• 1 6'ir tt

ten . en die



Deh , weetgierige lezer ?

Wij zijn niet

ige lezer !2: wat doet er dat nu

toe ? Waarom mij dat reeds bij het inzien van

het eerste blad afgevraagd ?"" is

Ja , wij willen het weten ? Bij het ministerio

van oorlog ? van binnenlandsche zaken ? van ........

Halt ! hij een der ministeriën in ons rijk ; bij

dat, hetwelk van Brussel naar s’Hage, en van

s'Hage weder naar Brussel verplaatst'wordt.

van meening , daar onze CHRISTOF

FEL· VAN DER STOOF nog niet dood en begraven is ,

te zeggen , wie juist zijn heer en meester was ;

want hij nogt het ons euvel afnemen . Ook vera

zocht hij ons, daar 'hij' vermeende, dat zijne lotge

vallen het licht zouden zien , dat wij eenige Kleine

particulariteiten , welke gedurend zijne bodesdienst

bij het ministerie , bekend werden , met eenen

digten sluijer zouden omhullen ', als wordende wel

ligt de eene of andere hierdoor gecompromiteerd ,

met wien wij dan ook regtstreeks gezegd , goede

vrienden willen blijven . Men weet , dat alle ad

ministratiën ', van welken aard ook, groot of klein,

hare goede en zwakke zijde hebben ; en , onze

schertsende toon , er steeds op uit zijnde, om

kleine persiflages daar te stellen , (200 schreef

ons onlangs CHRISTOFFEL ' VAN DER STOOF) belaagt

veelal de zwakke zijde van een geheel. Onze pen

vliegti, zonder juist scherp te zijn , over het blad

papier ten behoeve van eene'aaangebragte aardiga

heid , en niet allé aardigheden worden soms aar
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dig gevonden ; dus basta ! betrekkelijk het minis-,

terie , waarbij onze bode aan de deur stond , in

zijne loge zat , wel eens gaapte, sliep, of zijn bom

terbroodje at , als hij er een dozijn voor de geëm

ploijeerden was wezen halen , en dat met voor ,

deel. Genoeg , hij was bode , diende groot en

klein en vergat zich zelven daarbij nooit.

Wie waren zijne ouders ?

Hierop moeten wij het antwoord schuldig blijven .

Hm ! hm !

Al wisten wij het , zouden wij hen niet poen

men ; want dan yroeg men ons weder wat zij ge,

daan hebben , of misschien nog wel doen, ; en ,

200 vervielen wij ongemerkt in het zwak yan zoo

vele schrijvers , die om een boekdeel aan te vul.

len , eerst den lezer met de geschiedenis der grool

ouders van hunnen held bezig houden , en dat

wel eenige uren lang , alvorens hem zelven te

voorschijn te laten treden. Welk eene praktijk !

Neen , geen woord omtrent CHRISTOFFELS ouders

al zoude men ook beweren , dat het een kind

der Liebe was. Hij is er gekomen , dat is gea

noeg . Wij plaatsen hem als bode bij een mini

sterie, alvorens hij als kopijist bij eenen notariş

veel te doen en weinig verdienste had gehad.

Nu zit hij bij den aanvang dezer getrouwelijk

overgenomen avonturen , in de bodeskamer , loge

of hokje , zoo als men het noemen wil , en spitst

het
wanneer hij eene schel hoort , om te

2
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weten , wie hem roept, opdat hij geene verkeerde

kamerdeur opent en eenen vergeefschen gang
doet.

Ofschoon eerst dertig jaren oud , was hij wat ge

makkelijk , wij willen niet zeggen , traag ; maar

dit moeten wij bekennen , hij was altoos op zijnen

post en steeds bezorgd , denzelven goed te ver

vullen ; een zwak , dat juist niet alle geëm .

ploijeerden bij de ministeriön eigen

A 3
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DE MINISTERIEELE PORTEFEUILLE .

TOFFEL

ZOO

Hetwas ruim vier ure. De bureaux waren ge

sloten , en geen wonder ! een deel der geëmploijeer

den waren reeds een uur weg,geweest , toen CHRIS

VAN DER STOOF , die wij in het vervolg

kortheidshalve STOFFELTJE of CHRISTOFFEL

als het in den zin te pas komt , zullen noemen

na alvorens de bodeskamer wel gesloten te heb

ben , het park doorwandelde, en wel met de

groen lederen ministeriëele portefeuille onder den

arm , die de minister gewoon was , s’middags uit

zijne handen te ontvangen . Trotsch op
deze

eer ,

liep hij met eenen deftigen tred en den neus in

den wind , alsof hij de minister zelf was. Zijne

bekenden groette hij met een air de protection . De

dames, die hem in het voorbijgaan als bij toeval aan

zagen , schonk hij een vriendelijk oogknipje , zijner
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tevredenlieid eigen , terwijl hij velen deed geloo.

ven , dat bij in staat was grooté diensten te kurr

nen bewijzen .

Liet ! daar tikt men hem in het voorbijgaan op

den schouder . Het is een naar den laatsten

smaak wel gekleed jongeling , die hem doet om

zien .

« Hoe , mijnheer VAN DER STỘOF ! nog op de

* wandeling ? nóg niet aan tafel pº

* Het zijt gij het , mijnheer JONGAR ! ik had

* het genoegen niet u dezen morgen op het bu

de reaü te zien . Gij zijt voorzeker opgesteld .ir ofi.."

« Of.... Ja , dat wildet gij mu oudergewoonte

ir wel eens 'Wéten . Nu , ik zal u op heden eens

* met mijn vertrouwen vereeren :

« Veel eer ; maar ik ben hetzelve ook wel wabaré

« dig sehenk mij het uwe gerust.ods al betrof

* het ook het ministerie . Die bij een ministerie

geplaatst is; eng 200 als ik , de eerste plaats

* bekleedt , moet weten te wijgen .”

# De eerste plaats ? raaskalt gij van daag, mijnheer

CHRISTOFFEL ! ha ! ik zie het , gij draagt den minist

* ter weder žijtie groene portefeuille na , en wilt

* mij doen gelooven , dat gij er 'uwen neus in

* gehad hebt ; gij draagt den sleutel in uwen

zak , niet waar ?-ha ! ha !”

« Neen , dat niet ; en toch bekleed ik de eerste

* plaats. Zit ik niet voor aan de deur ? Zie ik

< niet allen , die inkomen ; het eerst ? Is het mijn

A 4



K na een

u oog niet dat het hunne het eerst,ontmoet ,
die

komen solliciteren ? Ben ik het niet , die hunne

gedachten doorgrondt , wanneer zij ,

« paar uren geāntichambreerd , en zich diep ge

bogen te hebben , met eene belofte zijn afgewe

* zen ? Ben ik het niet , die het eerst de vreugde

« van eenen sollicitant ontwaart, wanneer ik hem

* met iets meer dan eene loutere belofte uitgeleide

« doe. Mijn blik treft den zijnen. De glans van

« Vergenoegen dekt zijn gelaat. Ik schenk hem een

zijdelingsch lachje , dat zeggen wil : ik wensch

is u geluk. Hij steekt zijne hand in den zak en

« heeft hij er wat in , dat niet altoos het geval

« is , dan heb ik de mijne niet te vergeefs uitge ,

« stoken . Zoo als ik u zeg , mijnheer JONCAR ! ik

« bekleed de eerste plaats bij het ministerie. Is

e ,de minister opgeruimd , ik zie het bij het in ;

« treden ; is hij misnoegd , hij trekt voortdurend

een niets aan de schel, en hoe vriendelijk

a ik hem dan ook aanzie , de plooi is nooit goed ,

* die ik aan mijn gezigt geef . Ik ben een vlei

* jer , een norsch onhandig schepsel , soms een

« onheilsbode , als ik brieven ter hand stel, die

« bij het lezen het voorhoofd doen rimpelen . Ja ,

« ik herhaal het voor de derdemaal , mijn lievę

a heer JONCAR ! ik bekleed de eerste plaats bij heç

« ministerie.”

« Zoo ! zijt gij ook Maçon ? daar gij zoo op dat

* woord ten derdemale drukt.” .

« om
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Och neen ! God bewaar mij. Die verbroede .

ring heb ik altoos gehoord , kost veel geld en ik

a ben nog een profane. Dat voor de derdemaal is

zoo het spreekwoord yan mijne vriendin , die

« altoos herhaalt , dat alle goede dingen in drieën

« bestaan . "

« En gij hebt dus voorzeker gaarne in haar ge

* zelschap alles ten derdemale herhaald .”

« 0 mijnheer JONCAR ! wat zijt gij een schalk .

** Nu , op onze jaren , niet waar? moet men nog

« niet verzaken . Maar , apropos ! gij wildet mij

« zeggen waarom gij dezen morgen niet op het

cm bureau geweest zijt , en dat is mij veel waard ,

want onder ons de minister heeft u gemist ; en

& mogt hij mij morgen , bij voorbeeld , eens vragen ,

< of ik de reden van uw wegblijven ook weet ,

dan kan ik hem in gemoede antwoorden . 0 !

« daar is er zoo dikwerf eene van zijne plaats , voor

* wien ik het goed moet maken .”

4. Ho Genoeg , vriend CHRISTOFFEL ! ik beken het ,

« gij bekleedt de eerste plaats en kunt als bode of

portier iemand naar uw goedvinden al of niet

« ter zijde stellen , het woord toevoegen of een

langen neus geven . Hoor ! ik was dezen mor

« gen ordonnateur van een klein feest', dat mijn

« oom : dezen avond geeft. Gij gevoelt wel , dat

« het mij niet mogelijk was aan het ministerie te

* komen . Ook heeft het rapport dat ik te stellen

99
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« heb geene haast. Het betreft een nieuw kanaal ,

* dat gegraven moet worden .”

« Een nieuw kanaal ? Lieve hemel ! wat worde

die waterstaat tot onzent een groot ligchaam ,

* Nu , dat is tot daaraantoe, de aannemers kun

voor het minst goedkoop eenden houden

* Die aannemers hebben alles volop , waar zij ook

« maar langs komen . Zeg mij, is uw oom die

a heden avond dat partijtje geeft , ook niet

* een aannemer. Ik meen eens gehoord te heb

& nen

je ben .” + $

Dat hij rijk is , niet waar CHRISTOFFEL ?”

• Regt zo0 , dat hij rijk was ; maar is hij het

« nog ? Het geld verandert zoo dikwerf van mees

ster. ”

1

« Rijk genoeg om mij een tilbury met een fraai

bare paard cadeau te geven , om in de allée verte

met mijne équipage alle andere te laten éclip

seren ; en behalve dat , kan ik op eenen zak

* vol willempjes staat maken , terdienste van de

per kleine uitgaven ." (Hij lacht beduidend ).

CARISTOFFEL lachte insgelijks.
« Ter dienste van

de kleine uitgaven. St ! daar komt iemand van

in onze kennis. "

1 In dit oogenblik kwam een lange , blonde jon

gen , eene vaudeville neuriënde , langs een zijpad

en haastte zich CHRISTOFFEL de hand te drukken ,

zoodat deze een scheef gezigt trok , alvorens zelfs

1



zijnen yriend LOUIS JONCAR een woord toegevoegd

te hebben . Aan ORESTES en PYLADES gelijk , had

den zij een zin . Reed de eene te paard , dan zat

de andere in geen tilbury , wandelde de eene ,

dan bleef de andere niet op zijne kamer zitten ,

was er een guitenstukje uit te voeren , dan deden

zij het te zamen ; moest er iemand voor het lapje

gehouden worden , dan geschiedde zulks door de

eene na den anderen , en zoo was dan nu ook de

bode bij het ministerie , bet voorwerp , dat zij bij

het pand van den rok vasthielden. CHRISTOFFEL

had vroeger met FRANÇOIS bij den notaris , aan

eenen lessenaar gezeten , een ' notaris , dien FRAN

Qois zoo vele parten speelde , dat hij hem ten laat

ste door eenen deurwaarder vriendelijk lict ver

zoeken , zijnen drempel niet weder te betreden .

Vrolijk , ligtzinnig en soms malicieus had hij on

der anderen de alles bedillende vrouw van den

notaris in een blijspel zoodanig naar het leven ge

schetst , dat men haar alom la commère à la plu

me noemde. Onze FRANÇOIS , gij hoort het lezer !

was schrijver , vaudevillist ; en had hij aan zijne

bestemming niet gemankeerd , dan ware hij voor

zeker acteur geworden . Dagelijks in het gezel

schap van artistes verkeerende , was hij nage

poeg zelf artiste. Enfin ! hij bezat middelen

voorregt. dat alle blij- of tooneelspel

schrijvers niet ten deel valt , veel minder de

vaudevillisten . NuNu , met ledige maag

;

een

eene
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maaktmen soms de beste coupletten ; en de treur

speldichter dan ? Deze laat zijne helden zelden

aan tafel zitten ; hij zelf is het niet dagelijks ge

woon en knabbelt soms aan een korst brood , tera

wijl hij zijne veldoversten in rijm doet weten ,

dat hij honderd wagens met levensmiddelen aan

hen heeft afgezonden .

« Zie toch eens, Louis !” sprak pu de jongeling,

met wien wij den lezer in het voorbijgaan vlug

tig bekend maakten , « hoe het haar van le petit

CHRISTOPHE krult. Ik wed , dat hij het alle

« avonden in papillotten zet. Welke fameuse

- krullen golven uit zijnen hoed. Jammer dat

* het zulk een leelijk hondje van een ' hoed is. ,

war Gij zijt drie jaren in de mode ten achteren

* CHRISTOPHE .

« Dit is wel mogelijk , mijnheer FRANÇOIS ! ik

« heb geen appointement , al bekleed ik ook eene

in eerste plaats , om de laatste modes te kunnen

< nadraven . Ook ben ik geen fat. Is het niet ge

noeg , als men zindelijk gekleed gaat ?”

* Nu ja ! als men mijnheer CHRISTOFFEL hoort

spreken , zoude men denken , dat hij een filozoof

« is ; en , ik wil wedden , dat hij 's avonds nooit

in naar bed gaat, of hij legt zijn haar in papillots

O men kent hern . Toen hij nog in de

á kostschool verkeerde was hij ook 200. Het

* scheen hem nooit te kunnen deren , wat men

hem ook voorzette ; maar den yolgenden dag

de ten .
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meldde hij zich als ziek aan , zoodat men hem

« een paar kommetjes bouillon toediende.”

FRANÇOIS deze woorden geuit hebbende , beet

LOUIS , van lagchen zich niet kunnende onthouden ,

zich op de lippen . Hijwendde het hoofd van CHRIS

TOFFEL af , daar hij dit gesprek wilde afbreken.

CHRISTOFFEL vroeg hierop : hoe het met het ver .

vaardigen van vaudevilles ging , eg of hij als

schrijver nog alloos dezelfde gelukkige invallen

had en nog steeds van het publiek hooggeacht

werd ?

FRANÇOIS antwoordde niet en zijn mond vertrok

zich tot geen lachje. Louis barstte daarentegen in

een luid lagchen uit , terwijl hij CHRISTOFFEL toe ,

voegde. « Roer toch voor alles deze snaar niet

aan . Hoe waagt gij het nog van toejuiching te

« spreken , van geluk ? Weet gij dan niet , dat

& mijn vriend , bij het publiek in ongenade ver

vallen is. De vaudeville , die hij len deele ver,

vaardigde en opgevoerd werd , is gesust gewor

« den. Wij willen het grievende woord « uitgeflor

« ten ” niet bezigen , niet waar ? FRANÇOIS ?” .

FRANÇOIS grimlachie , maar het was een bittere

grimlach .

« Foei , mijnheer CHRISTOFFEL ! uw vriend door

m zulk eene, vraag 200 te bedroeveu , Mij dunkt

« gij hadt het reeds aan zijn oog moeten zien , aan

* zijn lange gezigt moeten gissen , dat de schrijver

« kortelings bankroet is gegaan ; een bankroet ,
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« dat nogtans door de kabaal werd daargesteld ;

a dit verstaat zich ."

« Ja , de kabaal ondermijnt alle vakken ," her.

vatte CHRISTOFFEL : á Welk een jammer voor u ;

gij , die steeds zoo gelukkig waart ; maar hebt

& .gij de recensenten', de elaqueurs wel te voren

« bedacht ? Nu , ik voor mij ! ik kan niet beoor

deelen , of het stuk goed of slecht geweest is ;

« maar dat is zeker , dat het niet slechter heeft

« kunnen zijn dan het stukje , hetwelk ik laatstleden

* zaturdag op het tooneel van het Park zag op

« voeren , en waarvan de naam des 'schrijvers

men mij niet ter oores is gekomen , daar dezelve ook

a niet op de affiche vermeld stond . Het was een

* ellendig voortbrengsel, zoodat ik , die nooit kaba

« leer , nooit ífluit , mijn ' grooten sleutel van de

te bodeskamer , die ik steeds bij mij draag in gek

aival van brand bij het ministerie', uit den zak

* haalde · en daarop gefloten heb , zoodat

* dacht dat het eene slang was, die haar venija

* uitspöog.

Nu kon." LOUIS andermaal zijn lagehen niet bez

dwingen ; hij liet den arm van zijden vriend FRÅN

ÇOIS , dien hij sprekende gevat had , los en lachte ,

alsof hij een zenuwtoeval had , daar deze zich

goed willende houden eensdeels schertsende, eensa

deels spijtig CHRISTOFFEL toevoegde : 19 .
hii »

« Ik dank u , mijnheer de bode! dat gij behulp

« zaam zijt geweest om mijn stuk te begraven ."

nien
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*

»

6 .-- Lieve hemel! vergeef mij, mijn vriend I had

ik dat geweten ," heryatte CHRISTOFFEL met

vuur , waarbij zijne oogen uitpuilden van sehrik ,

dat het stuk van u was !”

« Ach ja \" sprak nu FRANÇOIS schertsende y « ik

5.Was de acteur van het stuk , dat gij uitgefloten

hebt, zoodat men in de parterre vermeende ,

eene, slang te hooren fluiten , die haar venija

ya uitspoog.'

: Ach lieve hemel ! wat doet mij dat een leed.

« Had ik het slechts kunnen gissen ... maar“ waar

x om mij ook geen vrijbiljet gezonden , dan had

het niet gebeurd . Zie , ik herinner mij nu,

dat het zeer, gardige coupletten , vele geestige

« gezegden bevatte. Waarlijk mijaheer FRANÇOIS !

ik ben er van onthutst.” . !

Ik daarentegen ,' , zeide FRANÇOIS nŲ lagcheng

de, įk duid het u niet ten kwade . Eene fluis

e meer of minder zal er toch dien avond weinig

y aan gedaan hebben. Het is somsbeter , dat een

stuk bij den eersten avond der voorstelling uil,

gefloten wordt , dan dat het publiek er eenis

nge achtereenvolgende voorstellingen , koud bij

10 J1Jinį nosa

- Gij zijl er dus niet boos oh."

* Neen , FRANÇOIS zal het niet zijn ," hepvatte

LQUES , « hij weet te wel dat
iemand , die het goe

« de bemint , op zijnen tijd kastijdt; behalve

* dat, welk goed generaal heeft niet eens eenen

4 blijft."
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1. veldslag verloren . Niet waar , FRANÇOIS ! ik "wil

or wedden , dat men u dat gezegde sinds zatura

i dag wel honderdmalen herhaald heeft. "

FRANÇOIS lachte ter goeder harte , vatte den

arm van zijnen vriend Louis om hunnen weg te ver

volgen , en zag CHRISTOFFEL nog geheel onthutst

omtrentde waarheid die hij gezegd had , cabaleur

te zijn geweest , - even spotachtig als te voren

aan , zeggende : « Nu gij schijnt dan altoos met

te werk overladen . Die portefeuille duidt het

& aan .

** « Een helsche arbeid ,” vervolgde CHRISTOFFEL

e ik loop , ik draaf. De minister verlaat zich géia

a heel op mij. Soms moet ik des nachts voor

« hem Brussels straten doorloopen ." :

« Zoo ! zoo ! En hoe gaat hetmet de liefdesges

* valletjes ? met de uwe, wel te verstaan . Hoe

veel lieve ·meisjes - hebt gij nu wel aan de

& hand ? "

a Ik !” vervolgde: CHRISTOFFEL , # 0 ! ik ben

a zeer bedaagd . Ook laten mijne inkomsten niet

# 10e meisjes te onderhouden ; al had ik ook de

« middelen daartoe , ik zoude het evenmin doen .

« Het is mijn zwak juist niet onder mijne duiven

« te laten schieten . Ik verlang dat men mij 'al

leen beminne.”

. « Voorzekert gij verdient ook wel alleen be

# mind te worden ."
☺

l'Ik zeg niet , dat het altoos wis is..... maar
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K

& toch ik bemin die sympathie..... die gelukkige

zaligheid . Gij lacht geloof ik , mijne heeren !

« Ja , ieder heeft zijne wijze van denken. "

« Ik geloof aan 'alles , wat men mij wil doen

# gelooven ,” hervatte FRANÇOIS. « Ik geloof , dat

« alle vrouwen mij beminnen , als zij het te ken

& nen geven . Dat maakt mij gelukkig .”

a Zoo ! dan hebt gij ook onlangs ,” hervatte

CHRISTOFFEL meesmuilende, a het onaangenaam ge

« voel gehad , dat het fraaije'waschmeisje , uwe

« laatste geliefde , op het onverwachts in de tilbu

a my van eenen Engelschman , uw huis is voorbij

« gereden. ”

« St ! ministerieele bode ! roer deze snaar niet

« aan wanneer gij mijnen vriend niet anderinaal

« wilt bedroeven ,” hervatte LOUIS.

« Nu ja ! ik heb er geen kwartier uurs over

nagedacht ,” vervolgde FRANÇOIS.
« Zij heeft

« mij verlaten , en heeft wel gedaan . Niet altoos

« wordt men zoo gemakkelijk van eene caprice

ontslagen .”

« Zoo spreken alle wildzangen ,” vervolgde Louis.

a Neen FRANÇOIS , gij weet dus ook niet ,

« liefde is , niet waar ? CHRISTOFFEL !”

« In waarheid gesproken , mijnheer Louis hecht

a te veel aan het zinnelijke en schept geen beha

u gen , dan wanneer zijne genoegens afgewisseld

« worden door andere voorwerpen . Ik daarente

« gen , weet mijne driften te beteugelen door mij

B

wat
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is met weinig tevreden te stellen. Als een een

a voudig opgevoed jongeling speelde ik nooit met

« kostbare speeltuigen . Ik hecht aan pracht noch

weer . Ik ben gelukkig geplaatst bij het mini

sterie , en dat vooraan."

« O ja ! als men de deur inkomt," viel FRAN

çors hem lagchende in de rede.

« Ik ben dáár geplaatst , wel is waar , maar

k heb eene groote responsabiliteit op mij genomen.

* Ik stel veelwaarde in het vertrouwen , datmen

* mij schenkt. Voorts heb ik een allerliefst vrien

ķ dinnetje , dat mij in oogenblikken van uitspan

« ning komt bezoeken en op wier getrouwheid , of

& schoon ik haar geene groote geschenken behoef

, a te geven , ik rekenen kan . En dat alles , onder

« inwachting , dat ik eens een goed huwelijk doe.

* Maar vergeef mij , mijne heeren ! de tijd ver

loopt , ik moet naar den minister en daarna

* eten , mijn toilet maken , alzoo ik het veree

« rend genoegen heb tot uwent uitgenoodigd te

& zijn . ”

« Hoe !” sprak nu FRANÇOIS , « ik zal het genoe

« gen
hebben u dezen avond aan te treffen ? Heeft

& LOUIS u ook genoodigd ? Ha ! ha ! wat zullen

« wij lagchen .”

Dit zeggende , heeft hij CHRISTOFFEL de porte

feuille afgenomen , die dezelve steeds vast onder

zijnen arm hield ,
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* St ! geene grapjes , mijnheer FRANÇOIS ! Drom

# mels ! geene gekheden omtrent de mij aanver

* trouwde portefeuille ; bedenk eens , de ministe

« rieele portefeuille !"

« Ik wil wedden , dat zij niets bevat.”

* Niets ? Of ik het niet beter wist. Zij bevat

« eene nieuwe project-wet. Kom aan , geef te

« rug. Houd op met uw gemaal.”

« Misschien wel eene nieuwe wet ор het
gen

K maal ? "

« St ! tracht niets te raden. Het zijn geheime

dispositiën , welke men mij heeft aanvertrouwd.

« Indien men die portefeuille hier in uwe handen

K zag....

CHRISTOFFEL , hoogst bezorgd , trachtdit zeggende,

dezelve FRANÇOIS weder te ontnemen .

« Halt ! bode bij het ministerie ! gij regterhand

« des ministers , vergun voor het minst, dat ik

« u dit dépôt met waardigheid weder ter hand

* stel. ”

FRANçots doet twee schreden achterwaarts , vat

de portefeuille met beide handen aan en legt de

zelve in de opene handen van den beangsten

CHRISTOFFEL , eene diepe buiging daarbij makende ,

alsof het eene vorstelijke kroon ware.

« Ik hergeef u , mijnheer CHRISTOFFEL ! het

« dierbaar kleinood , dat u werd aanvertrouwd ,

« en hoop....."

B 2
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CHRISTOFFEL toefde niet langer en zette het ,

daar het vijf ure sloeg op een loopen , in het

heengaan roepende : « Tot wederziens , wijne

« heeren !”

De beide jongelingen riepen hem wederkeerig

tot dezen avond , ministerieele hardloo

• per .

Da *

2

--



HET WINKELMEISJE BIBI.

t

CHRISTOFFEL, de ministerieele portefeuille aanHRISTOFFEL ,

het huis van den minister'afgegeven hebbende ,

liep nu op een drafje naar de restauratie , alwaar

hij gewoon *was , voor vijftig centen zijn mid

dagmaal te doen . Binnen getreden zijnde , vraagt

hij zijne potage à la Julienne en eet al wach

tende anderhalf broodje op van de twee stuks

welke de garçon , als het zoogenaamde pain à

discretion , nevens het couvert heeft gelegd. Zij

die deze restauratiën bezoeken , hebben meer hon

ger dan degenen , welke zich in de rijk vergulden

plaatsen , door spiegels versierd ; en , zoo hoort

men dan ook in deze , bijgenaamd die van vijftig

, onophoudelijk uit de vier hoeken van de

zaal schreeuwen : garçon ! du pain ! CHRISTOFFEL

centen

B3
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و
« maar

K

gen ,

had echter , ofschoon dien dag de kleinste eter

niet zijnde , minder honger als anders, en scheen

ditmaal niet ie proeven dat zijne soep niet krach

tig , maar zout was en zulks tot verwondering van

den knecht , die hem reeds vraagt , waarvan hij ,

na de soep , verkiest gediend te zijn .

« Wat gij wilt ,” hervatte CHRISTOFFEL

« haast u ! haast u ! ik ben dezen avond op eene

« groote partij genoodigd , alwaar aanzienlijke per

sonaadjes komen , en ik moet mij nog van top

« tot teen kleeden ."

« Nu dan mijnheer !!!" antwoordt hem de jon

« hier is een stuk kalfskop met zure saus

er weinig acht op gevende , dat men hem gezegd

heeft , dat men dien avond op 'eene groote partij

moet zijn , en toch heeft CHRISTOFFEL het luid ge

noeg gezegd , opdat de om hem heen gezetenen

het vernemen zouden . - Te vergeefs heeft hij met

een beteekenend oog rondgezien , of men hem na

dit gezegde niet in aanmerking heeft genomen en

aanziet. Niemand heeft al etende het oog van de

spijzen afgewend , die zijn bord aanvullen . Zij.

die in eene restauratie van vijftig cents gezeten

zijn , zien “meer naar hunne welgevulde borden

om , dan naar hunne naburen . Zij gannen zich

geen tijd , dezelve te lorgneren zoo als in die

à l'instar de Paris. CHRISTOFFEL haast zich dus,

na nogmaals den jongen toegevoegd te hebben ,

dat hij zich haasten moet , om het dessert te ge
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ven , alzoo :hij op eene' groote, partij moet , om

het twee en dertigste gedeelte van den kalfskop

dat men hem toegediend heeft, op te eten . Twee

appelen en vier noten maken het dessert uit , dat

men hem aanbiedt. Hij gunt zich geenen tijd de

eerste te ischillen ; en :de tweede te kraken . Hij

steekt de helft in zijnen zak , staat met drift op ,

en verlaat zijn tafeltje , zeggende in het heengaan

tegen den knecht; i« dáár, dat is voor uw drink

geld .” . Dit alles geschiedt op eenen ministeriee

len toon , met wind gepaard , welke de daargeze

tenen in het geheel niet gevalt , daar hij hen ,

in het voorbijgaan , Jinks en regts zich door de

stoelen met- drift eenen weg willende banen ,

stoot en hinderlijk is , terwijl de jongen de tong

achteri-zijnen rug uitsteekt , alzoo hij hem eenen

appel en eene noot als drinkgeld achterlaat.

CHRISTOFFEL , in de straat Madelaine gekomen

zijnde , aan welker uiteinde hij woont , en wel

nevens het modemagazijn , van eene der geachiste

modekraamsters , ontwaart dat het pas zes ure is į

hij draaft dus zoo bard niet meer .

« Drommels !” voegt hij zich zelven toe , « het

« is de tijd nog niet, dat BIBI het magazijn verz

a laten kan .... en ik zal haar zoo benoodigd zijn .

« Ware ik slechts eenige dagen te voren genoo

k digd geworden , dan zoude mijn toilet niets te

« wenschen hebben achtergelaten . De hemel

« weet , of ik wel een schoon wit vest heb ; en

B 4
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' k wanneer

. dan mijne zwarte zijden kousen ? Heb ik deze

' « wel? Ach , lieve hemel!wat herinner ik mij daar ;

« ik heb die aan BIBI'geleend , toen wij laatstle

« den zaturdag naar het théâtre du parc zijn ge

( weest , en het zoo regende. Zij heeft mij die

« nog niet terug gegeven ; men zal het zien , ik

« zal het zien , dat dit meisje niet zal ophouden ,

« voor en aleer zij mij geheel uitgekleed heeft....

« ik ben toch al te goedhartig .... maar , heeft zij

« er mij gaten in getrokken , nu , dan zal ik ook

« leven maken . Met zes honderd gulden appoin

« tement bij een ministerie geplaatst , kan mening

men zijnen staat -moet houden , overs

eenkomstig den rang dien men bekleedi ; wan

« neer men eten , drinken , zich kleeden

slapen leggen moet , onmogelijk twee paar zija

« den kousen bezitten. Ook ben ik de laatste da

« gen niet gelukkig met het domino-spel geweest.

« Ach , lieve hemel! wanneer zal ik eens rijk zijn .

a Zie , ik zal in het geheel niet grootsch , niet

« verkwistend wezen ; zoodat ik voor het minst ,

« wanneer ik op eene partij verzocht word , niet

« , om
een paar zijden kousen behoef verlegen

« te zijn . ”

Aldus filozoferende , bereikte CHRISTOFFEL in

tusschen het einde van de straat Madelaine. Hij

plaatste zich op den trottoir op zijne teenen , en

trachlte over de gordijntjes in het magazijn te

zien , of BIBI nog daar was en hem gewaar werd.

en te

.
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O'rampspoed !de modemaakster is zelve in hetma

gazijn , en geen van het zestal jonge jufvrouwen

waagt het een oog van haar werk te slaan , CERIS

TOFFÉL gaat dus den gang 'nevens de deur aan de

straat binnen , aan welks uiteinde zijn trap is ,

dit tot de derde verdieping geleidt en zich nevens

die van het achterhuis van het modemagazijn be

vindt , waar ook cene deur is. Het is voor deze

deur , dat CHRISTOFFEL onderscheidene malen hoest ;

maar , te vergeefs. BIBI hoort hem niet. Hm ! wab

nu gedaan ? niet dan laat in den avond is zij gea

woon haar werk te verlaten . Het is waar , dan

gaat zij naar hare kamer en moet nagenoeg de

mijne voorbij , maar het is mij niet mogelijk i200

lang te wachten . Ik zoude nogtans beneden aan

het, magazijn kunnen aankloppen en verzoeken

dat mademoiselle BIBI mij een oogenblik te woord

stond ; maar BIBI is een meisje van goede zeden .

Zij heeft , wel is waar , een minnaar ; maar dat

is gebruikelijk zoo wel onder de Brusselsche win

kelmeisjes, als onder de Parijsche en Amsterdam .

sche ; ja , in onderscheidene rijken van Europa , en

wel denkelijk ook in andere werelddeelen , heeft

dit plaats. Alle winkeldochters houden er eenen

minnaar op na , welke haar zon- en feestdagen

den arm biedt en haar iets meer ter uitspanning

geeft. Mejufvrouw BIBI behoort tot dit getal.

Hare vriendinnen zouden haar uitlagchen , wan

neer zij geen minnaar had , en zoo beminde zij

B 5
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GHRISTOFFEL. In de week , men weet het, slaat de

gebiedster van het modemagazijn , van achture des

morgens tot des avonds negen ure, voor de deugd

van hare winkelmeisjes in .

Onze CHRISTOFFEL was eindelijk op zijne kamer

gekomen , wier ramen , op de plaats uitziende

juist met geene merinossen gordijnen ,' van : franje

voorzien , versierd waren. ". Ook was de glibberige

uitgesletene trap , die tot 'dezelve geleidde, 200

donker als die van eenen toren der kasteelen , die

ANNA RADCLIFFE niet alleen bezocht , maar beschre

ven heeft , en door Sir WALTER SCOTT. Ook 1.200

dikwerf geschetst werden . Niettemin is het jiwaalf

voetig vierkant , dat hij zijne salon en slaapkamer

tevens noemt , zindelijker dan men op eene derde

verdieping wachtende is. Alles staat op zijde

plaats , de commode , het ledekantje met katoen

van vijf en dertig cents de el behangen , en een

spiegeltje , dat weinig grooter is dan eene gewone

glasruit , en men dus niet wel mogelijk eene

Psyché zoude kunnen noemen . Het is uit eene

der laden dier commode , dat CHRISTOFFEL zijn gala

kleed nam en op eenen ' stoel ten toon

spreidde. Daarna bezag hij zich in den spiegel

met innerlijke genoegdoening; in den spiegel,welke

hem alle dagen den dikken neus , den kleinen

mond , de kleine zwarte oogen en de niet krullen

de blonde haren laat zien .

CHRISTOFFEL , dit alles opmerkende , zeide : « wat

zwart
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* ben ik toch een knap man." . Hij lachte , ver

draaide de oogen , opende den mond', sloot dien

aveder , maakte grimaces, en herhaalde :1« ik zie

Hier toch goed uit ; als ik gekleed ben g
moet ik

kwel in aanmerking komen.”

1. Nu doorzocht hij verder de laden ; maar de zijden

kousen waren niet te vinden . « Het is waar , ik

* zou een ander paar , daar ik nog ruim twintig

gulden van mijn vorig trimestre overgehouden

« heb, kunnen aanschaffen ;maar, dat zoudelmij toch

be hinderen ; en wie weet , of ik dezen avond geen

* boston , whist of l'écarté moet spelen . Ik weet

bei wel, als ik -LOUIS: vroeg van mij iets te leenen , hij

« het mij niet weigeren zou. St! het spel van een

goed diplomaat'moet altoos bedekt blijven .... Naar

waarheid gesproken , waartoe ook die onkosten

algedaan ? Mijne zijden kousen zijn inog zeer fraai ,

en BIBI moet ze mij teruggeven , het gaat hoe

het of wij zijn kwade vrienden , en ik

* geef haar geene lessen op de guitarre meer.

,« Het zal haar niet gemakkelijk vallen andermaal

« eenen minnaar te krijgen , die onderwijs op de

** guitarre geeft , i en dan nog zoo volleerd is als

k ik ben .”

In dit oogenblik nam CHRISTOFFEL de guitarre .

Hij plaatste zich aan het raam , speelde en neu

riede daarbij : je vous attends à l'ombre de la

nuit , het gewone teeken , wanneer bij BIBI wensch

te te spreken . Niet gehoord wordende , stampte

gaat ,



28

hij met de voeten en liep daarna ongeduldig de

kamer op en neder. Men klopte aan de deur....

Ha ! het is' BIBI ! Gij vergist u CHRISTOFFEL ! het is

een procureursklerk , die het hof aan mejufvrouw

JUSTINE maakt , het winkelmeisje , dat ook beneden

in het magazijn gezeten is en hij vergeefs getracht

heeft te spreken .

& Verschoon mij ,” zeide de jongeling ,
ik

* wenschte 200 gaarne JUSTINE te spreken , en gij

« weet het uur voorzeker , wanneer zij haar werk

verlaat. Uwe guitarre deed mij hooren , dat

gij op uwe kamer waart, en zoo ben ik drie

verdiepingen hoog geklommen ; misschien , dacht

ik , zijn de dames ook bij u .”

a Wat denkt gij , mijnheer ! dat ik er een ge

« heel serail op na houd. Neen , het zal ook nog

& wel een uur duren eer zij de werkplaats verla

* ten ; ook ik , ik ben BIBI wachtende en datmet

een ongeduld . ! "

« Maar is er dan geene mogelijkheid ,” hervatte

de procureursklerk , « de meisjes te doen verstaan ,

« dat wij hier wachtende zijn .'

« Zouden wij het niet durven wagen aan te

kloppen .”

« Voor alles niet ,” hernam CHRISTOFFEL , « het is

« verboden en de meisjes zouden derhalve onaange

* naamheid hebben . Voorts zoude ik mij zel

a ven niet willen compromilleren , ik , die aan

« het ministerie eene eerste plaats bekleed . Men

1
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« is zeer gestreng ten aanzien der goede ze

å den . "

99

ܬܒ

« St ! ik weet een goed middel , om haar bui

a ten te doen komen , vervolgde de procureurs

klerk , « geef mij slechts twee à drie borden ."

« Als ik er een heb , zal het veel zijn ; ik , die

& nooit te huis eet.”

« Om het even een saladebak , een compote ,

« een yaas....

CHRISTOFFEL , niet wetende wat de klerk voor in

zigten had , gaf hem de nacht-compote (kamerpot)

en het eenigste bord , dat hij bezat.

< Ha! dat is het juist , wat ik hebben moet ."

voegde de klerk hem toe. « Volg mij nu slechts ,

« en schreeuw even hard als ik , als wij beneden

« aan den trap gekomen zijn .”

De jongeling gaat hem vooruit , en CHRISTOFFEL ,

nieuwsgierig wat hij uit zal rigten , volgt hem .

Bereids op de eerste verdieping gekomen zijnde

yangt de jongeling aan te schreeuwen : « houdt

« den dief ! houdt den dief !” en CHRISTOFFEL met

Nu werpt de élève behendiglijk het bord

en daarna de nacht-compote trappen af. Te

laat ! CARISTOFFEL had hem niet kunnen weder

houden . Het bord , alvorens ziende vliegen , was

hij toegeschoten , zeggende : « werp in 's hemels

« naam mijnen kamer pot niet in stukken ."

Het verwondere niemand , dat de modewerk

sters op dit gerucht het werk verlieten. Zij lies

hem .

de
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pen de achterdeur uit , en vroegen wat er te doen

was.

a eene

Het is de procureursklerk , die haar lagelende

antwoordt: « ik wist wel, dat ik u allen van uw

werk zoude doen opstaan ."

« Ha !: het was dus slechts eene grap ? " vragen

zij allen gelijk , terwijl CHRISTOFFEL met bedroefde

pogen naar de scherven van zijn aardewerk om

ziet , en tusschen de tanden mompelt ,

fraaije manier , om de menschenºte roepen ....

Nu , die zal ik mijn porselein ook niet weder

K. aanvertrouwen .”

Intusschen heeft de klerk JUSTINÉ reeds gezegd ,

wat hij haar te zeggen had . Bibí staat ook daar

en lacht , maar juist in het oogenblik ', dat CHRIS

TOFFEL haar wil naderen laat de stem der mos

dekraamster zich hooren , en

zwaluwen' gelijk , vliegen de winkelmeisjes uit

aan eenen zwerm

een .

*

Nu ," zuchtte CHRISTOFFEL , zich weder alleen

met den procureursklerk in hetportaal bevindende :

* dat ziet er fraai uit ."

« Nu vaarwel !" voegde deze hem toe , « ik

« heb JUSTINE gezegd , wat ik haar te zeggen had ,"

en ging heen .

CARISTOFFEL ziet brommende andermaal de scher

ven van het aardewerk aan
en zegt: Ik heb BIBI

« geen woord kunnen toevoegen. Mijn eenigste

« bord en mijn kamerpot ziju in stukken . Ver

---
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*

w wenschte procureursklerk ! wie weet , hoe gij

* mij dezen nacht nog in ongelegenheid brengt.

« Enfin !”

Op zijne kamer teruggekomen zijnde, beziet hij we

der al de kleedingstukken , die op de stoelen
gerang

schikt zijn en neemtdan ookhet besluit , om een paar

zijden kousen te gaan koopen . Ha! ha ! daar wordt

aan de kamerdeur geklopt. Ditmaal is het BIBI.

Mejufvrouw BIBI ( BETJE anders gezegd ) is aen

blond , rond , mollig propje . Hare wangen leven “

dig van kleur , even als de blonde haarlokken eenig

zins rossig , misstaan haar niet , daar haar oog

veel levendigheid bezit ; kortom , BIBI was een dier

hechte en sterke meisjes , welke eenen pantalon

dragende, men te regt met den naam van crane

(bolletje ) zoude bestempelen .

« Ha ! ha ! hoe gaat het vriendje ? wat hebt

gij daar flaks een bureau gemaakt ; waarlijk

« eene fraaije manier om zich aan te melden ;

* zijn aardewerk te verbrijzelen , om zich te doen

« hooren , is waarlijk geene kleinigheid . Mijne

* vriendinnen hebben het allerliefst gevonden ."

Dit zeggende is BIBI op eene kleine kanapé gaan

zitten , tegenover het bed van CHRISTOFFEL staande,

terwijl zij 'voortdurend kersen uit haren zakdoek

eet, dien zij in de hand houdt.

« Neen , gij bedriegt u ,” sprak CĦRISTOFFEL ge

melijk , « wanneer gij denkt, dat dit mijne uit:

* vinding was. Het was de procureursklerk , die ,
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• alvorens ik gistę... Wees toch voorzigtig BIBI !

werp die kersensteenen niet tegen mijne

« schoone gordijnen of op den grond .”

« He ! he! mannetje van suiker ! men zal uwe

a kamer immers wel schoon maken . Ik kan dezelve ,

« ten uwen gevalle toch kwalijk inslikken , om zoo

« doende eene verstopping te krijgen . Zeg mij lie

a ver eens , STOFFELTJE ! hoe het komt, dat

« neus dezen avond een eind langer dan gewoonlijk

« is. Hebt gij ook verdriet ?”

« Houd toch op met uwe gekheden . Ik ben in

« het geheel niet gestemd tot lagchen ."

a En ik heb geen lust om te gaan zitten hui

« len ,” antwoordde zij. « Wilt gij dat ik krijten

« zal ? welnu , speel mij een tooneel van

« treurspel voor. Vertoon mij den Hamlet of den

& Orosman . In het oogenblik dat gij mij komt

« verinoorden , zal ik een ' kersensteen tegen je neus

« werpen."

« Ik bid u BIBI ! wees toch zoo kinderachtig

een

27

* niet.

« Nu zet u dan naast mij. Kom , ik verleen

« u de vrijheid mij eenen zoen te geven .”

« Ik heb er in het geheel geen tijd toe.”

« Lieve hemel ! wat is mijn minnaar teeder.”

« Ik moet dezen avond op eene groote partij

* zijn , bij den oom van mijnen vriend JONCAR ,

« een man yan aanzien , een kapitalist.”
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« Ha , ha , mijnheer ! zijt gij daarom zov slug

« en wel drie duimen grooter geworden."

« Hoor mij toch BIBI ! Ik moet nog groot toilet

maken ; de tijd verloopt.'

« Há ! nu begin ik u te vatten , mijnheer wil

« hebben , dat ik zijn haar in papillotten zet.”

« Allerliefst ; geraden . Maar , er is nog iets

* waaraan ik groote behoefte heb : het zijn de

a zwarte zijden kousen , welke ik u geleend heb ,

< toen het zoo regende.”

« Uwe zijden kousen ! O ! 'de lieve hemel weet

* waar die beenen nu loopen , die dezelve aan

« hebben .”

« Ik begrijp je niet.”

* Wel , ik heb die aan AMALIA" geleend , welke

* bij het gezelschap van de Rederijkers geënga

geerd is , om de prinsessen te spelen ; zij heeft

« die op hare beurt weder aan haren vriend ge

« leend , die naar eene bruiloft moest ; maar

« daar deze een paar ferme kuiten heeft, z00

zijn er ongelukkigerwijze een paar mazen los ge

« sprongen. "

Ach, lieve hemel ! het is een gek , die wat uit

« leent."

* Wie kon ook denken , dat een goed vriend ,

* zoo als ik vermeende dat gij waart , het in de

« gedachten zou krijgen , om iets terug te vragen ,

** dat bij geleend had ."

C
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Nu , ik ben ook geen land- of huiseigenaar ,

« geen millionair. Ik heb nooit den grooten heer

« met u uitgebangen ." !

Ja , dat bemerk ik : Nu , steek dit in je zak ,

OROSMAN !!! (zij werpt hem eene kersenpit toe).

Smijt toch in 's hemels naam niet meer met

• die steenen , Het is al acht ure ; men komt ,

a wel is waar , zoo laat doenlijk op eene partij ; wat

q meer is , men gaat er den volgenden dag naar

a toe , maar in alle gevallen , ik rekende nu op

« die zijden kousen."

« Wel , gij moet maar een paar anderen koopen .

« Men verkoopt die hier regt tegenover."

« Dat is gemakkelijk gezegd . Laatstleden zondag

u hebt gij mij ook twaalf francs laten verteren ,"

« Wel vriendje ! aanstaanden zondag zullen wij

zęstien verteren het is dan kermis te

4. St. Job.”

« Nu ; hoor BIBI ! als ik kousen moçt koopen

« dan komt er van de kermis niets , en gij moet

geduld als sok bezigen .”

a Stil ! stil ! word maar niet boos, BRUTUS ! Kom ,

« trek uw overhemd maar aan het halsboordje ,

« dehalsdoek , de juweelen speld , hm ! hm ! Zorgt

" gij maar voor het boven- , dan zal ik wel voor

a het benedenspulletje zorgen. Wees onbezorgd.”'

Nu , dan zijt gij allerliefst.”

Ja , maar geef mij alvorens twee of drie goe

V

K

-
-
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* de pijpen lak , en een paar boekjes velia posle

a papier , die gij altoos van het ministerie mede,

* brengt; als kaplaken niet waar ?"

« St, BIBI ! men noemt dat emolumenten ."

« Nu ; geef maar op , ik zal die aan mijne

* meesteresse geven om in hare goede gunst te

blijven , daar ik dezen avond vroeger als naar

« gewoonte het magazijn verlaten heb.'

Hierop ging bibi zingende den trap af, terwijl

CHRISTOFFEL eenen aanvang maakle met zich te

kleeden .

Zij is toch een goed meisje , die BIBI !" zegt

hij zijn schoon hemd aantrekkende , « nietmis

gedeeld van verstand , wel een weinig plaagach

* tig , snoeperig , maar als het er op aan kwam ,

« zou zij zich in eenen gloeijenden oven voor mij

« werpen. Zij is regt gek op mij. Grapen , baş

« ronnen , een minister zelfs heeft zij om mij van

og de hand gewezen , en dan die milords , die

« altoos voor het magazijn hier beneden staan te

« lorgneeren , die wisselmakelaars , suikerfabrij

a kanten en commis voyageurs. Neen , zij is mij

getrouw , en vrij wat getrouwer dan die zooge

* naamde vriendinnen van LOUIS en FRANÇOIS , die

* nogtans altoos geld hebben , om haar te geven.

* Neen , dan ben ik een ander man , en had ik

gropter inkomen , evenredig aan mijne begaafd

« heden , dan zou men eens zien . Ach ! wan

* neer zal ik toch eens rijk wezen. Het kan ge- .

C 2
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beuren ; alles is , wel is waar , mogelijk ; maar

dan moet een oom uit de lucht komen val

len , die de hemel weet voor hoe lang ,

* de Westindië vertrokken is , waarvan ik

- nooit weder heb hooren reppen. Hij is voorze

« ker door de wilden opgegeten , want die zijn

« zeer gulzig . Neen , hij komt voorzeker niet te

« rug. Dat ziet men alleen in de tooncel- of blije

spelen gebeuren , en dat juist wanneer het

scherm zal vallen , of wel om te voorkomen ,

« dat de onschuld naar de gevangenis gesleept

wordt. Hoor ! viel mij eens een buitenkansje te

beurt , men zoude eens zien , hoe ik inij zoude

gedragen ; hoe bedaard ik het zou aanleggen .

« Zie ! daar sta ik nu in mijn hemd en BIBI koint

« nog niet. Ik kan toch kwalijk mijn ' halsdoek

« omdoen , alvorens ik mijne kousen aangetrokken

á en mijn haar in papillotten gelegd heb. Het is

gelukkigerwijze in het hartje van den zomer ;

a ik zal dus geene koude valten .”

CHRISTOFFEL , niet wetende , ' wat hij , aldus

wachtende , doen zal, grijpt de guitarre weder

en neuriet , daarbij de romance uit Joseph :

à peine sorti de l'enfance. Bibi , ongemerkt de

deur ingekomen zijnde , schatert het uit van lag

chen , ' JOSEPH zoo in zijn hemd te zien rondwande.

len ; en stelt hem voor, om hare' vriendinnen te

roepen , ten einde de schilderij te zien .

St ! st ! lieve BIBI ! roep niemand .... Niet dat

aan
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« ik mij behoef te schamen over mijne welgemaakt

heid , en dat zonder mij te vleijen ; maar , laat

mij liever de kousen zien ."

« Zie daar , troubadour in hethemd ! zij zijn niet

« slecht."

Inmiddels werpt BIBI haren minnaar een paar

kousen toe , die hij met aandacht beziet.

« Nu , dat is fraai ; het zijn vrouwenkousen ,

« de mannen dragen geen open klinken.

« Bah ! de mannen dragen wel anders en dar .

« sen daarom toch .... Mij dunkt , gij hebt reden

om tevreden te zija ; ook heb ik niets anders

kunnen vinden . "

* CuriSTOFFEĽ besloot ten laatste de kousen aan te

trekken , zeggende : « men zal vermoeden , dat ik

« eene nieaive mode wil invoeren .'

• Intusschen , dat hij zich verder kleedde , had

BIBI de guitarre in de hand genomen , en neuride

het liedje , la cheminée du haut en bas .

« Gij geeft mij dan heden avond geene les , niet

** .Waar ? " 1.20

« Gij ziet het , BIBI ! Het is onmogelijk . Geluk

* kig dat de kousen mij passen. Het is verwon

derlijk ik heb een been , waaraan alleswel staat.

« Wanneer gij mnij nu depapillotten wildet zetten >

lieve BIBI !

Te Voorzeker , maar het ijzer , dat ik in het vuur

heb gelegd , is nog niet heet genoeg . Nu , geef

M

C3
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o 'slechts papil'olten papier , kuische JOSEPH ! opdat

« ik een begin make."

Gij legt er mij vijftien , niet waar ??!.

• Waarom niet zes en dertig à la Ninon. In

plaats van u papillotten te leggen , moest ik u

s volgens regt al de haren , en dat een voor een

uittrekken , daar gij heden avond anderen het

« hof gaat maken ."

« Lieve hemel! wat doet gij mij een pijn ! Zou

a het ijzer nu nog niet heet zijn ?”

« Ja , het rookt." 20 .

« Om 's hemels wil brand mij toch niet, lieve

* meid !”

« Zie nu , hoe bang het schaap is. Fluks was

* het een wolf. Nu gij zult er als een engel uit,

« zien m nog vier - nog drie nog

a twee deze is de laatste . Wees nu bedaard .

Wacht tot,dat zij koud zijn .'

Hij beziet zich in den spiegel.

* Hoor BIBI ! gij zijt eene kleine behendige duis

« velin , en word ik eens rijk , dan zult gij fraaije

dingen zien . Neen , de fortuin zoude mij niet

« veranderen . Hoe zot, als men eenige stukken

a goud in de beurs heeft , om trotsch te zijn . Ik

e vraag het u , BIBI!”

« Het is waar , al waart gij van heden aan een

* millionair , uwé mollenoogjes zouden daarom niet

grooter worden."

ZOO

92
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« Foei ! hoe scherp Zij zijn groot genoeg om

« !' le bewonderen .'

« Ach ! houd op ." Maar zeg nij eens, wie is

« die Louis', 'waarmede gij heden avond in gezel

schap zijl ? Ik heb u vroeger nooit van het

& hooren spreken ."

« 0 , gij weet hoe het gaat , het is een

« oude schoolkameraad ; men kwikkert en hoepelt '

« eerst te zamen en later ziet men elkander som

« in lang niet. Hij is rijk , en bij het ministe

« rie geplaatst, ik weet niet waarom , daar hij

er niets uitvoert; maar niettemin moet hij met

2004 vele anderen eenent post bekleeder . Hij

rijdt , hij danst"," hij speelt ; hij drinkt en loopt

« alle meisjes ma.” ."... ) 9.295 5.5"

a Eilieve ! gij legt geene fraaije getuigenis van

* uwen schoolkameraad af, 39,1097.6

« Ach ! er waren zoo veel op die school."

-Sta ! Zret hij er goed uit ?"

. Dat kan 'ik juist niet zeggen ; hij heeft lucha

dig geleefd .”

« Kunt gij mij niet in kennis met hetn ' bren ?

391 in 1: Ty si ! »

Bij dit gezegde stond CHRISTOFFEL 'met waardig

heid van den stoel op , plaatste zich voor den

spiegel , nam de papillotten een voor een 'uit zijn

haar en zeide: « Indien :ik wist , mejufvrouw ! dat hij

« u gelukkig zoude kunnen maken , zoude ik niet

* aarzelen afstand van u to doen ; inaar ik twijfel

« gen ?" 1 ,

04
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of LOUIS JONCAR u die liefde , die waar.

achtige liefde , met vriendschap vermengd , zoude

loedragen , die ik u toedraag.”'

« Ha ! ha ! wat bemint gij mij dezen avond."

« Omdat ik er geen rijtuig op na houd , zoo

» spreekt gij schertsenderwijze van mij te zullen

« ,verlaten . Dit zal niet moeijelijk vallen ,

« pas op . Word ik eens rijk , dan zal mijne

a wraak daarin bestaan , dat ik u een fraai landa,

« goed zal schenken .”

Ik zal er duiven , kippen en hanen op na

« houden ; ik ben verzot op jonge kuikens."

« Siil ! daar slaat het negen ure. Het is meer,

« dan tijd ,
dat ik

ga .
Adieu BIBI !”

« En ik ga eene capotte garneeren .”

« Beneden ? ”

* Neen , daar boven .'

Hoe de winkel is al gesloten ? "

« Zie , ga niet denken , zoo als de slechte ton

« gen hier tegenover ,
die zeggen , dat wij de voor

« deeligste zaken doen , nadat de winkel geslo..

ten is. "

« Wię praat er al niet. Het wijf doet in com

pagnie met de portierster van de loges aan de

« opera, Nu , hoe vindt gij mij ?"

Om te stelen .”

« Ik hecht er slechts aan , om zindelijk voor den

. dag te komen , en heb geene pretentiën ."

0
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• Nu ja , en uren lang staat gij u zelven voor

• den spiegel te bewonderen .”

« Om u te behagen , BIBI !”

« Hoor ! wanneer er lieden avond , waar gij he

« nen gaat , gesoupeerd of gecollationneerd wordt ,

« breng mij dan wat mede.”

« Ja , ik zal de ijscompote in mijn'zak ledigen .

a Neen , dat juist niet , maar gebak , oranje ap

a pelen . Hoor , of ik zet u nooit weder papillot

a ten , monster !”

« Het is goed , wij zullen zien , " riep CHRISTOF

FEL den trap afgaande , daar BIBI hem nog nariep :

« Nu vergeet het niet, en vùat goeds ook !"

!
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Men weet LOUIS SONCAR was de ordonnateur van

dit feest geweest . Geen wonder dus , dat hij ,

die gewoon was in de groote wereld te verkee

zulks in den stijl gedaan had , en het geheel

niets te wenschen achterliet. De zalen waren

goed verlicht ; de buffetten met lekkernijen gegar

neerd en een klein maar rein orchest onder

het beheer van eenen professor in de danskunst ,

die te Parijs een faux pas gemaakt had , noo

digde de dansers uit. De zich daar bevindende

vrouwen juist niet allen tot de eerste socieleit

behoorende, want een aannemer heeft zoo wel

zijne vrienden als vriendinnen bij aanneming , liet

er zich niet tweemaal vragen . De qứadrille juist

voltallig zijnde , moest CHIRISTOFFEL zich vergenoe
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gen de passen der dames uit le meten , na de zaal

zweeinaal rondgewandeld te hebben, en dat zonder

eene bekende hoegenaamd aan te treffen . Hij

vermeende wel hier en daar een gezigt te onder

scheiden , dat hij meer gezien had , maar wist

het niet te huis te brengen. Zoo 'vermeent med

nigeen der gasten ook CHRISTOFFELS gelaat meer

gezien te hebben ! maar men weet zich evenmin

te herinneren , waar men zulks heeft waargenos

men . Even zoo is het ook met den gastheer gew

legen , die zijnen neef ondervraagt. « Zeg mij

toch , wie is dat ventje daar ?” .

9. Wel oom ! het is een oude kennis, van wien

• ik u wel eens sprak , de bode bij ons ministes

crie , in wiens bureau gij binnen kort meerma

« len zult moeten wezen . Ik dacht dus , daar

het hier leden avond toch eene bonte rij is ,

< ik zal ook hem noodigen , die het zich later, in

zijnen post tot eenen pligt zal rekenen ; de deur

« xbor oyroeger dan voor eenen anderen te

* openen .

!!!!n. Begrepen z lik dank u Louis !” ::: win

s: In dit oogenblik zag , CHRISTOFFEL juist LOUIS

die hij tot heden benevens FRANÇOIS te vergeefs

gezocht had. Hij haastte zich tot hem te vervoe*

gen , en liep daarbij een tabouret omver 3" 10 €

stoornis eener oude dame, die haren ' waaijer op

hetzelve gelegd had. ?

Ha ! ha ! waarde oom !" waren bereids de

1

.ارنیا،

.



woorden van LOUIS « mag ik u den heer CHRISTOF

FEL voorstellen als iemand , wiens protectie soms

« vecl waard is , daar hij de eerste plaats bij het

& ministerie vervult ."

Hij lispte , hem lagchend in het oor : « aan de

« deur , viet waar ?"

« Mijnheer uw neef is zoo welwillend geweest

« mij dezen ayond tot uwent te noodigen ; waar

lijk die eer ..., het genoegen in zulk gezelschap

* enz . ” hervalle CHRISTOFFEL de
punten van zij

nen das ophalende.

Mijn neef heeft zeer wel gedaan. Men moet

*zijne oude kennissen niet vergeten , en daar de

« heeren beiden , bij het ministerie geplaatst zijn ,

« is het dubbel aangenaam de vriendschap te kun

« nen onderliouden ."

« Voorzeker ," antwoordde CHRISTOFFEL lagchen

de, « ik stel de vriendschap van inijnheer Louis

• JONCAR op eenen zeer hoogen prijs. "

« Ook ik beveel mij in uwe goede gunst ,” her

vatte Louis schertsende.

« Ik wederkeerig in uw aandenken ,” sprak nu

de oom van Louis , zich op de lippen bijtende ten

aanzien van de grimaces , welke CHRISTOFFEL maak,

te , daar men zoo veel prijs op zijne vriendschap

scheen te stellen ..... Flap , flap !, daar slaat hein

jemand met eene losse liand op den schouder

die hem doet omzien. Het is FRANÇOIS. De quat

drilles zijа geëindigd ; men omringt de buffetlen ,
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Zie cens ,

zoekt zijne bekenden op , en zoo heeft men onzen

nog steeds voor den gastheer buigende gast ook

gevonden.

« Ha ! ha ! grand CHRISTOPHE ! où diable élieze

vous niché ?

« Wel altoos hier in de zaal, vriend FRANÇOIS !

* Een extra -besoigne heeftmij wederhouden vroeg

« te komen . "

* Ha! ha ! de étiquette vereischt om laat in ge

« zelschap te verschijnen ; gij verslaat dezelve zoo

goed , un homme du jour , tout d fait , bravo !

« monsieur CHRISTOPHE ! Danst gij niet ? of wel

« bebt gij nog niet gedanst . welke

& schoone vrouwen hier zijn , laat haar toch naar

« geenen danser desireeren .”

CHRISTOFFEL trok grimlagehende zijne handschoe

daar de muzijk de dansers weder uits

noodigde , en daar hij ongaarne de queue de chat

of la Paris met de eerste de beste' en juist niet

met cene meer jonge dame, op welke men hem .

opmerkzaam maakte wilde dansen , drong hij

zich door de menigte aan gene zijde der zaal, en

bood zijne hand aan eene dier piquante blondines ,

wier voetzetting zich in de vorige quadrille hard

onderscheiden . Als goede -danseresse was zij reeds

geëngageerd ; de naast haar gezetene brunelle ook :

ten derde male liep CARISTOFFEL een blaauwtje ,

zijne hand eene dame aanbiedende , die hij ge

lijktijdig , zich te veel in de eerste posilte voor

nen aan ,
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Ijaar plaalsende , op de teenen traple , zopdat zij

lúid gilde en hem een mal à droit noemde. Het

was het arme meisje niet mogelijk de quadrille

mede te dansen , 200 veel à plomp had CHRISTOFFEL

gedeploijeerd in het nederzetten van zijnen regler.

voet op den haren , Zoo zag hij zich wel genood

zaakt eene schoone van meer gevorderde jaren te

geleiden ; maar te laat , het figuur was reeds be

gonnen en alle quadrilles voltallig , hetgeen de

dame hem niet weinig euvel op nam , vermoen

dende , daar hij haar ten dans vroeg , al was zij

dan ook de laatste ten dans geleid , haar danser

voor het minst eene plaats in eene quadrille had .

Galant willende zijp en zijne fout weder goed

• willende maken , bood hij haar een glas ijs aan ,

dat hij van het buffet was wezen halen. Ziet!

daar wil het ongeluk dat het been eens pirouettee

renden dansers zich tusschen het zijne. slingert.

CHRISTOFFEL verliest het evenwigi , struikelt , het

glas échappeert hem , de dame, welke hij het

aanbiedt , vangt het tegen wil en dank in haren

terwijl een deel van ditvan dit ijskoude

yocht , à la vanille haren niet geheel gedekten

boezem verkoeld heeft , benevens het hoofd van

onzen bode , daar hij , die de eerste plaats bij het

ministerie bekleedde , zonder het te weten , het

þoofd had gelegd in den schoot van de vrouw

eens" commissaris van policie , welke uur

lang achtereen nagenoeg uitschreeuwde: K c'est

schoot OP ,

een
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« une infamie.” Haar man , die elders en besoig

ne' was en de partij van den aannemer met zijnę

tegenwoordigheid niet had kuunen vereeren , daar

bij aangenomen had dien nacht eenige dieyen van

paam te arresteren 2 hare zaak niet kunnende vera

dedigen , wendde zij zich tot de vrouw van eenen

surnumérair , die haar zeide , na CHRISTOFFEL bij

herhaling van top tot teen in oogenschouw ge

pomen te hebben : « ma chère ! het is een

bode bij het ministerie ! Lieve hemel! hoe komt

die man hier ? wie heeft zulk eenen 'mensch

kunnen inviteren ? Mon dieu ! quel mélange]! *

« Hij zal voor het mij aangedane affront mij

* .ten dans uitgenoodigd te hebben , daar hij niet

* eens eene plaats had , moeten boeten. Mijn man

« is niet gemakkelijk en staat zeer wel met den

minister ."

* En de mijne dan ? ” hervatte de vrouw van

den surnumérair. * De minister zal weten , welk

onbeschoft mensch zich airs durft geK een

K ven .

Waar durft zich zulk een mensch niet intro,

« duceren , of laten introduceren .'

« Men weet het niet ; wij zijn onder ons bij

« eenen, aannemer , en die heeren behoeven in

hunnen stand den portier soms tot voorspraak

rk aan de deur. '

« Zacht, ma chère ! daar komt de neef.”

Het was Louis , die CHRISTOFFEL , nog geheel ont
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hutst over het voorval, ter zijde trok , zich van het

lagchen niet kunnende onthouden , ten aanzien der

grimaces, welke de vrouw van den commissaris

maakte , daar hare corsage 9
robe de bal enz. niet

weinig gevlekt waren , alzoo het BRUTUS kopje van

CHRISTOFFEL , door bibi gedienstig met huile antique

doorweekt , in haren schoot gewoeld had . Dit had

dan ook ten gevolge, dat hij, verrijzende , een klod

dertje ijs in het haar behield , hetwelk zoo ras

niet had kunnen smelten . Wie had niet gelage

chen , wie lachte nog niet, of beet zich ор
de

lippen een half uur daarna. Het voorval verlee

veridigde , als het ware , het bal. Een ieder wil

deden behendigen geleijonker van mevrouw LARONDAO

zien , den voor velen zoo noodlottigen bode. No

plaatste zich CHRISTOFFEL aan de speeltafel; hij trachi

te te winnen ; maar verloor , en dat wel zestien

francs van de vijf cn twintig , die hij bij zich gesto

ken had . Met een bedeesd gezigt plaatste hij zich

na nevens het buffet , at en drook en vergat niet

zijne zakken vol met alle mogelijke lekkernijen ,

die slechts portatif waren , te vullen .

glas ijs in de hand plaatste hij zich in eenen hoek

van de zaal , en wel achter een paar officieren ,

die juist met elkander in gesprek getreden warea .

Te luisteren was zijne gewoonte , wanneer hij als

bode te zijner plaatse stond. · Zoo leende hij dan

ook hier het oor tot het volgende gesprek .

« Zoo als ik u zeg , majoor ! JONCAR is onze

Met een
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* vroegere kolonel niet meer." Zijn physiek is

« wel is waar hetzelfde , maar zijn karakter is ver

æ anderd .”

« Gij hebt gelijk , kapitein ! Hij was vrolijk , op

geruimd , een ininnaar der vrouwen , toen hij

« nog in : ons midden was. Hm ! het, was 'een

« crane ; maar , jaloers ! jaloers in den hoogsten

« graad ; hij heeft zich deswege ook menige on

« aangenaamheid op den hals gehaald .”

Hij huwde , maar niet geheel met zijnen zin ,

de vrout , welke zijne aanverwanten hem als

* het ware opdrongen ."

« Men vermeende welligt , dat hij 200 jaloers

« zijnde , hoogst ongelukkig zoude wezen met

. « een voorwerp , dat zijne geheele liefde bezat.

« Enfin ! voor 200 verre ik weet, was hij eerst

« gelukkig .'

« Ja , ik heb haar gekend ; het was eene aan

* vallige vrouw , die haren man voorzeker geluk

« kig zoude gemaakt hebben was zij niet een jaar

den voltrokken echt gestorven ,

« zoontje achterlatende."

Sinds huwde hij ten tweedemale."

« Buiten 's lands , niet waar ?”

« Ik geloof ja . Ik was toen niet hier, en JON

in CAR ook niet in dienst ; ik zag haar later."

« En was dat eene fraaije vrouw ? "

« O een goddelijk schepsel ! een van die we

* zens, zoo als de schilders onsdezelve zoo dikwetf

D

na hem een
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e men .

« afschilderen , maar in natura zoo weinig voorko

Niettemin was haar grimlach soms bilter

• en verborg een geheim verdriet. Ik zag haar

* nooit dansen , ofschoon zij er jong genoeg toe

* was ; zij scheen de "vermakelijkheden , welke

• hare jaren voegden , te ontvlugten ; en ging

• slechts uit , om haren echtgenoot te verpligten.'

« En beminde JONCAR haar ? ”

« Hij aanbad haar en liet geene gelegenheid

« voorbijgaan , om haar genoegen te verschaffen .

« Zij schonk hem geene kinderen ; maar beminde

a innig den kleinen Louis. Jammer ! zij stierf ook

« drie jaren later ."

• Zacht ! daar komt hij."

« Zoo ! zoo ! ” dacht CHRISTOFFEL ,

decoreerden waarnam die de sprekers voorbij

trad , dit is dan de vader van mijnen vriend

Hij had ' mij toch aan hem wel kunnen

voorstellen , het is niet onaangenaam aan beniid

delde menschen voorgesteld te worden

men een eindje wegs in de wereld afleggen en

daarna op zijne lauweren rusten wil.

Ongelukkige JONCAR !” vervolgde de majoor .

• Hij heeft zich van verdriet bijkans.de tering:ge

te zet , men vreesde voor zijn leven ; maar het aan .

e zien van zijn ' zoon , de rede , de tijd ..... O de

• tijd vermag veel en geneest vele kwalen .”

a Het is waar ; maar , heeft men eenmaal een

* grievend verdriet gehad , dan laat hetzelve altoos

welke den ge

LOUIS .

wanneer

3
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* sporen achter , die eene melancholie daar stel

« .len ...."

« Gelijk aan de wonden. Zij genezen ; maar

e de likteckens blijven ons bij , niet waar ,
kame

& raad !"

De officieren stonden op , en gingen naar een

ander gedeelte der zaal.

CHRISTOFFEL bleef nog eene wijl zitten , tot zich

zelven zeggende : « Regt aardig ! men hoort soms,

« zonder het te vermoeden , wat nieuws , door te

« luisteren als anderen spreken. Dat onderwijst ,

# on men doet of men niets gehoord heeft.” Nu

plaatste hij zich 'achter twee dames , die nog over

de anecdote van het glas ijs , de vrouw van den

commissaris, en hemzelven betreffende , fluisterend

spraken .

« Stel u voor ," sprak de eene a een klein in

* een gedrongen mannetje , met eenen dikken .

« neus, een paar holle oogjes , eenen mond , wier

lippen zich steeds toteen wringen , en het hoofd

a zoo gepapillot , alsof het een neger was. Ha!

« ha ! ha ! en dan eene verwaandheid .... Ook

mij heeft hij ten dans uitgenoodigd , en mij din

« gen gezegd , dingen , toen ik hem den dans af

« sloeg .... hij drukte mij nog de hand daarbij , die

« hij tegen wil en dank in de zijne genomen had ,

a zoodat ik er geheel van onthutst was.

In dit oogenblik zag de dame om , en den man ,

3

Da



52

welken zij hare vriendin schetste , ontwarende ,

werd zij zoo rood , alsof al het bloed haar naar

het hoofd gestegen was.

CHRISTOFFEL
, die het bemerkte dat hij dat

mannetje was, daar hij de dame ook ten dans

uitgenoodigd had , glipte weg , zeggende : « nu ,

« die weet ook niet , wat of zij wil. Zij zal van

« haar leven wel gedanst hebben , of nog wel dan

« sen , met mannen , die niet in mijae schaduw

« kunnen staan ."

Nu was het FRANÇOIS , dien hij in het oog kreeg ,

zeggende : « wacht, ik ga mij bij dezen vervoe

« gen . Het is niet onaardig te laten zien ; dat

• men ook met schrijvers bekend is . Het publiek

« gelooft welligt , dat ik ook de pen voer.”

« Ha , mijnheer CHRISTOFFEL ! hebt gij veel ge

« noegen ? Welk eene fraaije partij ; welk eene rij

is van schoone vrouwen niet waar ? hier is eene

w keuze te doen .'

« Ach , mijn lieve mijnheer FRANÇOIS ! ik ben

« filozoof , ik zie al die bekoorlijkheden met een

« koel oog aan ; ik heb wat mij past ,

« zoude moeijelijk zijn iets beters te vinden . ”

« Ik wensch u geluk , sprak nu Louis , die de

laatste woorden van CHRISTOFFEL gehoord had .

Hoor CHRISTOFFEL ! gij moest ons toch dat liefje ,

« die getrouwe schoonheid , leeren kennen ; wij

iş moeten eens een klein soupé met haar hebben .'

« Hoe ! denkt gij dat het een meisje voor jan

en het



53

« en alle man is ; eene vrouw , die men maar 200

• aan den arm onder de jongens kan medenemen !

« Hm ! hm ! welke gedachte.'

a Nu ja , doe ons gelooven dat het eene gra.

« vin is ; maar eilieve ! zeg ons toch eens STOF

« FELTJE !,wat gij daar in uwe rokzakken hebt

• zitten , het is even alsof gij valsche heupen aan

• hebt. Is het , opdat uwe Dulcinea van Toboso,

* u fraai zoude vinden ."

CHRISTOFFEL werd rood tot achter de ooren , zeg

gende: « St ! st ! het zijn papieren , welke ik ver

a geten heb uit mijnen zak te leggen."

« Ministerieele papieren uit de portefeuille van ,

« dezen middag , niet waar ? eene project-wet op

« het gemaal.”

« Ja wel , op beider gemaal ,” hervatte CHRISTOT •

FEL , en wilde , eenigzins versloord geworden , zich

verwijderen.

« .Neen , vriendje! niet alzoo . Kom , volg ons

a in het nevensgaande vertrek. De gasten staan

« gereed , om heen te gaan , en wij zullen onder

* ons met een paar goede vrienden , nog een paar

fleschjes Champagne ledigen . Gij zult toch wel

• onzen gast blijven ?”

« Wel zeker ; maar geene spotternij meer , mijn .

« heer FRANÇOIS en LOUIS. Bedenkt mijnen stand

« in de maatschappij ; den post , dien ik bekleed .”

« Mijne heeren !” voegde nu Louis zijne vrien-,

den toe , welke zich in de nevensgaande salon

3
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vereenigd hadden , om den beloofden Champagne

wijn te drinken , « vergunt dat ik u eenen ouden

« kennis , mijnen vriend den heer CHRISTOFFEL VAN

« DER STOOF , voorstel , als iemand van buitengewone

« verdiensten en hoedanigheden , als den lieveling

* des 'ministers aan wiens deur hij de eerste

plaats bekleedt. Hij is luimig , geestig , aar

& dig en welgemaakt. Geeft slechts acht, hoe

« hij zijne rokzakken weet aan te vullen , om goed

* gevormd te schijnen . Hij is in dit oogenblik

& wel een weinig verstoord , daar hij dezen avond

« evenmin gelukkig gedanst als gespeeld heeft.

« Maar twee flesschen champagne wijn zullen hem

a veder" in zijne gewone vrolijke stemming terug

brengen .”

De jonge lieden lachten luid , en CHRISTOFFEL

lispie zacht: « die Louis is een verduivelde grape

« penmaker !” daarna riep hij luid : « Nu ja , ik

tartu , mijne heeren ! 'mij dronken te maken .

á Ik heb God lof eenen goeden kop , en de kop

pigste wijn heeft dat hoofd nooit kunnen over

« winnen . ”

« Welaan mijne heeren ! de glazen omhoog.'

« Onzer Dulcinea's zij deze dronk toegebragt."

Nu zette men zich aan tafel , át, dronk , ver

haalde ' elkander wederkeerig anecdotes van allerlei

aard en zijne galante avonturen. Men kent die ge

sprekken van jonge lieden .

CHRISTOFFEL , die 200 trolsch gesproken had , dat

-



55

de wijn hem niet konde bevangen , was dc eerste ,

wiens long dubbel sloeg. Geen erg willende geven ,

sprak i hij meer dan de anderen ; hij wilde altoos

het woord voeren en werd zoo luidruchtig , dat

men ten aanhoore zijner zotternijen voortdurend

in Jagchen uitbarstte.

Andermaal de gezondheid van het schoone ge

slacht 'ingesteld wordende , riep CHRISTOFFEL uit:

Ja , al de schoonen in het algemeen , en demijno

* in het partikulier.... ha ! ha ! dat is een meisje !

ç de deugd zelve.... ' en een snoeperig gezigtje !

« een regt kátaas.... van een winkelmeisje."

** Ha! ha ! na hooren wij het ," viel FRANÇOIS

hem in de rede , « uwe grayin is slechts een win

kelmeisje , en gij wildet haar niet in ons mid

den brengen ."

* Geen wonder wat doet de rang 'aan de

* schoonheid . Heeft men niet vorsten en prinsen

van ouden datum reeds eenvoudige boerinnetjes

« zien beminnen . HENDRIK de vierde contait Flo

La retle aan het eenvoudige beminnelijke tuiniers

meisje. Leve dus de tuiniersmeisjes ! kamenier

tjes ! : boerionetjes ! en winkelmeisjes , om het

even . Ik voor alles bemin de laatsten . Heeft

t men een Engelsch hemd te plooijen , zij doea

• het behendig ; is er iets aan rok of broek ge

fornd , zij helpen u uit de verlegenheid . Nu ,

ga maar eens bij uwe beminde , dat eene grooto

**
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VAN DER

« dame is , en zeg : Ach ! daar springt een knoop

« van mijn vest , zij zal u van dienst zijn , nu

* ja !.... hm ! zij ziet er niet naar , als men wat

copieus gedineerd heeft. Leve dus de winkel

« meisjes en naaistertjes."

& Leve de winkelmeisjes !” riepen allen te gelijk

en de glazen rinkinkten.

STOOF dronk nog meer en wist niet

wat hij zeide. Hij loog , hij loog onophoudelijk ,

zeggende : « ik zie het wel, ik bekleed ook hier

« de eerste plaats ; ik ben het, die de vrolijkheld

« aanbreng. Leve de winkelmeisjes !”

Volgens uw zeggen , moet uw winkelmeisje

« dan een allerliefst , raar schepseltje zijn , ” voeg

de men hem nu toe.

« Ja ! raar is zij , raar ! maar schoon is hare

gestalte. Was mijne BIBI,hier , ik plaatste haar

« op deze tafel à la Hebé , en gij zoudt in dien

a stand er over kunnen oordeelen , of zij geene

« rare bekoorlijkheden i bezit. Neen , ik poch

« niet.”

a Ha ! ha ! zij heet BIBI.”

« Ja , mijne heeren ! eigenlijk BETJE , maar daar

« alle namen , die in aanmerking moeten komen ,

k op o en i moeten uitgaan g heeft zij twee i tot

« den haren verkozen. Ja , het is een engel , die

w mij veel moeile gekost heeft te bezitten ; ik heb

menig uur , om haar slechts te behagen , en dat

1

--- --
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dat ver

92

« wel laat in den avond , hoedendoozen moeten

« ronddragen , nogtans aan haren arm

« staat zich .”

« Ja , als BELISARIUS met ANTIGONE. ”

... Om het even , mijne heeren ! welke vergelij

« king gij ook gelieft te maken , het is een en

gelachtig meisje, dat mij getrouw is tot in den

« dood . "

Allen riepen : « Leve BIBI !”

Deze woorden dikwerf herhaald , ; bewogen

CHRISTOFFEL tot schreijens toe , 200 dat hij zijnen

zakdoek uithaalde en met denzelven al het lekkers

de pasteitjes , -gcconfijte oranjeappelen' en 'amande

len , die hij van het buffet gekaapt had.

Nu was het weder een schaterend lagchen , dat

zich liet hooren , te meer , daar FRÁNÇOIS behen

dig ook CÁRISTOFFELS anderen welgevulden zak wist

te ledigen . Hierop riep hij uit :

« *Ha , mijne heeren ! ziet eens welk een vrien

edelijke gast de onze is. s. Hij heeft een depôt

« voor ons dessert, in zijnen zak medegebragt."?"-1

« Vergeef mij , mijnheer ! ; dit was voor mijnen

« kanarievogel bestemd ," antwoordde CHRISTOFFEL

slotterende.,

« Nu ja ," riep LOUIS , « begrepen ! voor de-ka

u narie BIBI , ha ! ha ! Allons STOFFELTJE ! nog

« eens gedronken , op de gezondheid van uwe

kanarie .”

De dag brak reeds aan , toen de jonge lieden

D5



58

en

$

naar hunne hoeden omzagen , en" hunnen gastheer

een paar goede uren rust toewenschien , terwijl

zij zich daarbij zoo regt mogelijk op hunne bee

nen hielden . " Het was reeds helderen dag. De

straten waren reeds met boerenkarren , die naar

de markt reden , aangevuld , toen CHRISTOFFEL langs

de straten zweefde van de kleine op de groote

steenen van de groote steenen weder op de

kleinen en daar het hard regende , zoo beslikt ,

alsof hij een deel van den nacht gekuijerd had .

Men jouwt hem na . Winkelmeisjes en winkel

knechtjes zijn het niet alleen , die het doen ; ook

de boeren en boerinnen , roepen : « che daar ! bi

* got zie voor je manneke !” Ini

36 Ofschoon reeds in de straat Madelaine zijnde ,

gelooft hij dat zijn huis verplaaįst is. Het toeval

werpt hem als het ware in den gang , die tot zij

nen trap geleidt. : De¡eerstét1personaadje , welke

hij ontmoet , is BEBEO :- * !..So.in

ji « Ach , lievel JUPITER ! wat ziet gijjer uit, "

ren hare woorden : Pirmdienas

Ik weet niet zolieve BIBI ! wat mij scheele ,

antwoordde CHRISTOFFEL , die zijn best deed den

trap regt op te gaan . « Ik weet niet wat , maar

« ik gevoel mij in het geheel niet wel goond dat

ois paalvast.” . Dit zeggende g viel liij een deel

van , den , trap-b -welke hij opgeklommen was , wea

der af.

neboilsa sh 16es prison

>

wa
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i Nu , ik zië wel wat u deert," vervolgde BTBI ,"

á mijnheer CHRISTOFFEL heeft te diep in het glaasje

gezien.”

De deur van zijne kamer door haar geopend

zijnde , want het was het niet mogelijk het

steutelgat te vinden , ofschoon hij den sleutel in

de hand hield , viel hij in zijnen armstoel neder ,

en zuchtte alsof hij de deur van de gevangenis

des petits Carmes voor zich had zien ontsluiten.id

* « Na , gij ziet er vrolijk uit voor iemand die

agedanst heeft. "

* Ach BIBI !” sáñtwoordde hijz ä het is, omdat

« ' ik nadenk , dat een bal toch een vervelend ver-)

« maak ' is . Die groote étiquette welke men ini

a acht moet ñemen , het groot toilet ; dat men

« alvorens moet maken , en dan nog het geld dati

« het kost..... !! He is

« Zoo ! ik hoor het al , mijnheer heeft voorze

« ker zijn geld verspeeld .”

* Alles wat ik bij mij had , 200 dat ik zelf de

« bedienden , die mij ongesteld ziende 5. den trap

« hebben afgeleid , niet eens een drinkgeld heb

« kunnen geven.”

« Ik wenschte , dat alle spelers de spruw had

« den gekregen , en gij ook mijnheer de lichtmis.

» Blijf daar stil zitten , ik zal u thee zetten .'

« 0 ja ! wat ik u bidden mag , lieve BIBI

« Thee , ik wil niets anders drinken,'

BIBI zweefde niet zoo vlug als de Zéphir , die
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meer dan honderd twintig ponden en eenige looden

weegt, den trap af , en koopt in de buurt alles

wat men benoodigd is , om eenen zieke , als CHRIS

TOFFEL , zijne gezondheid weder te geven .

« Ach , BIBI !” roept hij na eenige kopjes thee

gedronken te hebben , « ik zal mij uwe welda-,

« den herinneren ; ook zal ik nooit meer mijn

« geld dan in uw gezelschap verteren . Konde ik

« u eene kroon aanbieden en nog zoude ik ge

« looven niet dankbaar genoeg te zijn . Neen ,

ga niet weder op zulke partijen . De groote

« wereld is mij eene walg in dit oogenblik....."

(gelukkig dat er een pot slond , welke bibi yan ,

hare kamer had medegebragt... zich herinnerende

dat haar minnaar den zijnen door den notaris ..,

klerk had laten breken , om haar te kunnen ,

zien ) , « Ja , met u in het afgelegenste hoekje.

der aarde zou mijn geluk yolmaakter wezen

vervolgde hij , enz.

Nu , lezer ! Wij verlaten de kamer van CHRIS

TOFFEL in dit oogenblik .

« ik

*

**C510
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ONVERWACHT GELUK .

mimo

Acht dagen later moeten wij het bezoek op deор
dé.

zelve hernieuwen . Lezer ! wees zoo vriendelijk

en ga met ons den trap op ,.... ja daar zit de ge

lukkige CHRISTOFFEL op eens rijk geworden . Hij

danst , hij springt , beziet zich in den spiegel....

en dat zeer vroeg in den morgen. Waar gaat hij

henen ? wel naar zijnen vriend LOUIS. Wij volgen

hem :

De vader van LOUIS JONCAR afwezig zijnde, en

veelal uitlandige reisjes doende, was het geen

wonder , den zoon in het hôtel alleen aan te tref

fen , met een paar bedienden en den portier , die

allen nog sliepen. Het viel CHRISTOFFEL , ofschoon

dikwerf genoeg gescheld hebbende , moeijelijk hen

te wekken . Men opent de deur, nog bedwelmd
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door den slaap en roept: « he he ! wie daar zoo

« vroeg ? wat begeert gij ?”

« Ik ? ik moet mijnen vriend LOUIS JONCAR spre

« ken . "

97

« he !

Mijnheer ligt nog te bedde ;' heryatte de

portier .

« Om het even , het is mijn vriend , ik zal

« hem wekken .”

En zonder langer naar de rede van den por

tier , welke hem tracht terug te houden , te luis

teren , bereikt hij de vestibule , loopt in zijne ver

voering een paar daar geplaatste bloempotten om

ver , en treedt met een geschreeuw van ,

« le bon jour !” de slaapkamer van Louis , eene

verdieping hooger binnen .

Louis hoort niet.... Hij laat niet af, schudt hem

wakker , trekt hem de deken van het bed .....

Louis ontwaakt , « he ! he ! is er brand ? welk een

« duivelsch leven .... is.... (zijne oogen opspalkende)

« hoe , zijt gij het CHRISTOFFEL ? Is er wat aan het

* ministerie ? Laat de minister mij ontbieden .

« Spreek ! is er eene estafette gekomen ?”

« Ja , ik heb eene estafette gekregen.”

« Wat gaat mij uwe estafette aan ? zot !"

Ach , omhels mij mijn vriend ! Gij meent het

& immers niet , dat ik een zot ben. Ik ben

& schatrijk geworden, en dat op eens.” (Hij danstin

de rondte) .

« Ik wensch u gelak , maar dat is gecne reden ,

ܟܙ
ܕ
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** om mij 200 vroeg te komen wekken . Het is

« voor de eerste maal niet van mijn leven , dat ik

gehoord heb , dat iemand eensklaps rijk is ge

« worden . Wees toch voorzigtig , gij hadt daar

« mijne toilettafel met uwe échappé bijna onder

den voet gehaald .” .

« Ik had er u tien voor in de plaats gegeven ,

eene vod van dien aard . Hoor ! gij weet wel

« voor acht dagen , toen ik u in den ochtend

stond verliet , wat was ik toen ? "

« Wel dronken ."

« Neen , dat is het niet , wat ik u zeggen wil

de ; ik was toen nog , ofschoon eene eerste plaats

bij het ministerie bekleedende , waar ik u tus

- schen twee haakjes , in geene vier dagen zag ,

« slechts een geëmploijeerde. Nu ben ik ...."

« Minister misschien ?"

« Meer dan dat , mijn vriend ! een millionair .

- « Ik heb den sleutel van de deur reeds eergiste

eenen anderen afgegeven . Ik heb alle

« jaren twintig duizend guldens aan renten in te

>> casseren .”

« Twintig duizend guldens aan renten ? ”

« Ach ja ! CHRISTOFFEL VAN DER STOOP zult gij

* morgen in eenen landauer zien zitten , en wel

« dra op eenen gouden troon , ' als heer van het

in riddermatig goed de Rottenval , een heerlijk kasa

teel aan den Rijn gelegen , aan den Rijn , vera

ren aan

2
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a sia mij wel. Eenige duizenden voeten hoog bo

« ven de oppervlakte van dien zilveren vloed. Ja ,

« op eenen troon in de burgzaal, omringd van

« mijne vassalen ...."

« Ha ! ha ! gij schertst.”

« Ik noodig u tot mijnent. Het is eene fraaije

« landstreek , bosschen , bergen , dalen , rotsen ,

« valleijen , watervallen , bruggen en meisjes , boc

« rinnetjes om te stelen . Vier malen in het jaar

en heb ik een landfeest , dan geeft het bruiden ;

« en ik , als heer , heb le droit du seigneur.”

« Le droit du seigneur ,” hervatte LOUIS.... « Ik

« ben van de partij en FRANÇOIS ook . Wij zullen

« de gelei- jonkers der bruiden zijn . Ziet, wij wa

« ren juist van voornemens dezen zomer den Rijns

« stroom te bezoeken ."

« Ik zal steekspelen geven , lansen laten bre

a ken . Ha! gij zult het zien ,” vervolgde CHRIS

TOFFEL , welke zich in eenen armstoel had neder

geworpen ,
en dat met eene aisance , die den

millionair kenmerkt. Louis , die intusschen opge.

staan was en begreep , dat er geene reden be

stond , om zich niet te wasschen en te scheren in

het bijzijn van zijnen op eens rijk geworden

vriend , zeide tot CHRISTOFFEL : « Vervolg !

« vervolg ! ik ben geheel gehoor. Verhaal mij ,

« hoe het zich heeft toegedragen , dat gij op eens

« 200 rijk geworden zijt ?» .

nu
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Vertrok .

«

Gij weet mijn vriend !" 200 begon CHRISTOFFEL

zijn verhaal ,ad dat ik een oom had , die zeer

« jong , naar de Indien

Ja , gij hebt mij dat wel eens verhåald , en

k ook dat gij nooit meer van hem gehoord

hadır; en nu is hij op eens schátrijk uit de lucht

* komen vallen , niet waar ? Juist, zoo' als dat in

. de blij- en tooneelspelen , dagelijks voorvalt.”

« Ach ! laat het tooneel- en blijspel daar . Die

* oom ", versta mij wel, was de broeder mijns va

i ders, die gestorven is zonder mij een cent na te

& laten ; hij schonk mij niets als eene goede opvoe.

* ding ; waarop'ik mij vlei te mogen beroemen .

Ja , ja , ga maar voort , wij.weten het.
Ik

ben nog niet vergeten STOFFELTJE ! dat gij op

in school ook STOFFELTJE genaamd werdt en uwe

u thema's in stilte 'door eenen kameraad liet ver

k vaardigen ."

« Nu ja , als ik ziek was.... Die oom dan ; ja

* Waar was ik nu.... om het even , weet dan , toen

* ik eergisteren de eerste plaats bij het ministerie

en reeds vroegtijdig bij het openen der deuren

* vervulde..... ”

Die gij zelf als bode ontsloten hadt.”

« Door den klerk van den 'notaris VAN DER PEN

u op het vrienelijkst uitgenoodigd werd tot zij

in nent te komen , en , dat wel onverwijld , met

« verzoek om mijne doopcedul, benevens die mija

« ner 'ouderen , met de namen en kwaliteiten the

« de te brengen , daar het eene zaak van aangele

* genheid betrof."

E
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• Eene zaak van aangelegenheid , die uw oom

% in handen gesteld heeft van den notaris van DER

« PEN , uwen ouden patroon ; nu , die zal wel uits

« komen . '

petits

« Dat is lot daaraantoe, vervolgde CARISTOFFEL ,

a ik zal hem wel pengen leeren als de stagt,opge

emaakt wordt; maar....ik bid u val mij z99 dik :

« werf niet in de rede, yoor het minst als sij

op verlangt te weten , hoe zich de zaak juist toegen

« dragen heeft. Begrijp ook , dat het vele spreken

og mij vermoeit; de grootę gewaarwordingen
, die

« ik heb ondergaan...."

• Nu, gij waart dan op het kantoor van den
99

notaris ,
hervatte LoUIS:

en ging he

Neen , in de groole salon . Hij hood mij zelfs

u eenen stoel
aan het laatst zitten . Nadat

... hij mijnen naam goed had afgevraagd , en of ik

« wel de zoon was van CHRISTIAAN CHRISTOFFEL VAN

“ DER STOor en JACOMIJNTJE zeide hij tot mijz na

a. inzage, der doopçedullenz zonder eenige verdere

« voorbereiding i :" Mijnheer çurisTOFFEL VAN DER

«,«. STOOF , zoon van wijlen CHRISTIAAN CHRISTOFFEL

en JACOMIJNTJE AS in der, tiją

lieden , 'weet dat uw

« « DOLE VAN DER STOOF onlangs te Ostende uit de

mijnen yan Peru keerende , plotseling , overle

« « den is en u bij testamentaire beschikking als

« zijn eenigste erfgenaam bbenoemd heeft."

« En de erfenis bedraagt ?” hervatte LouIŞ.

« De notaris, heeft de som niet in zijn geheel

a kunnen uitspreken . « Zij is aanzienlijk , mijn :

« « VAN DER STOOF

a « echte

be

oom ROBERT RU
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*** heer 'aanzienlijkı; voegde hij mij toe, waarna

hij mij , die gereed was flaauw te vallen , in zijne

armen hield , terwijl zijne vrouw toespelde , om

& mij azijn en meer andere spiritussen te laten

ruiken , Ton

« Hoe CHRISTOFFEL ! gij een filozoof , een man die

« het goud steeds verachtte en het wist te ontbes

* ren , gij gaat flaauw vallen , omdat u eene erfenis

« te beurt yalt. ?"

« Ach vriend ! men is filozoof in de gegevene

omstandigheden , wanneer men gedwongen is

zich te bezuinigen ; maar , wanneer men een ge

* voelig hart heeft met twintig duizend guldens

« rente en nog meer , daar mijn notaris zegt, dat

* het kasteel de Rottenval, dat fraai riddermatig

« goed , waaraan verscheidene dorpen verbonden

zijn , ongeloofelijk veel moet opbrengen , dan ...

« Het losse geld zal ik , die mijnen interest versta ,

« tegen vijf , ' zes en zevėn ; percent uitzetten . Gij

& zult zien , vriend LOUIS JONCAR ! wat CHRIS

i TOFFEL voor eenen kop heeft in het administra-.

« tive ; maar het is nu het oogenblik niet. Ik wil

mij geheel aan het genoegen . wijden. Kom ,

« kleed u aan . Ik ben het , die u heden uitnoo

« dig een déjeune à la fourchette te nemen bij

« DUBOS achter den Schouwburg .
schouwburg. Eerst gaan wij

* naar mille colonnes, het café Suisse , of waar

te gij slechts begeert.”

Na kwam : FRANÇOIS juist binnen , :. CHRISTOFFEL

sprong hem om den hals en liet hem in de kamer

.

3
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pirouetteren , zoo dat deze vermeende, dat de bode

CHRISTOFTEL de eerste plaats in het dolhuis moest

gaan bekleeden . Hij vernam weldra zijn geluk ,

zijne inzigten .... en zingende ging,men arm aan

arm den trap van het hôtel naar beneden , en naar,

een der geachtste koffijhuizen , dewijl hetzelye het

duurste was.

Niettemin verwonderde zich CHRISTOFFET , dat deze

gebeurtenis de beide vrienden nietmeer verraschte ,

of liever gezegd , dat zij dezelve als eene alle

daagsche gebeurtenis beschouwden .

« Hoor ,” : sprak hij al etende , en zich te goed

doende ,
« ik heb reeds een fraaije tilbury ge

« huurd en 'op morgen koop ik er een. Gij zijt

* voorzeker paardenkenners ; help mij mijne keus

« ze bepalen , maar het moet een echt Engelsch

« ras zijn , zoodat ik in de allée verte de aandacht

« tot mij trek . "

« Ha, bravo ! mijnheer wil schitteren ant

woordden de jonge lieden lagchende.

a Schitteren juist niet , maar als heer van het

« riddermatig goed de Rottenval moet ik toch mij.

« nen rang weten op te houden , Een ander , die

« geen rottenval en slechts een' kaltenklaauw in

zijn wapen kan voeren ,voeren , zoade welligt met

a vier paarden rijden . Neen , 200 ijdel ben ik niet.

. Ik vermeen hier ook niet lang meer te toe.

Zoodra de notaris VAN DER PEN mij de

« genoegzame .contanten . in handen heeft gesteld ,

expedieer ik brieven naar de Rottenyal , opdat

« Ven .
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« men 'zich gereed make mij in te halen . Ik wil

« dat het éclat maakt. Ja , ik heb er al mijn le

« ven zin in gehad , om een kasteel te bezit ,

a ten en heer van onderscheidene dorpen te

« zijn .'

« Hoor mij die filozoof eens aan ,” riepen de

beide vrienden , - « hij wordt zoo trotsch als een

« paauw ."

« Stil ! gij kent mij niet, ik zal trachten wel te

« doen , mij bij mijne vassalen bemind zoeken te

« maken. Hoor , vrienden ! wij rijden er met post

paarden naar toe.”

u En een courrier vooruit."

« Zoo ! een courrier vooruit , opdat wij aan de

pósthuizen naar geene paarden behoeven te wach

« ten , niet waar ? maar zal mijn kamerdienaar wel

« zulk eenen altoos paardjagende courrier kunnen

« volgen !”

« Hoe ! gij wilt eenen kamerdienaar. vooruit zen

zoo als in de nouveau seigneur du vil« den ,

lage ?"

<

« Dat behoort zoo . De schout van het dorp ,

« de rentmeester, de opziener van het kasteel , en

« de verdere beambten moeten toch wel van het

juiste uur mijner aankomst verwittigd worden .”

Afwisselende gesprekken van dien aard , ver

levendigden het déjeúné. Men plaatste zich

in eene calèche , reed naar Laken , les trois

fontaines , en onze erfgenaam hield niet op

4
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op met plannen te maken in het gezelschap der

beide vrienden , die een deel van den dag met

lagchen en grapjes maken doorbragten. ::

Des avonds ging men naar den schouwburg.

Het was CHRISTOFFEL ; die de uitgaven van den dags

eń zulks van ganscher harte , bekostigde.
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LAATSTE BIJEENKOMST MET BIBİ.

Fuenmay good

Het was last,toern ein TSTOFFEL tot zijnent keeren

de, zijnen knecht, reeds den vorigen dag in dienst

genoten , bij zich liet komen . « Morgen vroeg

« met de tilbury beneden voor het modemagazijn ,

á verstaat gij HANS !" waren e laatste woorden tegen

eenen langen slungel, die nooit iemand anders als

huurkoetsier gediend had , en wien CHRISTOFFEL voor

nemhens was tot zijnen kamerdienaar op te leiden .

á Morgen vroeg met de tilbury , " herhaalt een

bekend stemmetje op den" trap , die naar de ka

mer geleidt. Het is die van BIBI , welke hem te

voren treedt, ven eind kaars in een stuk graauw

papier houdende.

« Am ! wat is dat ? drommels !
mijnheer

« heel in het nieuw ! Ik heb nooit geweten ,

& eenen anderen tok hádt dan dien zwarten zooge

is ge

dat gij
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« op

« ten ,

in naamden gala-rok , welke voorzeker vier jaren nit

« de mode is , en dan dat jasje , peper en zout

« kleur , ” voegde zij CHRISTOFFEL toe , die zij voor

lichtte .

Si ! BIBI ! Ga toch vooruit den trap op , als

« gij mij wat zeggen wilt. Ik houd er niet van

den
trap te praten ,

het is zoo gemeen .

« Ha! ha! uwe excellentie ! Nu , ik zal u niet

« compromitteren . Zou men niet zeggen , dat het

« de minister zelf ware. Had ik het maar gewe

dan had ik mijn eindje kaars in vieren ge

sneden en den trap geillumineerd .”

In de kamer gekomen zijnde, vlijde CHRISTOFFEL

zich in den grooten armstoel met een zeker gevoel

van eigenwaarde neder , 200 dat BIBI het uitscha

terde , zeggende : « maar , zeg mij toch eens kleine

* Brutus ! hoe komt gij aan al dat fraais. Zie eens ,

mijnheer heeft eenen gouden ketting aan zijn

á horlogie ! drie cachetten ! Ha! ik vermoed , mijn

a heer heeft in de loterij gespeeld en gewonnen ,

* of wel , hebt gij als de eerste plaats aan dedeur

& van het ministerie bekleedende , ook eene grati

ficatie van zes honderd francs bekomen voor

uitgestane koude en ongemak gedurende den

« laatsten winter ? "

Een medelijdend lachje van CHRISTOFFEL volgde

op dit gezegde.
« Zes honderd francs ! lieve hemel!

á welk eene nietigheid .

* Noenut gij dat eene nietigheid ?” hervatte BIBI.

K
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« Och ! doe mij het genoegen en geef mij een half

in dozijn van die nietigheden als gratificatie voor

« de u bewezene diensten , toen gij onlangs zoo

-« genaamd ziek waart en van liet bal des aanne

« mers kwaamt., alwaar men scheen aangenomen

te hebben u dronken te maken. Kom , geef op ;

* ik laat mij morgen in eene calèche paarWater

Floo rijden . Ik heb nog nooit den lion belgique

| gezien , gij zijt nu in de gelegenheid gesteld ; mij

« die kleine dienst te bewijzen.”

• « Luister met aandacht naar mij ; hoor mejaf

vrouw ! ik ben wars van al die gekheden aan te

« hooren ,"

« Hoe gij noemt mij , mejufvrouw . Zijt gij mal

* geworden ? "

« Nu dan BIBI ! als gij het volstrekt zoo begeert,

« Gij ziet niet meer den , tegen een appointement

zes honderd gulden , aan het ministerie

geplaatsten jongeling voor u . Ik , CHRISTOFFEL

* VAN DER STOOF , ben in dit oogenblik een der

« rijksten van Brussel misschien , voor zoo verre

sé ik hen aan het ministerie heb leeren kennen ,

« Weet, dat ik de eenigste erfgenaam eens ooms

á ben , die uit de goudmijnen van Peru terug ge

« keerd , doch helaas! gestorven is.”

« Omdat de goden u zijne rijkdommen wilden

« beschikken , niet waar Croesus van de derde

verdieping ? Als het waar is , is het wonderlijk .”

« Ja BIBI ! het is verwonderlijk gelukkig ; maar

K yan

E 5
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het is waar ik heb ook den titel van Heer van

* de Rottenval verkregen , beer van een kasteel

« met omliggende dorpen en deszelfs bewoners."

- « Gij zold er voorzeker geene katten op behoe

« ven na te houden ;" hervatie BIBI lagchendes i'» .

Wel mogelijk ; BIBI ! bu , wij zullen zien . Het

« is geen sprookje , dat ik de verhaal.”

En gij hebt het mij niet dadelijk gezegd. Na

dat is tot daaraantoe. Gij zijt de eerste niet

« die op het vernemen van zulk een gelukkig toe

val der fortuin den kop verloren heeft. Maar

« laat ons nou dansen , laat ons pret hebben ,

« Kom sta op , geef mij de hand , là
queue

de

chat."

Intusschen heeft BIBI CHRISTOFFEL bij den arm

gevat en gedwongen op te staan , om met haar te

pirouetteren . Eindelijk weet hij zich los te maken

en gaat weder met waardigheid zitten , terwijl BIBI

van den eenen stoel op den anderen klimt en ver

volgens op de commode.

« Voorzeker BIBI ! ga uwen gang. Ik zie gaarne

« dat gij u vermaakt , maar wij kunnen niet lan

« ger te zamen dansen . Gij begrijp wel, dat de

« rang , dien ik in de wereld bekleeden zał , niet

toelaat, dat wij op dien 'voet blijven . Maar ik

« zal trachten u van dienst te zijn , waar ik kan .

« Reken op mijne protectie.

a Wat reutelt gij daar van protectie ? ” zegt BIBI ,

die in dit oogenblik boven op de commode als
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eëne gratie stond en het regter been als eene

Terpsichore van de groote opera plieerde. In denen

sprong was zij op den grond. Wat heeft dat te

« beduiden ; " Vervolgde zij op hare beide voeten

staande. « Kunt gij op denzelfden vóct niet met

« mij,blijven leven ? Leg mij dat alles eens uit

« als een welsprekend ministerieele bode.”

« Maar , lieve BIBI ! mij dunkt dat dit alles klaar

« blijkelijk is. Ik zal u altoos vriendschap blij

en ven toedragen ; ten bewijze daarvan zal ik u

• morgen den fraaisten shawlten geschenke geven ;

& die in de straat Madelaine te koop hangt, al

« zoude ik er ook een uit het wereld beroemde

* magazijn van SINKEL van Amsterdam laten ont

« bieden , tot gezetten prijs en wel de kleur', die

« u het aangenaamst is ; maar ik herhaal , dat ik ,

« als héer van het riddermatig goed de Rottenval,

a hetwelk zich aan den Rijnstroom op fiere rotsen

« verheft , blaauw als azuur , niet langer uwen

« minnaar blijven , of mij met u op straat vertoo

« nen kan , daar de omstandigheden zulks niet ge

« doogen .

BIBI, die zich tegenovef CHRISTOFFEL geplaatst

had en hem had laten uitspreken , zonder in de

rede te vallen , nam nu haaß eindje kaars dat zij

in eenen daarstaanden kandelaar bij de intrede van .

de kamer geplaatst had , in de Hand , en zeide met

bitterheid : * ik dacht u slechts zot te wêzen ;maar

« nu ontwaar ik , dat gij ook een ondankbaar schep
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« sel zijt. Gij wilt mij niet meer zien , daar de for

a'luin u begunstigt. Waarlijk fraai , het besluit is

« 'uwer waardig . Wat het geschenk van dien shawl

« aangaat , sla hem om de schouders van de schoo

« nen , die u ontkleedende , u voor den gek zullen

houden .'

Mejufvrouw . BIBI.!” sprak CHRISTOFFEL in toorn ,

opstaande , a weet gij wel , dat hetgeen gij mij

« daar zegt , u niet-voegt, ofschoon mij die taal

« van u , welke zulk eene slechte opvoeding geno

« ten hebt , niet verwondert."

« Zwijg , kwaadwillige draak !” hervatte BIBI

CHRISTOFFEL naderende, die , eene oorveeg den

kende te onlyangen , zich achter den armstoel

plaatste , « gij verdiendet , dat ik u die kaars bran

« dend liet inslikken ."

« Hoor mij , mejufvrouw BIBI ! versta dan toch

a rede ,” riep CHRISTOFFEL , hierop achter zijne lede, .

kant retirerende.

Zwijg !” hervatte zij , « ondankbare ! gij boe

& zemt mij medelijden in . Ga,Ga, onderhoud gras

« vinnen , prinsessen , als gij kunt, danseressen ,

mijladies als er nog te krijgen zijn ;maar ik voor

« spel u ,
dat

geene
dezer uwe thee zetten of u ver

e zorgen zal, wanneer zij dronken te huis komt; ja,

zullen u aan eene indigestie doen sterven ."

Dit zeggende neeg BIBI diep , er bijvoegende :

« ik heb de eer van uwe excellentie , de onderda

nige dienaresse te zijn .” Vervolgens aau de

0
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Kien een man

deur gekomen zijnde , trok zij , het eindje kaas

omhoog heffende al pirouetterende , die achter

haar toe , latende den erfgenaam van het kasteel

de Rottenval in donker .

« Zie , dat verduivelde kataas eens," riep CHRIS

TOFFEL zich geheel in donker ziende , woedend

uit . Mijne kaars heeft zij niet eens ontstoken ,

die twintig duizend guldens ren

« ten bezit , moet den Vuurstag in de hand ne

« men .... neen , liever begeef ik mij in donker te

« bed... O die vrouwen ! dat is nu die BIBI , voor

a wie ik zoo veel gedaan , zoo veel inschikkelijk

« heid gehad heb. Nu , het is de laatste maal ,

« dat ik zoo toegevend ben. Ik zal mij laten gel

á den , en die mij wil bezitgenij zal riets meer

á moeten hebben , dan een opgewipt neusje 200

kals zij.” ; 51511-976,3 *;; şi soci* fio cibor.bg

CHRISTOFFEE sliep in ; hij droomtniet van 'BIBI ,

maar wel van zijne aanstaande grootheid als dorps

heer , als bezitter van den burg.de Rottenyal.v :

inuis reno

aivas para o fi j'

horicar Oy

valoare des? 1995

permo
b
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Reeds ivroegtijdig was CHRISTOFFEL ontwaakt. Hij

heeft i rust noch duur. . Het iş zijn kasteel , zijng

goederen , die hem in de gedachten spelen. Hij

denkt saan niets:dan raazideze voorwerpen. Het is

zes are in den morgen en reeds is hij twee uren

te vrbeg op straat. De tilbury staat nog niet voor de

deur. Hij wil niet weder naar zijne kamer terug

keeren . Het is de laatste dag , dat hij die be

trekken zal. Zoo wandelt hij dan naar het huis

van den notaris , schelt aan en vraagt of het bu

reau open is.

« Maar mijnheer ! is dat eene vraag op dit uur ?”

voegt hem de portier toe , die zijne slaapmuts op

heeft , terwijl de slaap nog in zijne oogen huisa

vest .

« Hoe gesloten ?”
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. Wel zeker , indien gij met notaris klerken be

« kend zijt geweest van uw leven , dan zult gij

wel weten , dat deze nooit vóór tiene ure op het

kantoor komen , en nu is het pas half zeven.

. En de notaris dan ? : die slaapt: toch wel niet

meer ? "

Mijnheer VAN DER PEN , »
vervolgde de por ,

tier , « ligt nog wel twee ure in de veren naast

zijne wederhelft ;; en hem i zoude ik voor alles

« niet willen wekken . Onze mevrouw zoude het

mij zeer euvel afnemen giWanneerisik ben kwam

storen ,"
i in arcole li biti : 05

3. Om het even , men zal pet u niet ten kwade

duiden , indien gij mijnen naam CHRISTOFFEL

YAN,DER STOOF , beer van de Rottenval, slechts aan

« de deur zijner kamer noemt. Hij zal als eene door

« des wind gedreven wordende yeder uit de de

skens.lc voorschijn komen . Het betreft eene zaak

kyancaangelegenheid ." ins di cei 95910 »

-De portier: riepi dihet kamermeisjeo op . Deze

vroeg wat er aan de hand wasg verstoord zijnde y

dal ngen haar zoo vroeg wekte. Icy obis

20. Het is mijnheer , die daar staad ," vervolgdei

de portier , « die zulk cené groote haast heeft , om

« mijnheer te spreken....... ?

wa Jals ik ben bet die haastiheeft Vervolgde

CHRISTOFFEL , & zeg uwen meester , dat het de heen

van de Rottenyal, is die een inkomen van twins

* tig duizend gulden aan renten heeft

1907 vi
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Het kamermeisje ging , klopte aan het slaapver

trek , maar kwam inmiddels terug , CHRISTOFFEE

toevoegende , dat de notaris haar tot antwoord

gegeven had , dat wanneer zij zich weder ver

stoutte hem zoo vroeg te wekken , hij haar zoude

wegzenden . Gij gevoelt wel , mijn lieve mijn

« heer ! dat... "

ca Gij hebt mijnen naam dan genoemd.”

• Voorzeker ! maar dat heeft niets geholpen ." :

te « Hm ! het is goed , ik zal terug komen.”

Morrende ging CHRISTOFFEL de deur uit , zeggen

de : « had ik slechts al de mij behoorende stukken

« uit zijne handen ; hij zag mij' voorzeker niet

« terug. "

3.Nu ging hij naar de Boulevard No. 113 , alwaar

FRANÇOIS zijne kamers had .

- Een schrijver , een vaudevillist , een geleerde

« zal dit uur toch wel ten bedde uit zijn . Was

« meer is , ik zal hem uitnoodigen met mij het

e ontbijt te gaan nemen. Die heeren zijn daar al

o ' toos zeer gevoelig voor."

Het is de portier niet', die hem terughoudt.

Deze voegt hem slechts toe : « ga den trap maar

* op , gij zult het vertrek van mijnheer FRANCOIS op

« de derde verdieping vinden." .

w « Hm !” zegt hij in zich zelven ,

& verdieping , dat is hoog ! Het is waar , daar

e zijn welioschrijvers , die onder de dakpannen

huisvesten , maar FRANÇOIS bezit eenige midden

« op de derde

III
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* len , wel twee duizend guldens renten 's jaar

lijks. Vroeger scheen mij zoodanig iemand een

kapitalist toe.

Op de derde verdieping gekomen zijnde , schelt

hij bij herhaling. Eindelijk wordt hij gehoord en

men roept hem toe : « wie daar ? "

« Ik ben het , gij weet het wel, uw vriend

« CHRISTOFFEL ! ik kom u tot een dejeuner uitnoo

« digen . '

« Ik bedank je hartelijk , uwe excellentie van de

Rottenval! ik heb laat in den nachtmijne schrijf

a tafel eerst verlaten en wenschte nu nog een paar

• uren te kunnen slapen. Tot wederziens!”

« Wat duivel ! hebben die menschen dan toch

• gegeten ," mompelde CHRISTOFFEL in zich zelven ,

zoo lang te kunnen slapen . Het is een

« yreemd iets.”

Ook daar ging hij den trap af en zocht de

Madelaine wederop . Gelukkigerwijze

staat zijne tilbury voor de deur van het mode-ma

gazijn , en zijn gezigt verkrijgt bij den aanblik

van dezelve weder eene goede plooi. Wat meer

is , de jonge modemaaksters , de goederen van het

magazijn uitstallende , bevinden zich juist aan de

deur. Met eenen deftigen tred gaat hij hen voora

bij. Zich eenigen toon willende geven , plaatst hij

zich zoo vlug doenlijk in de tilbury , en vertrekt

onder het schaterend gelach der winkelmeisjes , in

welker midden , BIBI zich bevindt,

F
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Zij lagchen ,” zegt hij , maar laten zij lago

a chen. Zij zien nu wie ik ben , en hoe weinig

zij bij mij in aanmerking komen .

Nog een uur lang liet hij zich langs de boule

vards rijden , en toen ging hij andermaal naar zij

nen notaris , die , ofschoon
nog

niet

toor, zich onledig hield met de sentinelle te le

zen . Hij liet onzen CHRISTOFFEL een half uur lang

in het spreekvertrek de rol van eenen sentinelle

vervullen. Eindelijk trad zijn ' vroegere meester VAN

PEN te voren , en men begon over de nalatena

schap van oom te spreken .

Zeg mij toch eens , mijn lieve mijnheer van

DER PEN !” voegde CHRISTOFFEL den hoog getapeer

den zaakgelastigde, per testamentaire beschikking ,

toe . « Hoe heeft het zich toch toegedragen , dat

& mijn oom eigenaar geworden is van het ridder

& matig kasteel de Rottenval aan den Rijn gele

a gen , daar hij uit Peru over zee gekomen is ?"

* Niet regelregt ," antwoordde men hem , « hij

« toefde het laatste jaar in Engeland en heeft ,

blijkens de papieren , te Londen kennis gemaakt

« met iemand , die geld noodig had en dit ridder

« matig goed te koop aanbood. Daar de Rijn

* stroom eene voortreffelijke landouw oplevert, bem

* sloot uw oom het goed te koopen , om zijne

« dagen aldaar in den schoot der 'zoo rijke natuur

• te eindigen ; maar een onverwachte dood heeft

« anders beslist...."
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• En heeft gewild , dat zijn nog jonge neef,"

hervatte CHRISTOFFEL « al die geneugten des le

# vens zoude genieten .'

a Hoe leed het mij ook doet vervolgde CHRIS

TOFFEL « moet gij toch met mij bekennen , dat

e de dood zeer wel heeft gedaan. Mijn oom ,

e reeds oud en afgeleefd , voorzeker verzwakt door

« de groote reizen , had toch spoedig het land der

* rust ingegaan . Hij heeft voorzeker gedacht, zijn

* neef CHRISTOFFEL is jong en sterk. In den bloei des

« levens zal hij een goed landheer zijn , de jonge

telgen kweeken, zijne vassalen weldoen en het rid

« dermatig goed zich in gepaster handen bevinden .

« Het is voorzeker een groot kasteel, niet waar ? ”

« Volgens de beschrijving , eenige vellen druks

* groot, die ik mijnen eersten klerk naar de au

« thentieke stukken , ter afschrijving in handen heb

« gesteld , moet het zeer groot zijn . Het heeft

k vier nog niet geheel in raïne gestorte torens ;

* wallen die belegerd zijn geworden , en welke de

beproefdste ridderschap voor eeuwen herwaarts

a niet heeft kunnen vermeesteren ; ophaalbruggen

« en grachten ; maar de laatsten zijn sinds ja

« ren uitgedroogd .”

« Ol dat is het minste , ik zal er weder water

in laten loopen. Ik ben bij het ministerie dik

& werf genoegzaam ingelicht geworden , hoe men

* kanalen moet graven en water aanbrengen , te

Fa
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& meer , daar het eene vereischte is , water in de

nabijheid van zijn kasteel te hebben . Er kan

« brand ontstaan , daar ik illuminatiën geven , en

« bij elke festiviteit, vuurwerken afsteken zal. Gij

« weet eene onvoorzigtigheid vindt zoo ligt plaats.”

Regt zoo !” hervatte de notaris , « te meer

« daar , volgens de papieren , de brandstichtingen

« zich op het platte land zoo vermenigvuldigen .” .

« Ja , maar mijn kasteel zal toch wel hoog ge

a legen zijn ."

O voorzeker ! wel honderd ellen hoog , op

steenrolsen ,

« Honderd ellen ! Lieve hemel ! ligt die Rotten

a val zoo hoog ? Wie duivel is zoo gek geweest ,

in aan zulk een kasteel den naam van de Rotten

k val te geven , die altoos laag bij den grond

* staat.”

« Voorts zijn er groote ridderzalen , geregtsza

« len , gevangenissen , onderaardsche gewelven.

« Ik begrijp u , 200 als in de romans van Anne

Radcliffe.”

« Moderne vertrekken ; stallingen voor meer dan

twintig paarden .'

« Ik zal er ezels zetten .'

« Steenen standbeelden , ook dat van Dioge

« nes. ”

Hij zal er zijn man vinden.”

« Enfin ! mijnheer CHRISTOFFEL VAN DER STOOP !

>
3
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k noemen en waarvan

de beschrijving met den inventaris van het mo

« bilair , ofschoon eenigzins in aantieken stijl , zal

• u overmorgen geworden . ”

* Ik beloof uwen klerk , als hij vlug kan zijn

« en mij de papieren morgen ter hand stelt , een

• willempje en drie vrijbiljetten , als een der voor

« naamste schrijvers , mijn vriend FRANÇOIS , een

« zijner stukken laat opvoeren. Nu , haast u ,mija

« lieve mijnheer VAN DER PEN ! mij de bewijzen van

eigendom cum suis en mijner regten , zoo spoedig

mogelijk ter hand te stellen . Ik verlang naar

* de Rottenyal even zoo hard als eene rot , die

* in zit, naar zijne vrijheid . Is het nog verder dan

* het Bingerloch , dat ik wel eens heb hooren

er overal platen te koop

« hangen . "

« O voorzeker ! verder als demuizentoren , " her

* vatte VAN DER PEN.

De muizentoren ? waar ligt die ?"

« Wel , bij Bingen. "

« Lieve hemel ! zijn er niets dan rotten en mui

* zen in dat land ? nu dat is tot daaraan toe, ik

« zal dezelve vangen , des noods katten mede ne

« men . ”

« Ho ! daar zijn vallen genoeg , doch de uwe

. « zal wel de voornaamste zijn .

« Nu , mijnheer CHRISTOFFEL VAN DER STOOF , heer

# van de Rottenval! vergun dat ik mij aan mijne

schrijftafel nederzet ; het is meer dan tijd , dat

«

F 3
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a ik de pen opvat. Men geeft dezen avond een

& nieuw stuk au théâtre roijal, en ik heb mijne

a loge genomen .”

De notaris VAN DER PEN boog zich tegen zijnen

yoormaligen klerk , die men tot zijnent op hetba

reau het STOFFELTJE noemde; maar
nu was het

STOFFELT
JE

, door de fortain begunstigd , die

ieder naar gelang der omstandigheden vleide.

Den daaropvolgenden dag onderhielden de beide

vrienden zich omtrent het al of niet
op

reis gaan

met CHRISTOFFEL. FRANÇOIS was moeijelijk te over

reden en zeide : « wij waren afgesproken om met

« ons beiden dezen zomer de boorden van den

Rijn en Moezel te gaan bezoeken ; maar nu ,

« zoo eensklaps in het gezelschap van een ' zot

« een ' ezel.... "

« Maar , lieve vriend !” hervatte LOUIS , « zijn

« wij niet dagelijks, zoo wel hier als elders , in het

“ gezelschap van zotten en ezels ? ”

Toegestaan ! Nu , laten wij dan voor de graps

« echter ten onzen koste , ieder in zijn privé de

* reize met den heer van de Rottenyal aannee

« men ,
al ware het dan ook maar om zijne

& snaaksche intrede
ор het kasteel bij te wonen

« benevens de feesten , die hij zal geven . Het land

« zal er door in oproer geraken , en de daaruit

« voortvloeijende gebeurtenissen , de geschiedenis

< aanvullen .”

« Wel gedacht , FRANÇOIS !” hervatte LOUIS , « 200

« mag ik u hooren. Als schrijver en dichter kung

22
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a gij er tafereelen yan ophangen , die alom ge

« lezen zullen worden , daar wij den heer van de

Rottenval wel een weinig voor het lapje zullen

« moeten houden , waartoe hij aanleiding genoeg

« zal geven , om de reis te veraangenamen , en

a : wij zullen ons . STOFFELTJE hierdoor stilzwijgend

« eene wezenlijke dienst doen . In vele gevallen

zal, hij onžen raad behoeven . Hij wil steekspe.

len , feesten , bals , bruiloften en doopmalen gem

a'iven. Hij behoeft uwe diensten , ter vervaardie

« ging der feestzangen ."

« Nu', dan zijn wij klaar ,” hervatte FRANÇOIS.

Wij vergezellen den heer van de Rottenval , in

den striktsten zin , waar het behoort. Hoe zot

hij ook zij , is het echter geen kwade jongen , en

« goed van aard . Wij kunnen misschien nog

« voorkomen , dat hij zijn geheele vermogen niet

« vertimmert en vermetselt , of door het graven

« van cen kanaal , van zijn kasteel naar den Rijn ,

* zijne schatkist tot op den bodem toe uitgraaft.”

« Hij heeft reeds eene reis-calèche gekocht, dit

« zeide hij mij dezen morgen ; en , niet zonder

« veel moeite , heb ik aan zijn verstand gebragt ,

« daar hij vier paarden voor dezelve wilde koopen ,

dat het beter ware postpaarden te bezigen , tot

« aan den oever van den Rijn , in welks nabija

« heid zijn kasteel eenige uren ver landwaarts

« moet liggen ."

« In de omstreken van den Rijngau, niet waar ? "

3
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« Een heerlijk land. Rijn- en Moezelwijnen

á zijn er gemeenzamer dan hier het bier ."

1 « Nu , dan moeten het wijnbeken zijn , die daar

a stroomen ."

Na onderscheidene achtereenvolgende dagen den

drempel van den notaris VAN DER PEN afgeloopen

te hebben , geraakte CHRISTOFFEL eindelijk in het

bezit der vereischte papieren van het kasteel , om

als erfgenaam van zijnen oom hetzelve in bezit te

kunnen nemen . De notaris had dan ook , de door

hem verlangde som gelds op rekening uitgekecrd."

Behoeften van allerlei aard , manden vol , vul.

den de calèche aan . Hij gaf bevel om de zooda- :

nigen , die hij vermeende op zijn kasteel benoo

digd te zijn , hem per as en ten deele per stoom .

boot op te zenden , daar ondersche
idene

pakken

kleederen , naar de laatste mode, zijne enorme,

groote reiskoffer aanvulden . Zijn knecht Hans , ru "

de benaming van kamerdien
aar

verkregen hebben

de , was eene geheel nieuwe liverei met zilver

gemonteer
d

, aangemete
n

geworden , en in de knoo

penfabrijk had hij voor dezelve expresseli
jk

knoo

pen - laten vervaardi
gen

, (waarop gekroonde rolten

met helmen afgebeeld waren . Deze , het zwak

van zijnen meester kennende, vervoegde zich nooit

tot hem , dan met nedergesl
agene

oogen en eerbic

diglijk ; hij hield steeds den hoed in de hand , al

regende het ook .

Louis en FRANÇOIS dachten er 'zoo niet over , en

)
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lachten voortdurend ten aanzien van den zooge.

naamden ridderlijken toon , dien i hij zich geven

wilde. Daar de vader van Louis nog niet van zijne

reize te Brussel teruggekeerd was, liet hij eenen

brief achter , waarin hij hem meldde , dat hij met

FRANÇOIS .EN CHRISTOFFEL een reisje was gaan doen ,

en inconsequent genoeg , 'zonder te bepalen , wan

neer hij zoude terugkeeren ; veelminder ; waarheen

deze reis zich uitstrekte . * Vaarwel ! lieve vader

« vermaak ü zoo veel mogelijk , ik zal het insgea

lijks trachten te doen ,” waren de laatste regels

die het loshoofd daarstelde.

Eindelijk is de gewenschte dag daar . \"Na een

copieus ontbijt genomen te hebben , plaatst men zich

in de reis-caléche , en rijdt het ministerie voorbij ,

waar CHRISTOFFEL de eerste plaats aan de deur be.

kleed had.

Dat’LOUIS JOŃCAR zich een congé voor eenige maan .

den verschaft had , verstaat zich 200 wel , als-dat

onze dichter en schrijver FRANÇOIs zich van de noor

dige tablettes had voorzien , om zijne gedachten en

bemerkingen op
reis te kunnen daarstellen.

Zoo ging het dien dag langs Waterloo , alwaar

men de monumenten , het roemivolle slagveld ge

wijd , in oogenschouw nam ,. tot Namen. Men

stapte in het hôtel. Harskamp af, liet zich goed

opdisschen en reed den volgenden dag onverwijid

naar Luik . De schoone weg , te wel bekend om

door ons beschreven te worden , leverde le fraaije

€
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gezigtspunten op , om onze jonge lieden niet in

verrukking te brengen. CHRISTOFFEL riep voortdu •

rend : « ho ! dat is nog niets , in vergelijking van

« het land , waar ik mijn kasteel heb . Ziet eenst

* hier is het panorama van den Rijn in kleuren .

« Ziet eens! welke fraaije schakeringen . Ach !

« help mij eens., " daar mijn gezigt zoo slecht is ,

« (de kaart. in de reis-calèche ор den schoot zijner

* vrienden deploijeerende) , in het midden van al

< die kasteelen ', het mijne opzoeken .”

Men zocht , maar te vergeefs.

« Nu , ik zal er op eigen kosten y al ligt mijn

kasceel dan ook wat landwaarts in , een ander

panorama van den Rijn laten vervaardigen ,

« waarop de Rottenval te vinden is ,” hervatte de

erfgenaam met spijt , de kaart weder in den ko

ker schuivende.

« Hoor ! het is onbegrijpelijk , datmen van de

Rottenval geen gewag gemaakt heeft , terwijl de

« ellendige muizentoren als eene badkuip op de

& rivier drijft , en mijn notaris mij gezegd heeft ,

« dat mijn kasteel honderden ellen boven derzel

« ver oppervlakte verheven ligt.” .

« Honderd ellen ! lieve hemel !” antwoordde

LOUIS , « dan zult gij er in de wolken zitten .”

« Ja , in de wolken ,” antwoordde FRANÇOIS lage

chende. « Gij zult zien , wij zullen in eene ballon

« naar boven moeten .

*
*
*
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TOFFEL .

& Of in eene mand , zoo als men in de kolen

a mijnen bezigt.”

« In eene mand , hervatte CHRISTOFFEL

« , ja.... hoe zot ; daar zal wel eeñe draagkoets

« in het kasteel zijn , zoo als de ouden veel be

« zigden ."

« Of anders op ezels gezeten.”

* Ik zal van dezelve eenen stal vol hebben , om

& de bergen te beklimmen en mijne boeren gew

makkelijk te kumen bezoeken.”

Nog dien avond kwam.men te Chaudfontaine

aan , en den daaropvolgenden dag te Spa.

Ten aanzien der luisterrijke zalen , zeide CHRIS

Mijne vrienden ! wij zullen hier wel

« een weinig toilet moeten maken . Het is groote

æ redoute , en als dorpsheer en beheerscher van een

« groot kasteel , behoeft de welvoegelijkheid eenie

« gte tenue.”

Hij liet hierop , hoe gejaagd hij ook was om

zijn kasteel te zien , den grooten koffer door den ka

merdienaar uitpakken. Rok , broek en kamizool ,

řaar den laatsten Parijschen smaak , werden aan .

getrokken , toen men in de redoute-zaal zich

onledig hield met de prachtvolle verlichting , liep

hij reeds met eenen statigen tred in het midden

van dezelve , daar Louis en FRANÇOIS in den mane

schijn zich verlustigden met de bergen te heklina

men , die het aanvallige badplaatsje insluiten.....

Lagchende traden zij een uur later in de zaal ,

6

en ,
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waar hun vriend STOFFELTJe belle jambe maakte ,

alle badgasten , waaronder zich voorname perso

naadjen . bevonden , lorgneerde en met het oog

uitmat , alsof zij iallen parvenus waren . Eenige

gedecoreerden alleen schenen hem toe onderschei.

ding te verdienen. Daar hij veelvuldige lomphe

den beging , had hij zich zonder de tegenwoor

digheid van LOUIS en FRANÇOIS , die hem als het

ware uit den kring der badgasten , waarin hij zich

geplaatst had en het hooge woord voerde , trokken ,

en zich reeds belagchelijk aangesteld had , nog eene

onaangename zaak op den hals gehaald ,bewerende ,

dat men zonder een riddermatig goed te bezitten ,

niet veel in de wereld wezen moest. De geheele

zaal wist das spoedig , dat de origineele vreemde

ling , eigenaar van het kasteel de Rottenval vas ,

hetwelk niemand kende.' De jonge lieden maauw ,

den ten laatste in de vier hoeken der zaal even

als katten , terwijl de dames lagchende hare zak

daéken voor den mond hielden , zonder hem ten

antwoord te staan', . Wanneer hij haar ten dans

wilde geleiden , er bijvoegende , dat hij een goed

danser was.

i In den vroegen ' morgen lieten de vrienden de

postpaarden aanspannen ,
zich niet weder in de

gelegenheid gesteld willende zien , om op dewan

delingen , aan de badplaatsen verknocht, het kat

tengemaauw der spotvogels achter zich te hooren .

Ofschoon het slechis CHRISTOFFEL gold , was het
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hen niet aangenaam , daar zij zich nu eenmaal in

zijn gezelschap bevonden . Op den weg naar Aken

verzocht men hem dus ernstig , in deze badplaats

aangekomen zijnde , zijn kasteel niet te noemen.

Men toefde er uit voorzorg slechts eenige uren ,'en

vervolgde nu den weg naar de oude stad Keu

len , die CHRISTOFFEL un mauvais trou noemde ,

daar bij de intrede eene as van zijne calèche was

gebroken , en een dag oponthoud veroorzaakte.

Men hield zich onledig met het bezigtigen der

groote kerk St. Ursula , waar de beenderen en

bekkeneelen der elf duizend maagden , welke om

het Christelijk geloof zouden gemarteld zijn ge

worden , bewaard worden .

« Lieve hemel ! :welk een knekelhuis !” riep

CHR1 TOFFEL uit , en vroeg den koster of zich geenė

leenderen van ridders daaronder bevonden . Hij

noemde hem alphabetische wijze de namen der

ginen op , die , hunnersloten aan den Rijn gehad

hadden , en kwam zoo dan eindelijk op de Rottene

yal terug , een kasteel , dat de koster betuigde

.. nooit te hebben hooren noemen , ofschoon de rota

ten vallen in Keulen ook zeer gemeenzaam waren .

Nu ging men naar de St. Pieters Kerk , alzoo

LOUIS en FRANÇOIS .er op stonden , om de heerlijke

schilderij van Rubens , de kruisiging van JEZUS

voorstellende , te bezigtigen , STOFFEL , Weinig ge.

voel voor de kunst hebbende , vond er niets bui

tengewoons in , en riep slechts : « Gij zult in de

3
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zalen van mijn kasteel andere schilderijen zien ,

* ridders in volle wapenrustingen , die de on .

« overwinnelijke Rottenval verdedigden , luidens

« den inventaris van mijne roerende en vaste goe

#deren .”

Het rijtuig weder bruikbaar gemaakt zijnde , reed

men nu naar Bonn en stapte im Kölnischen hofe

af ; FRANÇOIS drong er op aan om de akademie ie

gaan zien . . Des avonds eerst bereikte, men den

Godesberg

« Ha ziet ; daar liggen de kasteelen reeds en

« de torenspitsen verheffen zich tot in de wol

ken , riep . CHRISTOFFEL aan gene zijde van Godes

berg , den weg naar Bingen vervolgende.

FRANÇOIS en LOUIS zaten in stille verrukking

daar , en lieten hem maar wat raaskallen , daar

hij ieder oogenblik vergelijkingen maakte , die slot

noch wal hadden , Hoezeer werden zij door het

trọtsche Zevengebergte verrast , welks kruinen

zich zoo statig boven de woeste bergketen verhief .

STOFFĖLTJE alleen had niets van dit alles be

koord , en riep maar : « Volgens de beschrijving

« der aangelegenheden van mijn kasteel , zult gij

« nog wel fraaijer dingen zien ;" en toen zij de

steile Drachenfels met moeite beklommen , riep

hij uit : « De Rottenyal ligt nog eens zoo hoog ."

Hoe gaarne hadden onze natuurvereerders den

weg te voet vervolgd en de calèche vooruit gex
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zonden , maar chrisTOFFEL wilde zijne beenen niet

gebruiken. « Zij hebben genoeg van hun leven

• gedaan ," herhaalde hij voortdurend op deze

aanvrage. « Wat dat aangaat, zij weten het best,

« dat ik de eerste plaats bij het ministerie vers.

« vald heb ."

Rolandsęck nam hij niettemin in oogenschijn ,

vermeenende dat men van daar toch wel de Rot

tenyal zoude kunnen zien ; maar te vergeefs. Hij

zwoer nu geen berg of rots weder te bekliminen

dan die , waarop de Rottenval gelegen was. Lang

zamerhand naderde men nu Coblents , daar de

beide vrienden den postillon opzettelijk drinkgeld

in stilte hadden gegeven , opdat hij slechts lang

zaam zoude rijden . Zulks had dan ook ten gevol

ge , dat CHRISTOFFEL niet weinig op de Duitsche

posterijen schimpte , zich beklagende , in Brussel

geene vier sterke paarden gekocht te hebben. Te

Çoblentz , waar de Rijn en de Moezel te zamen

vloeijen , toefde men eenige uren . Dit was alles

wat men van eenen ongeduldigen erfgenaam konde

verkrijgen . De jonge lieden maakten zich dezen tijd

ten nutte , om de merkwaardigste geslichten in

oogenschijn te gaan nemen .

Zij gingen verder en bezochten de vesting Eh

renbreitstein , wier sterkte , hunne verbeelding

verre te boven gaande , meermalen belegerd ,maar

nooit ingenomen werd dan in 1799 , toen de ben



96

3

zetting door een langdurig beleg genoopt werd ,

nagenoeg uitgehongerd le capituleren .

« Hm !” antwoordde CHRISTOFFEL , ongeduldig

stampvoetende , toen de jonge lieden' , na hem

vrij lang in den Gasthof die drei Schweitzer al

leen te hebben laten wachten , hem bij hunne te

rugkomst verhaalden , dat de vesting Ehrenbreit

stein , slechts eenmaal overwonnen was.
« Wat

* fraais ! de Rottenval is , blijkens oude protocol

à len en stukken , waarmed
e ik een deel van eenen

« mijner koffers gevuld heb , nooit ingenome
n geo'

a worden , door geen ' Romein , Turk of Griek

« veel minder door de Franschen . "

« Leve de vesting de Rottenyal !" riepen de jon

ge lieden lagchende , en ledigden de voor hen in

geschonkene glazen .

Nu reed men ,
Coblentz vaarwel zeggende ,

het hart van het Rijndal in . St. Goar, en het

schoone Schweitzerthal, Kaub , het woeste Ba

cherach , al deze bekoorlijke oorden zág men

slechts in het voorbijgaan , en dat onder de ver

wenschingen van FRANÇOIS en Louis, daar CHRISTOF

FEL steeds de paarden in den draf zien , en ner

gens stil houden wilde.

« Wanneer wij eenmaal op de befaamde Rotten

« val zullen aangekomen zijn , zullen wij deze

a streken met meerder opmerkzaamheid gaan be

i zigtigen ," zeide men elkander onderling.
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naam .

Bingen bereikende , aan welks regterzijde zich

de Rudesheimer-rotsen verheffen , wilde CARISTOF

FEL , den Muizentoren ontwarende , volgens aan

duiding van den postiljon , zich dadelijk aan gene

zijde der rivier laten overzetten . » Er valt niet

« aan te twijfelen ,” zeide hij , « of de Muizen

toren moet niet ver van de Rottenval zijn .”

Het was laat op den middag , toen men te Bin .

gen in eene niet zeer aanzienlijke herberg , daar

er geene andere te vinden was, afstapte. Men

deed navraag omtrent den burg de Rottenval,

maar niemand kende aan deze zijde van den Rijn

eenen burg, yavan dien « Ik ben in den

Rheingau , dat pittoresk oord genoegzaam be

kend ,” voegde hem de waard toe , « maar dat

* kasteel is er nooit geweest , voor zoo verre ik

• mij kan herinneren , of wel , het moet geslecht

u zijn .”

a Geslecht ! God beware mij !” riep CHRISTOFFEL

uit , de laatste woorden slechts verstaande der

landtaal , die de man sprak . » Dan heeft de ver

kooper mijnen oom bedrogen .”

* Stil ! bedaar dan toch ,” riepen Louis en FRAN

ÇOIS gelijktijdig uit. Gij zegt en hebt ons al

« toos gezegd , dat het bij Bingen gelegen is.”

« Ja , in den Rheingau , het romaneskste oord

* dat er bestaat. Zoo heeft mevrouw VAN DER PEN

« mij den morgen voor mijn vertrek zelve
nog

« herhaald ; zij had als kind den Rheingau reeds

bezocht."

G
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* Ha ! la commère à la plame, die onze vriend

FRANÇOIS op het tooneel heeft laten figureren ,

· heeft met onzen reisсompagnon den morgen

« vóór zijn vertrek nog een léte à tête gehads

* Voorzeker een ontbijt à la fourchette ," vervolg

de Louis ; « niet waar CHRISTOFFEL ?”).

« Of à la plume ,” hervatie FRANÇOIS lagchender

« Voor dén duivel , mijne heeren ! laatmij toch

a in vrede mijn kasteel zoeken ," sprak nú CHRIS ,

TOFFEL gemelijk ', het panorama met aandache it

ziende , dat hij reeds op de tafel uitgespreid had .

« Halı !" met den vinger den Rijnstroom volt

gende , daar staat Bingen , niet waar 2 "

- Ja , en daar is het Bingerloch ," vervolgde

FRANÇOIS , hem met de hand het hoofd nederdruk

kende .

á Voor den duivel ! mijnheer de grappenmaker !

a ik behoef mijnen neus in geen toch te steken .”

á Zie liever met mij , daar de Rottenvat tot

a schande voor de geographie , niet op de kanet

opgeteekend staat , waar het Groot-Hertogdom

« Hessen ligt en dan Oppenheim .”

« Oppenheim ? nu ja , die naam zal hier op de

á Kaart vermeld staan . Het is die van eenen rij

« ken winkelier in Amsterdam , welke

a Achterburgwal woonde , toen gij het laatst die

stad bezocht eene gouden snuifdoos

op den

en er

kocht.”

i In 's hemels naam , FRANÇOIS ! houd toch op
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« ker

met uwe zotternijen. Ik bedoel de stad. Ope

* penheim , aan den Rijn gelegen , en geen Am

șterdamsche winkelier , die op den Achterburg

wal woonde , toen ik het laatst die stad bem

• zocht en er eene gouden snuifdoos kocht.”

Ik zie wel , gij zijt weinig met den Rijn

* stroom bekend .... ziet ! daar heb ik deze mag

& tige stad reeds onder den vinger , in wela

nabijheid de Rottenval prijken moet.

Nu g... " dit zeggende sloeg hij zich voor

het hoofd ;" STOFFELTJE die ik ben ! Ziet ,

« gij maakt mij nog mal met uwe verkeerde in

lichtingen . Ha ! nu herinner ik het mij te wel

de papieren luiden dat het riddermatig goed ,

« het vorstelijk gesticht en onoverwinbaar kasteel

« de Rottenyal, tusschen Bingen en Oppenheim

« landwaarts gelegen is , en wel tegenover den

Rheingau ,.... ja , zoo staat het geschreven....

« STOFFELTJE ! STOFFELTJE ! waar hebt gij toch uwe

« anders stalen memorie gelaten ,” vervolgde hij

nu in vervoering.

* In uwen reiskoffer misschien ."

« Het is waar, in denzelven liggen mijne papie

», ren en aanteekeningen . Een geheele nacht heb ik

* mij bezig gehouden met een beknopt uittreksel van

« dezelve te maken . Maar wie weet in een vreemd

* land , met geographische kaarten , die geen cen .

« time waardig zijn , den weg zoo spoedig te vin

« den . Ziet , mijne heeren !") (hij wees op de

3

1

G2



100

in ,

kaart) & wij kunnen met geene'mogelijkheid de

« rivier overgaan . Ofschoon de waard hier niệt

« veel meer weet dan zijn neus langis , en ons

« geen bescheid kan geven , waar het kasteel de

á Rottenval gelegen is , is het nogtans niet gek

« slecht. Neen , geslecht is het zeker niet , God

å bewaar mij voor zulk eene ramp.
Ik moettech

a ter toegeven , dat het niet in den Rheingau ,

« maar' tegenover denzelven gelegen is.”

Het verdroot de jonge lieden niet weinig “ te

vernemen , de kaart inziende , dat het oord land

waarts tusschen Bingen en Oppenheim ,

verre van den Rheingau gelegen was. Zij had

den vermeend van de Rottenval dagelijks uitstap

jes naar Slangenbad en Wisperbach'te doen.

Gemelijk zijnde , wilden zij dien dag ook niet

verder gaan , en voor het minst dien 'avond aan

den Rijn gezeten , zijn en wel ter plaatse , waar

de steile rots zich verheft, tegen welke het oude

slot Ehrenfels leunt en op welker punt de toren

yan Niederwald uitsteekt.

CHRISTOFFEL , die aan niets anders , dan aan zijn

kasteel dacht en naar geene andere natuurschoon

heden omzag , maakte intusschen zijne beschik

kingen voor de volgenden dag . Men had hem

stellig afgeraden de reis-calèche door de geberg

ten te laten slepen , daar de weg doorgaans steil

en soms langs afgronden liep . Ongaarne zoo laag
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willende nederstorten , daar hij zich , op de Rot

tenval gezeten , tot in de wolken vermeende te

verheffen wilde hij aan eenen bedaagden inwo

ner van Bingen gehoor verleenen , die hem tot

zijne groote vreugde gezegd had , dat het kasteel

de Rottenval eenige uren landwaarts en niet verre

van Niedersaulheim was gelegen . Gij zijt dan

ç met dat fraaije riddermatig goed bekend ;" zeide

hij vol vreugde, hem een snuifje aanbiedende .

O ja ! zoo als ik u zeide ; het ligt bij het

vlekje Niedersaulheim , eenige uren van Oppen

« heim . Van hier af kunt gij niet anders dan

« te voet gaan of op eenen ezel.”

« Wij zijn met ons drieën ; lieve man !"

« Na , gij kunt dan met uw drieën drie ezels

« nemen . - Gij zijt dan zes te zamen ,” vervolgde

de goede man in zijne eenvoudigheid .

Gelukkigerwijze waren LOUIS en FRANÇOIS nog

niet 'van hunne wandeling teruggekeerd , anders

hadden zij zich eenen bult gelagchen .

- « Nu dat daargelaten , vervolgde CHRISTOFFEL ,

« gij zegt dus , dat ik de reis-calèche niet met mij

« voeren kan .”

« O ja ! wanneer gij den Rijnstroom volgi en

omweg over . Oppenheim wilt maken ,

« maar het is eene mijl of zeven. "

« Neen , mijn lieve mensch ! ik heb lang ge

« noeg gereisd en gesnakt om mijn kasteel te zien ,

u en ik zou nu nog omwegen maken.”

92

Keenen
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zal mij leelijk toeschijnen ; ik , die haast

om te genieten . Men wachtmijmet smart.”

verknocht, van de hoeven , gebergten ,

bergen zijn er genoeg , maar de bosschen

groot in die streek , hier en daar een ten

« Dit is niet

is doenlijk , als men geld heeft. Ik

kom van de Nederlanden. Te Brussel resideer

a de ik , lang , en heb menige onderneming door

a mijne zorg gehandhaafd.”

François en Louis, de laatste woorden bijhet in

ling :

hij denkt toch nog altoos aan de ministe

a riëele portefeuille , die hij zoo dikwerf onder

« den arm gedragen heeft.”

« Ha ! mijne vrienden vous voilà !” riep hij

yit, & de Rottenval is gevonden ! gevonden ! Die

« goede man zegt, dat het een voortreffelijk kas

« teel is , vorstelijk !"

De

it wel doe
nli
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.”

« All
es
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he Neen , dat heb ik nu juist niet gezegd ,” her

vatte deze , « het kan inwendig fraai zijn , want

ik was er nooit in ; maar van buiten te zien ,

* is het nog al aan reparatie onderhevig. Daar is

een geheele vleugel zonder glasruiten .”

« Dat mag het gebruik wel in oude tijden ge

« .-weest zijn . Maar het heeft zijne vier torens

« toch ,
► hervatte CHRISTOFFEL.

« Neen , slechts drie zijn er in welstand," sprak

de inwoner van Bingeni , « de vierde ligt in

* ruïne. ”

« Ik zal hem laten opbouwen.”

« De grachten zijn uitgedroogd. "

* Dat weet ik reeds lang. De Rijn en de

« Moezel hebben water genoeg. Ik laat een ka

« naal graven.'

« Bravo !” riepen de jonge lieden , « een 'ka .

** naal! wij zullen dan met een schuitje naar den

a Rijn gaan , indien gij spoedig handen aan 'het

& werk laat slaan . "

« Wij moeten eerst het terrein uitmeten , en

*« 'deelnemers daartoe uitnoodigen . Mijhe niaburen

in die als grondeigenaars er 'het meeste belang bij

« zullen hebben , zal ik het eerste doen teekenen

som en dan zal ik uwen oom , den aannemer , mijä

* heer JONCAR als hij laag genoeg inschrijft, de

« voorkeur geven ."

Louis boog zich . « Hij zal niet weinig vereerd .

2

G4
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9

a zijn , de gunsteling van den heer van de Rot

« tenval te wezen , ha ! ha !”

« Zeg mij nu toch eens , 'goede man !” ver

volgde CHRISTOFFEL « daar gij nu toch vernomen

a hebt , dat ik de heer van het kasteel de Rot

** tenval ben , is het nog al eene goede soort van

ca menschen , die ik als landvoogd zal regeren ? "

« Of zij zich zullen laten regeren , dat weet ik

niet ; maar het zijn brave Hessen ; boeren , die

« hunne vrouwen en kinderen lief hebben .”

Zijn er vele fraaije deerns in het land ?” vroe

gen FRANÇOIS en LOUIS als uit eenen mond.

« Ziet ! die heeren zouden dat niet weten ? De

: « Hessische meisjes zijn beroemd door haar schoon ;

* zij groeijen op als boomen ."

« Bravo ! dan zullen er goede vruchten te pluk

aken zijn .”

« Si! nijne heeren : ik bid u laat u toch niet

« uit als Fransche loshoofden . Bedenkt , dat wij

« in de Duitsche staten zijn , alwaar de goede

« zeden , ... "

« Nu ja , die zullen er dik zitten sinds het

Rijnverbond ; want voor dien tijd zijn hier

« geene militairen doorgetrokken en gekampeerd

« geweest. O ja ! goede zeden zijn wel te hand

a haven , als de fraaiste jongens uit de militaire

« rangen bij de boeren gekampeerd zijn geweest.

* Wat hadden zij gedurende de lange en menige
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ons

naar

* vuldige bivouacs ook wel anders kunnen verrige

« ten , dan zich door die lieve Duitsche meisjes

« goed te laten toedekken .

« Stil ! stil !” vervolgde CHRISTOFFEL , « wij zul

ölen dat alles later vernemen ; laat thans

raadplegen , waar henen wij de reis-calèche'zul

« len laten rijden , daar de naaste weg te voet

• door het gebergte is.”

Wel , dat is ras beslist ," hervatte LOUIS ;

« gij zijt de persoon ,
die het meeste haast heeft.'

« Ja haast ! onbegrijpelijk veel haast ! meni

« wacht mij met smart.

« Welnu , neem dan morgenochtend met zon

a neopgang de voetreis aan, · Wij zullen ons' dan

a met de calèche Maintz. laten rijden .

« Ik heb brieven van aanbeveling in die stad.

« Wij zullen onze goederen daar' afpakken , en

* 200 er van daar geen gebaande weg naar de

« Rottenval geleidt , dan zullen wij de lastdieren

'« ter hulpe roepen en uwe en onze garderobe zoo

( vervoeren .

er zoude van den kant van Maintz

a naar Oppenheim geene chaussée naar de Rol

« tenval geleiden . Onmogelijk ! NAPOLEON heeft

« er overal aangelegd. Had hij langer geleefd ,

« dan waren er geene bijpaden 'meer geweest. Wij

« zullen zien vervolgde LOUIS « en uwen ka

« merdienaar onverwijld voor ons uitzenden langs

Oppenheim naar het kasteel , om de noodige be

« velen voor uwe ontvangst te geven. Wat ineer '

« Zie eens ,

>
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« is , wanneer gij er op gesteld zijt , zullen wij ,

& vroeger daar zijnde, als gij onderweg al wan

# delende u slechts eenen halven dag en nacht

gelieft op te houden u zelfs recipieeren en de

noodige , beschikkingen omtrent uwe intrede be

werkstelligen.”

* « Eene fraaije intrede ," hervatte CHRISTOFFEL ,

« een landvoogd die dezelve te voet moet doen ,

« daar de naaste weg door de bergengten geleidt ;

& en dan zoude ik nog eenen halven dag en nacht

k onderweg moeten blijven . Ik zie wel , mijne

« heeren ! dat gij behagen schept om mij verdrieg

« aan te doen. Ik , die getracht heb u den weg

* tot hier te veraangenamen , door toe te staan

* dat de postpaarden voor de calèche kropen ;

a en nu wilt gij mij het laatste eindje wegs nog

« alleen laten afleggen . Hm ! men moet maar op

« zijne vrienden rekenen in beslissende oogen

a blikken .”

« Het hangt slechts van u af uwe intrede in de

« calèche te doen met zes postpaarden als gij

wilt ; daar gij vermeent, dat er in de omstre

ken van Maintz of Oppenheim eene chaussée is ,

« die u tot uw kasteel zal voeren ."

« Maar welk eenen grooten omweg ! ik die ge

« nieten wil ,” sprak CARISTOFFEL.

Vergeef mij, mijne heeren ! dat ik u in de

« rede val ,” sprak nu de Duitscher , die ofschoon

hij de Hollandsche taal , welke onze vrienden nu

92
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spraken , niet 'magtig was , scheen begrepen te

hebben waarover men sprak , « ik weet eenen

« knappen jongen , mijnen aanstaanden schoon

e zoon , die mijnheer tot gids verstrekken zal. Hij

« kent den naasten weg door het gebergte .”

« Den naasten weg , ” antwoordde CHRISTOFFEL

met drift zich bedenkende : .. a maar is het

« een vertrouwd persoon. Gij begrijpt, vriend !

e ik.... ”

« Wel mijnheer ! ik begrijp , dat gij u wel

verlaten kunt op den man , wien ik mijne doch

a ter aanvertrouw . Hij kent goed de bijpaden

« en heeft dat reisje dikwerf genoeg met ons

« HÖNCHEN , nu zijne bruid , gedaan . Zij bleven wel

a is waar wat lang onder weg , maar kwamen

toch weder te huis.... "

« Ja , maar als hij met mij gaat , moet hij in

• eens doorloopen.'

a Als gij zelf maar niet eens moet rusten , mijn

« goede heer ! Het is eene bergachtige streek ;

á één misstap en men ligt in den afgrond .

« Waarom laat gij u niet raden , zet u op eenen

æ ezel. Die dieren hebben eenen yasten tred .”

Louis en FRANÇOIS barstten in lagchen uit. De

laatste schetste dadelijk den landvoogd op eenen

ezel gezeten , in zijne gedachten in dichtmaat.

« Nu dan , mijne heeren !” sprak CÁRISTOFFEL ,

« plaatst u in de calèche en verzorgt het rijtuig

>>



108

-

« te Maintz. Ik zal u op mijn kasteel afwach

« ten . "

lezer ,

vs Of wij u ,” hervatte Lotis lagchende.

i Men wenschte den inwoner van Bingen eenen

goeden nacht, ledigde nog een paar goede fles

schen Rijnwijn en legde zich te bedde.

1:CHRISTOFFEL» kon niet slapen . De arme duivel

dacht gewis aan zijn kasteel , vooronderstelt de

niet waar ? Misgeraden , een onverwacht

gezelschap hield hem den slaap uit de oogen ; en

toen hij , opgestaan zijnde, zich in den spiegel

bezag , geloofde hij de mazelen te hebben ,

i Louis en FRANÇOIS waren ook wel eenigzins door

die diertjes , welke de herberg " te Bingen 200

wel als anderen in Duitschland bevolken , ge

leisterd , maar niet in zulk eenen hoogen graad .

Geen wonder , dat CHRISTOFFEL den waard liet bo

ven komen , toen deze zijnen kamerdienaar de re

kening had overgegeven , hem toevoegende , « uw

« logement is onzuiver . Het is eene schande ,

« menschen van rang in zulke bedden te leggen .”

Een uur later begaven zich LOUIS en FRANÇOIS op

weg naar Maintz. HANS LEOPOLD KNOKKEL ,

wiens naam wij den lezer nog niet bekend ge

maakt hebben , en wij later kortheidshalve HANS

zullen noemen , vergezelde de vrienden en plaatste

zich
op

den bok . De zweep van den postiljon

klatste en in een oogenblik verloor de heer van

met
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en

de Rottenval zijn rijtuig , zijne vrienden en zijnen

kamerdienaar uit het oog , alleenlijk omdat hij

langs bijpaden vermeende , eenigefuren , vroeger

dan dit drietal, die hieraan minder gelegen was ,

zijn kasteel in oogenschijn te nemen.

Maar , waarom moest.Hans hen vergezellen

niet zijn meester 2

* Wel gedacht , lezer ! maar weet dat onze stop

FEL het meest op zijnen kamerdienaar rekender,

te zijner goede ontvangst. Hij had hem namelijk

in stilte bevel gegeven zom , te Maintz aangeko

men zijnde , zich onverwijld te paard te zetten en

in vollen galop naar de Rottenval te rijden , na

alyorens; eenig vuurwerk gekocht te hebben , dat

bij zijne intrede moest afgestoken worden , al

vond dezelve ook op den vollen dag plaats. Sy »

6. Laat., mij;;;slechts begaan , gegadige, heer !"

was het, antwoord van Hans geweest :taen hij CHRIS

TOFFEL had helpen aankleeden . 1. Ik heb , toen

sik, te Parijs als leerling bij eenen huurkoetsier

diende , NAPOLEON daarna ALEXANDER en later de

* Bourbons zien inhalen . Ik heb het goed ige

zien en alles van het dak van onzen hooizolder

juist waargenomen. Twijfel er dus niet aan ,

« dat u geen minder honneurs zullen te beurt

« vallen , genadige heer ! Als landvoogd kunnen

« de boeren u niet genoeg vereeren ; en doen zij

« het niet goedwillig , welnu , dan zal ik hen den

* rug smeren , dat is wel meer gebeurd .' . -

C

1 >
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Tk reken op uwe zorgen ,
19 had de heer van

de Rottenval geantwoord , de papillotten uit zijn

haar nemende , die hÁNS hem den voorgaanden

avond had moeten leggen . S.

Daar stond-hij nu , en wachtte op zijnen gelei

dera " Ziet ! daar kwam een vlugge knaap op

eenen ezel gezeten en met eenen langen 'stok ge

Wapend den berg afrijden en vroeg naar den

Vreemden heer , die naar de Rottenval gebragt

moest worden .''

- Die ben ik ," antwoordde de erfgenaam .

Gij zijt voorzeķer de aanstaande schoonzoon van

salden man , dien ik gisteren avond hier sprak ." i

solo Jat ik ' bên die gelukkige jongen , welke het

la schoone väNCHEN trouwen zal , en dat ten spijt

• van de jongens uit Bingen .??

*** Nu ja ,'dat geloof ik','* ' hervatte de ongedul

dige CHRISTOFFEL ;. « gij zult ' mij dit onderweg

se verhalen ; daar , neem dit valies , leg hetzelve op

den ezel , en dan voorwaarts !' marsch ! en wel

de naaste weg ."
?? I ^

Häschens minnaar volgde de gegeven order op.

Men verliet Bingen , beklom den berg langs een

smal voetpad. Een eind wegs geklommen zijnde',

Was CHRISTOFFELS eerste vraag : « kan men hier

« mijn kasteel niet zien !"

L** Ach , mijn goede heer !” antwoordde HEIN

RICH PLAFT , zoo" was de naam des geleiders , wij

• moeten nog wel tien zulke bergen op en af, at

« vorens wij de Rottenval zullen zien .”

23



111

و

« Het zal dan wel moeite kosten ," zeide CHAIS

TOFFEL in zich zelven , « dien te bereiken . Maar

« hoe zal ik mij niet beloond vinden , dat heer

« lijke riddermatig goed , dat door zijne sterken

« zoo zeer vermaard kasteel , die pitoreske ligging

« en dan die tuinen , die standbeelden ....”

Meermalen wilde HEINRICH die het ten laatste

moede werd , voortdurend van dat kasteel te

hooren , het gesprek afwenden en van zijn när

CHEN spreken. Waar het hart vol van is , loopt

de mond van over ; maar de heer van de Rot

tenyal leende hem het oor niet , dan wanneer

hij van het land zelf sprak en de streek , waar zijn

kasteel gelegen was. Wel tienmalen glipte zijn

voet in een kwartier uur tijds uit , alvorens bij

het tweede bergpad bereikt haq ; en hiertoe had

men wel drie kwartier ugrs noodig gehad , zoo

besloot hij dan ook ten laatste zich op dep ezel

te plaatsen , en liet HEINRICH het dvaljes dragen ,

maar de anders gewillige knaap moest;nu elken

qogenblik rusten ; en de ezel , altoos zijnen yásten

tred behoudende , zag den heer van de Rottenval

meermalen niet weinig beangst naar zijnen ge

leider om , die wel eenige hopderden schreden

achterwaarts bleef. Aan welke gevaren stel ik

mij al niet bloot, dacht hij meermalen , en be

sloot ten laatste , het valies voor zich op den nek

van den ezel te leggen , onder 'yoorwaardey dat

de geleider het beest op den voet zoude volgenai



DE BEDELAAR .

.

1976 , !!!!

Het
Let was aan eene kleine berberg, waarbinnen

meno na anderhalf uur van Bingen verwijderd

geweest te zijn , besloot het ontbijt te nemen en

een weinig uit te rüsten ." CHRISTOFFEL bevál aldaar

den , aan de deur der herberg gezeten bedelaar

den waard buiten te roepen ; maar deze , geen

geloor aan den bevelenden toon van onzen door

luchtigen , nog 'op den ezel zittende reiziger ver

leenende , zag hem met eenen schamperen lach

1

aan .

* Hm ! een bedelaar ," zeide hij ,zeide hij , m verstoúi

le zich te blijven zitten.”

Intusschen was. IIBINRICH het voorhuis binnenge

stapt , en de dienstmaagd te voren tredende ,

vroeg : a' wat de heer gebruiken zoude ? Rijn- of

Moezelwijn , - brood of yleesch 2 Raadpleeg ,uwe
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* beurs , mijne heerèn ! alvorens ik de kannen af

* tap , " riep zij.

« Voor den duivel ! wat is dat voor een gezege

« de ?" hervatte CHRISTOFFEL , in zeer slechtDuitsch ,

« dat verstaat zich ; raadpleeg uwe beurs ! Ik , dic

« u met goud geld blind kan gooijen .”

Het meisje zweeg . De waard , die ook juist

was toegetreden , spalkte den mond open , nam

den hoed af en zeide : « ik zal u den besten

* ouden wijn , die aan den Rijn wast , voorzet

« ten ,” terwijl de bedelaar , andermaal grimlag.

chende , met 'minachting den reiziger aanzag.

Zijn blik ontging dien van CHRISTOFFEL niet , welke

binnen trad en wel met meer toon , dan toen hij

nog de ministerieele portefeuille in het park te

Brussel onder den arm droeg.

Het was in eene kleine kamer , met rokende

boeren opgevuld , dat de waard hem wilde doen

nederzitten , maar de rijke erfgenaam trad , terug ,

en verlangde eene kamer , waar hij geen hem on

waardig gezelschap zoude aantreffen , en weidde

in bewoordingen uit over den stand , welken hij

in de maatschappij bekleedde , en dat bij herha

ling , toen het meisje den wijn , brood , boter en

ham op de tafel zette , zoodat deze hem spoedig

de benaming van excellentie gaf.

Zonderling ! hij was toch op eenen ezel geze

a ten ,” . mompelde zij in stilte , « en gaat
de

bijwegen ."

U
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« Ho ! ho !” antwoordde haar de waard , « dit

« is het eerste groote personaadje niet , dat, incogo

« nito reizende, ik op eenen ezel heb aangetrof

« fen , en wel op bijwegen. Zij trekken van alles

* partij , wanneer het slechts met hun belang

« overeenkomt. ”

De nieuwsgierigheid , eene hebbelijkheid aan

het kasteleins-emplooi verknocht , dreef hem nu

tot HEINRICH , die het ezeltje op stal gebragt had.

Dezen , in de gemeene kamer willende treden ,

hield hij voor de deur staande en vroeg hem ,

wien hij dan toch begeleidde , die naar het scheen

een map van hoogen rang was.

« Ja , als 'ik het wist , zeide ik het u ,' ant

woordde HEINRICH ,
hij is gisteren in het loge

a ment te Bingen afgestapt. Zijne reisgenooten

& zijn heden met het rijtuig naar Maintz gegaan ,

« en ik ben zijn geleider , op verzoek van nuijnen

« aanstaanden schoonvader en ook om wat te ver

« dienen door de gebergten naar dat oude ver

« vallene kasteel de Rottenval , waarvan hij zegt

« de heer te zijn .”

* De heer !” lispte de bedelaar zacht , nog op

de bank voor de herberg gezeten , en wiens

ooren zich gespitst 'hadden , toen HEINRICH de

Rottenval genoemd had .

« Zoo ! zoo ! het is de nieuwe heer van de

* Rottenval, waarvan niemand in het land meer

a wist , wie de eigenaar was.”

K
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* En zal hij het kasteel blijven bewonen ,"

vroeg de waard aan HEINRICH , die zijne pijp in

tusschen stopte.

« Wel denkelijk ! hij heeft voor het minst groote

« haast om daar henen te komen ; maar ik geloof

« niet, hoe groot het ook is , dat het hem in de

in hand zal vallen , hij heeft er eene te groote ver

« wachting van. "

« Het is dus geen prins , of wel...'

« Ja , wat hij eigenlijk meer is , als heer van

« de Rottenyal , zoo als hij zegt , dat weet ik

« niet ; maar geld heeft hij , dat is zeker. Hm !

« zijn valies is zwaar.'

De waard trok HEINRICH ter zijde , eenen bedui

denden blik
op den bedelaar werpende , die aan

de deur zat , en gingen in de gemeene kamer ,

waar eene kan goede wijn spoedig door heINRICH

geledigd werd.

Intusschen bleef de bedelaar voor de deur zijne

pijp gerust zitten rooken .

* Wat is dat voor een ' vagebond ? ” vroeg onze

erfgenaam eenige oogenblikken later aan den

waard , die hem kwam afvragen , of het ontbijt

hem smaakte . « Ja , mijn goede genadige heer !

« als ik dat wist , zoude ik het u gaarne zeggen.

« Het is een vreeindeling , die naar het schijnt

se voor weinige dagen hier in het land gekoa

K men is. ”

« Gij moest zulke landloopers van uwe deur

H 2
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* vegjagen ," vervolgde CHRISTOFFEL , die door der

blik van minachting , welken de bedelaar bij zijcie

intrede op hem geworpen had , gebelgd was.

* « Ik heb er geen regt toe. Hij heeft telkens ,

« wanneer hij een stuk broods met een glas wijns

gebruikt heeft , zijn gelag betaald , en , naar het

« schijnt is het paspoort , dat hij bij zich draagt

« in goede orde ; want daar hij ons eenigzins

* verdacht voorkwam , heeft hij den schout zijne

• papieren laten zien , en deze heeft hem laten

« loopen."

« Dat zijn geene redenen om hem niet van uwe

a deur af te zenden , te meer , wanneer menschen

« van aanzien zoo als ik , den drempel overschrij

92
« den ."

C

« Ja , maar hij heeft , ofschoon hij met lompen

>> bedekt is , tot heden nog geen reiziger om eene

« aalmoes gevraagd . Ook schijnt hij hier in deze

« streken wel bekend , en vroeg mij gisteren op

« juist geenen beleefden toon , daar ik hem , in

inijne bezigheden zijnde , niet spoedig genoeg le

« woord stond , of ik ook met de familie MILLER

« in deze streken bekend was. Ik antwoordde

a hem van ja , en , dat ik hen zelfs als zeer ge

« goede menschen gekend had en .... a Genoeg !”

« viel hij mij barsch in de rede , « ik vraag u

* « niet wat zij geweest zijn ; maar wat zij thans

zijn , en of die familie of eenige bloedver

yan dezelve zich nog hier bevindi?"« want
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« Neen , antwoordde ik toen. Eerstens is MILL ÉR

* de vader gestorven : hij liet eene dochter en een

ar zoon in leven na . De zoon was ziekelijk . Te

vergeefs ging hij naar Wisbaden om zijne ge

« zondheid te herstellen . Hij werd er niet vetter.

« Niettemin is hij in het huwelijk getreden en

« voor twee jaren geleden gestorven. Wat de

« zuster aangaat, die is met eenen koopman ge

« huwd , en met hem naar Italië vertrokken. Hij

« luisterde met opmerkzaamheid naar hetgeen ik

« hem zeide , vloekte binnens monds en bromde

* een paar onverstaanbare woorden. « Hm !” was

« alles wat ik hoorde zeggen ; « wat kunnen

« « eenige jaren tijds eene verandering daarstel

« « len . ” Toen vroeg hij mij wat hij mij schul

dig was en ging heen ; na alvorens zijne pijp

opgestoken te hebben , waarop hij zich eeni.

« gen afstand van mijne herberg , en wel op
die

$ steenen bank nederzette . Hij legde zich op
de

a zelve neder , alsof hij zich op een vederen bed

nedervlijde. Dagelijks komt hij hier terug. Het

® is een lastig schepsel , en bij neemt soms eenen

gebiedenden toon aan , alsof het een hertog is.

« Waar hij 's nachts toeft , zijn wij nog niet te

« weten gekomen . Voorzeker , in de eene ot an

« dere rotskloof."

« Zoo , 200 ! ei , ei !” hervatte CHRISTOFFEL , die

ditmaal met een taai geduld het verhaal van den

hospes had aangehoord , en wel omdat de vrees

op

H 3
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stilte ,
er

meer ,

hem bekroop zijne reis alleen met zijnen gids

voort te moeten zetten , in een voor hem onbe

kend land , waar hij onbeleefde bedelaars , vagem

bonden , zoo als hij hen noemde , aantrof. Het

geheimzinnige , dat de waard hem nu betrekkelijk

den man mededeelde , vermeerderde zijnen angst

niet weinig . « Ach lieve hemel!” dacht hij in

« dat moest nu ook nog bijkomen dat

« men mij aanrandde. Dat zijn vrienden ! die u

« alleen door de bergen laten trekken .” . Hij zag

bij deze gedachte uit het venster , of de vagebond

nog aan de deur zat. De bedelaar was daar niet

en een glans van vergenoegen overdekte

zijn gezigt , terwijl hij , den waard betalende , het

dienstmeisje , dat hein drie achtereenvolgende mae

len excellentie noemde , beval zijnen gids te roe

pen . Heinrich , het valies weder op den ezel ge

plaatst hebbende , was gereed om de reis te ver

volgen , terwijl de waard den gast , die hem be

taald had , en nu weder op den ezel gezeten was ,

nog toeriep ; « ich empfehle mich , ihre Genade !"

en hield daarbij den hoed zoo laag mogelijk . Het

dienstmeisje neeg
als eene mamsel uit de stad .

Ook haar had CHRISTOFFEL bedacht.

« Hop ! hop !” riep HEINRICH , den ezel voortja

gende , en spoedig was men de herberg het roode

hert uit het gezigt. Het was een fraaije dag we

der , en zoo ging men wel gemoed voorwaarts

HEINRICH aan zijn näNCHEN en onze doorluchtige
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reiziger aan zijn kasteel denkende. De lezer weet,

dat HEINRICHS schoonvader hem verwittigde ,

dat een der vleugels van het kasteel de Rottenval

van al de' glazen beroofd 'was , te regte

doorluchtig genoemd kon worden .

Het was aan den ingang van eenen hollen 'weg ,

welke door een sparrenboschje omheind was, daí

de ' ezel ' op eens zijne boren optrok . Ziet ! daar

lag iemand onder het lommer .

« Hop ! hop !" riep HEINRICH en dreef den ezel

voor den daar liggende. Wie was die man ? Men

raadt het reeds de bedelaar. Hij hief het

hoofd op , terwijl onze reizigers het hunne af

wendden .

« Dit is de weg niet naar de Rottenval,” voeg.

de hij hen op eenen barschen toon toe. « Zoo gij

« dezen hollen weg vervolgt, maakt gij eenen

« grooten omweg .

HEINRICH ziende , dat hij zich wezenlijk in den

weg vergist had , bedankte hem .

De door schrik bevangené CHRISTOFFEL waagde

het niet een woord te uiten . Een pijnlijke grim

lach , die uitdrukte : « ik dank u voor dit berigt ,

schonk hij nogtans den bedelaar.

Een regts om keert ! liet HEINRICH er

volgen ; na den ezel te hebben gewend , oin den

hollen weg weder te kunnen uitgaan .

« Wil ik u ook tot gids verstrekken ?" vervolg :

nu OP

H 4
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de nu de bedelaar , « ik ben in deze gebergten

& vrij wat beter bekend dan gij het schijnt te zijn ,

« . Ik ken een ' voetpad , dat u binnen drie uren

tijds tot de vlakte zal geleiden , waaruit de rots

k .zich verheft , waarop het kasteel de Rottenyal

gelegen is. ”

« Waarlijk wel goed ,” hervatte de landvoogd ,

a maar ik heb reeds een gids , die zegt den weg

* goed te weten .

« Dat heeft hij zoo even bewezen ," hervatte de

bedelaar grimlagchende en HEINRICH spottend aan ,

ziende.

« Het is waar , ik heb mij vergist ; maar , ik zal

« nu wel beter oppassen ," sprak hij.

« Nu , mij is het wel !” hervatte de bedelaar

en bleef liggende zijne pijp rooken , zonder zich

verder om hen te bekommeren .

« Dat zijn onaangename ontmoetingen ,” lisptę

CHRISTOFFEL zacht tegen HEINRICH . Die verwensch

a te vagebond heeft mij eenen schrik op het lijf

gejaagd.”

« Ik ben juist niet bang , en op klaarlichten

dag ," sprak HEINRICH , a wij zijn twee tegen

' een ; maar die bedelaar heeft zoo iets afschu

welijks in het gezigt, zulk een woeste blik en

« bittere grimlach , dat ik voor alles , mijn nän

aan den arm hebbende , hem niet wilde

a tegenkomen .

;
2

1

& CHEN
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« Zoo ? Gij zijt wel bang voor uw HÖNCHEN EN

is niet voor mij , dien gij begeleidt, naar het

« schijnt.”

« Wel HäNCHEN Zoude zich niet kunnen verdedi

« gen , dat zwakke meisje. Gij daarentegen ,mijn ;

« heer ! jong sterk en goed gespierd , zoude u in

« nood kunnen verdedigen.”

« « « Ja , gespierd ben ik ; maar ik ben er niet

« voor in de wieg gelegd , om met eenen vage

* bond , eenen sluipmoordenaar misschien , aan

« den grooten weg te vechten . Kom ! maak voort!

ke Laat den çzel draven , opdat wij spoedig
het

* gindsche gehucht bereiken . Zijn er geene gens

darmes , dan zal ik boeren pressen , om mij ver

« der door die verwenschte gebergten , waar cen

« mensch naar het schijnt zijn leven niet zeker

« is , te geleiden. Gij hadt ook moeten weten ,

k dat er zulk tuig van yolk hier op de bijpaden

* nestelt. Ik had dezelve niet gekozen .”.

« Wel , lieve hemel! uwe genade !” hervatte

HEINRICH , die bespeurd had , dat onze reiziger aan

dezen titel veel hechtte , « ik heb er nog nooit

« eenen roover aangetroffen ; en wie zegt ons dat

« die man een is. Het is waar zijn oog en

zijne manieren duiden niet veel goeds aan , en

« de waard uit het roode hert heeft mij voorzig

tigheid voorgeschreven , daar hijwelzag , dat ik

• een welgevuld valies bij mij had
maar het is

« helder dag en ....

er

H 5
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« Lieve hemel ! dacht ik het niet, hij heeft het

« oog op mijn valies gehad .... Voorwaarts ! voor

« waarts ! laat den ezel dan toch draven . "

Ja , maar houd u dan maar goed vast , hij

* sloot verschrikkelijk .”

« Dat heb ik al lang gevoeld ,” hervatte CHRIS

TOFFEL , zijne hand ор zekere plaats brengende.

Het gaat dan hoe het ook gaat , wij moeten

i draven , willen wij er het leven niet bij inschies

ten . En voortdurend béval hij HEINRICH om te

žien of de vagebond hen ook volgđe.

Hop ! hop ! In het afgaan van een steil bergpad

doet hem een ezels 'misstap het evenwigt verlie

zen , en maakt hem zandruiter. Een luid o wee !

weergalmde in het gebergte , en de echo herhaalt

hetzelve ; schrikvol rolt onze reiziger den berg af

naar beneden , niet aarzelende te gelooven , dat

het" de' vagebond was, die dat wee ! herhaalde ,

en als een tweede Samiel , tusschen de spleten der

rotskloven , in zijné nabijheid genesteld , dat wee

over hem uitspreekt. Hij rolt over struik en

boomwortel tot in eenen kleinen waterplas, (mod

derpoel willen wij niet zeggen ) , voortkomende

uit de gebergten , die toch eene uitwatering be

hoeven. Het is HEINRICH nietmogelijk zijne genade

zoo spoedig te volgen , en er verloopt wel een half

kwartier uurs, alvorens hij zijne legplaats bereikt

heeft. Daar lag de heer van de Rottenval en dat

genoegzaam onkenbaar, gescheurd , gelavend en
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beslikt , en wel zoodanig , dat HEINRICH , zich van

het lagchen niet bedwingen kon , ofschoon hijer ook

mede begaan was.' Een landman , die zijnen ploeg

daarhenen dreef , bood HEINRICH de hand ter on

dersteuning van ihre Genade , welke men onder

de armen tot aan het niet verre meer verwijderde

gehucht ten deele droeg en sleepte. De eerste ar

moedige hoeve was die van den bereidwilligen

. landman , welke hem zeide , dat er een goede

paardendoctor in de nabijheid woonde , die in

tijd van nood een been of arm zeer goed in het

Hid kon zetten en hem een verband zoude kunnen

leggen , wanneer het noodig was.

Wij zullen zien ," antwoordde CARISTOFFEL op

eenen pijnlijken toon. « Ik geloof overal' ge

& broken te zijn ; en zoo zal hij mijn geheele liji

& weder in elkander moeten zetten .'

De vrouw kwam nu uit den hoek schieten , met

een ' emmer versch water , dat zij geput had' en

men begon den heer van de Rottenyal af te was

schen , en van het zand en slik te reinigen. Geen

het minste letsel had hij in zijn gezigt dan een

ligt schrapje , vermoedelijk van eenen boomtak ,

die zich in den val van zijne genade niet genoeg

zaam gebogen had .

« Ach ! ach ! die verwenschte bedelaar !” en dan

weder ach ! welk eene smart !" waren voortdu

rend zijne kreten , welke gevolgd werden door :

is die verdoemde vagebond zal het mij betaald

1
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« zetten. Op morgen nog zal ik hem door mijnen

& schout in hechtenis laten nemen , doen ophan

a gen .
Die verwenschte kerel heeft mij eenen

« schrik aangejaagd en dan de ezel , waarvan uw ,

« schoonvader zeide , dat hij eenen vasten tred

« had ; hij kan niet eens op zijne vier pooten vast,

* staan .

De reis te vervolgen , was hem in dit oogenblik

niet mogelijk . Het valies werd uitgepakt. Op

onderscheidene plaatsen , te kiesch om te noemen ,

werden compressen met brandewijn en waler ge

legd , en daarbij nog twee batisten hemden 'ver

sneden .... Daar zat zijne genade , vloekte , schimp:

le en verlangde , dat de landman den 'schout' zou

de halen , om een proces-verbaal op te maken ,

tegen HEINRICH en den ezel, daar de eerste hem

op eenen ezel had doen nederzitten , die niet vast

op zijne pooten stond.

« Maar , daar is geen schout of vrederegter

« in ons midden ,” antwoordde de boer.

« eerste zoude ons misschien slechts parten spelen

a en de tweede ons voortdurend laten betalen .

Wij kunnen de geschillen wel onder ons uitwij.

« zen als die plaats vinden . Dit gehucht is eene

a soort van republiek .'

« Zoo , zoo ! en hoe heet dit gehucht?”

« Liebenthal,” hervatte de vrouw lagchende.

« Liebenthal. Nu , ik zal u morgen welen te

« zeggen als ik mijn kasteel betreden heb , of

« De

73
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« Liebenthal zonder schout of yrederegter bestaan

99

« kan .”

22

« Zoo , uwe genade heeft een kasteel hier in

e den omtrek . ”

« Ja , en wel een zeer fraaikasteel. Ik ben heer

* van de Rottenval. ”

a Van de Rottenval ?” antwoordde de boer ,

« dat is een oud stuk werk , een zwart verblijf in

« het midden der gebergten ."

« Wie duivel heeft u gezegd , dat ik het wit

verlangde ,” antwoordde de eigenaar gemelijk .

« Het is oud en vermaard ."

« Ja , oud is het ?” hervatte de landman , doch

« wat de vermaardheid aangaat, daarvan weet ik

« niets te zeggen . Het heeft lang ledig gestaan .

« Raven en uilen bewonen de torens.

In een half uur tijds zal ik door mijn volk

« dat gespuis verjaagd hebben . Maar groot is

« het , niet waar ?”

« Groot ? ja , zeer groot. Honderden ellen in

« den omvang en het heeft torens, alsof zijdoor de

« Romeinen geslicht zijn ,” zeide mij onlangs de

schoolmeester van het dorp , een kwartieruurs van

de Rottenval gelegen .

« Dat is mijn dorp , moet gij welen. Mijn school

& meester , een knappe vent, is zeker een goed

onderwijzer ?”

Ja , hij is goed uit deklaiten gewassen ; maar

« of hij een goed onderwijzer in de school is ,

« daar versta ik mij niet op ; maar ik heb wei
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te CHRISTOFFEL

hooren
zeggen ,

dat
nog geen een kind ,

het.

« welk bij hem ter schole gaat, en dat wel sinds

« een jaar , lezen of schrijven kan ; daarentegen

« heb ik onlangs nog in de Frankforter Zeitung ,

« toen ik onzen pastoor na de mis een eitje bragt ,

a hooren lezen dat er meesters genoeg zijn , die iemand

in een twaalftal lessen het schrijven goed leeren.”

« Ja , maar dat zijn ook snelschrijvers ," hervat

a en boerenkinderen behoeven niet

< snel te schrijven ; maar wees gerust , ik zal mij

« spoedig met de verdere regeling dier school on

ledig houden . Alle kinderen , die de mijnen

zijn , wel te verstaan van mijne onderhoorigen ,

ar zullen in drie maanden goed lezen en schrijver .

« Ik zal den Meloplaste invoeren .”

« De Me lo - pla s ? zoo zoo !”

a Ja , dat verstaat gij niet.” .

« Wel mogelijk , maar , naar het schijnt, zijt gij

« nog nooit op de Rottenval geweest.”

« Dat hadt gij al moeten bemerken . Ik , die

« mij zoo spoed om te genieten.... om mijn kasteel

« te zien , dat schoone oord ! die tuinen...."

« Ja , maar deze zijn bepoot noch beplant.”

« En de tuinman dan ? ”

« CASPER ? ach , uwe genade ! voor dezen is het

« alle dagen heilige dag ; hij bidt steeds in de

« herberg."

« Hij zal water drinken en werken , of marsch ,
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Zie ,

* den .

« En de schout? wat is dat voor een man , miju

« vriend ?"

« De schout ! ach , uwe genade , dat was een

« niemandsvriend , een NERO , die men weggejaagd

« , heeft, daar er geen heer meer was.

* daarom schuwen wij eenen schout in ons mid

Ik zie liever een ' gendarme dan een'

« schout , want de eerste verlost ons yan de die

* ven , en de tweede van ons geld .”

De landvoogd bromde een : « nu wij zullen

« zien !” tusschen de tanden .

Intusschen had de vrouw van den landman ,

wiens kinderen spelende daar zaten en ihreGenade

met hunne zwarte oogjes in het breede uitmaten

eene goede soep in gereedheid gebragt, waarbij

een hompje ham op tafel gezet werd , dat hein

RICH aanlachte . Deze had zich weinig gestoord

aan de aanmerking van zijne genade , dat zijn ezel

niet vast op de pooten stond . Misschien dacht hij

wel: de eene ezel draagt slechtden anderen , maar ,

zal onze lezer aan hänches minnaar zoo veel gor

deel toeschrijven ? Toch altoos meer , dan ons op

het onverwachts rijk geworden STOFFELTJE .

. Cij zegt dan ," vervolgde deze , zich aan tafel

zettende, « dat de schoolmeester slechts een jaar

* schoolmeester is ? "

« Ja ; vroeger was er in het geheel geene.

« Nu , dat pleit in het voordeel van mijne vas.

* salen , en duidt aan , dat zij genegen zija , zioh
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* te beschaven. Hoe noemt zich die onderwij

« zer ? "

een

« HEINRICH LUDWIG KAKATOE , voorheen suijder

« te Creuznach , maar daår hij , naar ik gehoord

• heb , veel goed van anderen voor zich zelven

« versneden heeft , zoo heeft de hooge politie hem

« bij den kraag de poort uitgezet. Nu is hij school.

« meester geworden , en ik heb wel eens gehoord ,

« dat een geboren snijder altoos een snijder blijft.

« Zoo vermeen ik , dat uwe genade wel zal doen ,

a zulks te onderzoeken .”

CHRISTOFFEL , die tegen wil en dank , daar de

honger zijne maag deed gapen , een paar lepels

soep niet à la pélérine of à la vermicelli gege

ten had , vroeg nu of het niet mogelijk was,

karretje te bekomen , waarvoor men den ezel zou

de kunnen spannen , om zijnen weg te kunnen

vervolgen , te wel gevoelende , dat de plaats ,

waar hij steeds zijne hand naar toe bragt , en

waar de vrouw van den landman dan ook hoogst

-voorzigtig en bescheiden een compres had gelegd ,

niet langer in staat was , des ezels hoogen rug te

verduren . Loopen kon hij nog veel minder .

« O ja , ihre Genade !" zeide de landman , « ik

6. heb wel een karretje , om van hier naar Creuz

« nach te gaan ; maar niet om mede jaar den

a Rottenval te kunnen rijden."

« Ik begrijp je niet ,” hervatte deze , « eene kar

« is toch eene kar.”

92
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uur af

*

>>

Ja maar de eene weg is de andere niet , die

* naar Creuznach is gebaand , en die naar de

Rottenval' is geheel ongebaand , zoo als gij tot

« heden zelfs gezien hebt. Het is slechts een

* bergachtig voetpad , dat van hier derwaarts

a leidt ; het is wel doenlijk u op een

stands van het kasteel te brengen langs eenen

k anderen weg , maar dat is een omweg van drie

ima uren , en gü kunt alsdan dezen avond daar niet

* aankomen .

« Niet aankomen ?” riep de landvoogd angstvol

uit, « en men is mij wachtende. Al die feest

* aanstalten zullen dan van daag te vergeefs zijn .

« Ziel! ik laat niet gaarne op mij wachten . Niet

nuk temin nood breekt wetten . Ik huur de kar en

« den ezel. Die van HEINRICH deugt niet veel , en

« kan voor den uwen gespannen worden. Valt hij ,

« dan zal de andere , die het karretje draagt , voor

« het minst blijven staan ; want uw ezel is goed ,

« niet waar ?"

« Of hij beter dan die van uwen gids is , weet

« ik juist niet ; een ezel is een ezel , en welk

« mensch doet niet wel eens eenen misstap. Zachis

« dat een ezel het ook doet, ” antwoordde de land-,

man lagchende.

HEINRICH hoorende , dat de landman zijnen ezel

niet afried , verzocht hem , hen dan ook te verge,

zellen , daar hij den weg , welken zij zouden in

slaan , niet kende. CHRISTOFFEL was niet weinig

I



130

het leggen

in zijnen schik nog eenen geleider te zullen heb

ben , steeds aan den vagebond denkende. 200

beloofde hij den landman dan eene goede beloo

ning , vergaf HEINRICHS ezel zijn misdrijf en tegen

den middag verliet men het gehucht Liebenthal ,

nadat des landmans kinderen 'vriendelijke hunne

opene handen naar zijne genade uitstaken , om

zilveren grosschen te erlangen. Nuhij betaalde

ruim het genoten onthaal. Daar het eene jonge

vrouw was , die hem behulpzaam was gewegeweest in

der
compressen2 met brandewijn en water

tegen de kneuzingen , vulde bij ook bare handen .

Hij plaatste zich in het'karretje , dat zéer klein in

omvang , en niet zoo hoog als die eens Romeinschen

veldheers was. In hetzelve gezeten zijnde , had hij

nogtans het aanzien van eenen hunner , toen hij

zich langs de kleine hoeven , die het gehucht uit

maakten , door twee ezels liet trekken , en door de

bewoners , bij het voortdurend geroep der gelei

ders: hop ! hop ! - de ezelstaal ter aanmoediging ,

aangegaapt
werd . Het was geene dagelijksche

vertooning , en nieuwsgierig liepen de kinderen

der geburen den landman na , vragende , naar

welke kermis die vreemdeling ging. Het was in

het vallen van den avond , dat men Nieder-Saul

heim bereikte. De ezels waren moede

het logement het gouden paard hielden zij stil.

« Hm ! hm !” zeide de reiziger , « hier zal ik

« voor het minst een paard kunnen bekomen , om

en voor
9
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na opa morgen de reis voort te zetten . Die ver

« doemde ezels zijn trager dan ik dacht."

Degeleiders, die elkander goed verstonden , zeiden

dadelijk , dat de waard geen paard of wagen had ,

maar het gouden paard slechts tot uithangbord

gekozen had , omdat ezels zoo gemeen waren.

* Zoo : ja die logement- en kroegliouders hangen

« altoos menschen en dieren uit , die men elders

* waardeert, doch zij niet bezitten ."

O , ja ,” hervatte de landman , « Karel de

« groote , Lord . Wellington , Frederik de groote ,

« dc keurvorstvan Beijeren , of , hetdorstige hert ,

« de olifant'en het kolibrietje."

« En dan nog de vrouw zonder hoofd ,” voegde

HEINRICH er lagchende bij.

Onze landvoogd , niet weinig vermoeid , lastle

het dien avond niet den waard af te vragen , of

hij al of niet paarden , maar wel een goed bed

had . Naar hetzelve was de eerste vraag en deze

werd , hoe zoude men anders kunnen verwach

ten , met een : « 'o ja , prächtige Betten , ihre Gen

nade !" beantwoord . Een oogenblik later waren

het de gedienstige handen eener mamsel die in

een zindelijk vertrek , ofschoon weinig licht van

buiten ontleenende , daar de glazert 200 geel als

horen zagen , het bed spreidden , terwijl eené goe

de flesch ' Rijnwijn den dorst van onzen reiziger

leschte ; twee dito in het benedenvertrek , dien

I 2
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was ,

van de gidsen , en de ezels ? Ja , deze stondeu

zich voor de ruif in den stal te goed te doen .

Allen waren dus vreetzaam , daar de eersten niet

vergalen het brood en de kaas een woordje toe

te voegen. Een half woord , door de geleiders

aan den waard geschonken , was genoegzaam ter

inlichting , dat hij de woorden ihre Genade ten

minste een vijftigmaal moest bezigen , om in de

goede gunst te zijn ; en , die in de goede gunstvan

eenen heer staat, maakt zijne rekening zoo als hij wil.

Het was de waard , die met demuts in de hand .

onderscheidene malen , daar het de eerste gast

die het gouden paard , als geheel van den

weg af gelegen , in lang gezien had , vroeg , of

hij ook wat te bevelen had , maar de heer van

de Rottenyal, te vermoeid om te kunnen spreken ,

had zich reeds te bedde gelegd , toen hij voor de

vierdemaal zijne vraag kwam herhalen . De 'mam

sel haalde toen het licht weg , en zag nog even

naar den schoonen slaper om , of hij haar wat te

bevelen had , maar ihre Genade snorkte als een

Hollandsche os , en daar zij nooit een Hollandsche,

os had hooren snorken , (men weet welke magere

beestjes Duitschland oplevert). liep , zij schrikyok

den trap af, uitroepende : « Ziet ! zulk snorken heb

« ik nooit gehoord . En ik dacht dat het een

« galant heer was. Een landbouwer tot onzent ,

« die den ganschen dag aan den ploeg heeft gesi
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Keen

.

* staan snorkt zoo niet zi.i. en dan niet eens

* goeden nacht te zeggen (* )."

« Oef! oef! dat verduivelde dekbed . Ik leg in

bad ,' zoo heb ik gevaporeerd ,” waren de

eerste woorden , die CHRISTOFFEL uitte , toen de

mamsel hem wekte , en zeide , dat het al laat was

en de koffij koud zoude worden .

« Ach , mijn allerliefste mamsel !” want zij zag

er niet kwaad uit voor eene landelijke mamsel ,

sprak hij , « ontlast mij toch van dat verwenschte

« dekbed . Ik geloof, gij hebt mij dezen nacht

« willen smoren ,
en daar zouden mijne onder

« danen veel tegen gehad hebben , die reeds een

« dag te vergeefs op mij gewacht hebben . ”

De mamsel stak nu lagchende hare handen uit ,

hief het dekbed omhoog , en daar lag ons rotje

(STOFFELTJE willen wij zeggen ) nu onbelast. Vlug

was hij het bed niet uit , want overal gevoelde hij

nog pijn , en de mamsel , door zijne geleiders , on

der het ledigen van een glas wijus , ten koste van

den heer van de Rottenval , zijnen avontuurlijken

val vernomen hebbende, leende gaarne de hand

om hem te wrijven .... en die kleine diensten te be

wijzen , welke de vrouwelijke hand zoo zacht daar.

stelt. Enfin ! dit eensdaargelaten .. Men legde hier

Men hoort het , Lezer ! de mamsel wilde door

den vreemdeling eenen goeden nacht.... gewenscht

zijo .

13
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en daar een nieuw verband , en nu zette men zich

aan de ontbijttafel , en dat welgemoed , daar hij

nu met zekerheid berekenen kon , volgens de ge

trouwe getuigenis van den waard uit het gouden

påard , die ' geen paard op stal had , dat de

ezels hem in twee uren tot de laatste bergengte

zouden geleiden , van waar men de Rottenyal ont

waarde , en hij het voetpad slechts had te volgen ,

a 'want die dieren , ziet. gij , 'uwe genade ! kunnen

« de kar het steile bergpad niet optrekken.”

Genoeg ! genoeg , lang genoeg gepraat ,” ver

volgde de heer van de Rottenval. Hij betaalde

den waard en de mamsel voor hare bewezene

diensten , die zijne genade lagchende eene goede ·

reis toewenschte ; en hop ! hop ! waren de ezels

spoedig het gouden paard uit het gezigt. De slin

gerwegen allengskens enger wordende , en de heer

van de Rottenval nu wel vermoedende , dat zijne

wenschen weldra veryuld zouden zijn , vergat zijne

pijnen en neuriede de aria (uit de opera PIERRE le

grand) : Jadis un celebre empereur etc.

« Zie , daar ginds," riepen nu eensklaps de gid

sen uit , « is de laatste berg , die ihre Genade te

« beklimmen heeft , en van daar zult gij de Rot

« tenval kunnen zien , op een kwartier uurs af

« stands. '

Nu , jaag dan yoort!" riep de ongeduldige

erfgenaam . Hop ! hop ! Daar het de laatste rid

was, lieten zij de ezels goed draven , tot binnen

27
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man

het stalletje eener kleine herberg , aan den voet

van den berg gelegen , waarnevens een vrij breede

landweg liep . De gedienstige waard zag , ofschoon

aan ezels gewoon , vreemd op , ten aanzien vau

het voorspan , daar het niet gebruikelijk was, de

ezels nevens elkander te plaatsen .

de Het is een genadige heer , ” lispten de land

en HEINRICH hem zacht in het oor ,
en dade

lijk had hij de müts in de hand , en de woorden :

* was befehlen Sie ??' werden geuit.

Ik zal op mijn kasteel chet ontbijt nemen ,

was het antwoord , « maar verversch die men

schen daar , welke nu de terugreis kunnen aame

* men ; wanneer ik hier het bergpad bestegen heb

& en mijn kasteel zie , zal hết mij niet meer moei

« zaam vallen ."

* Uw kasteel ? ihre Genade!” hervatte de waard

en boog zich andermaal.

« Ja , de Rottenval! Ik ben heer van dat schooo,

ne goed .”

* Ihre Genade !” dit zeggende spalkte de waard

de oögen op , « Zoo even waren hier twee genadige

* heeren , die den weg naar het kasteel vroegen ';

zij spraken zoo breedvoerig van hetzelve , dat

« ik vermoedde , dat een húnner de eigenaar van

« dien ouden Rottenval was geworden :

« Na ja , wie zegt u , dát zij nieuw is. Die

« sterkte is door de Romeinen gesticht, ik zeg

het u , als gij het nog niet weet. En die beide

« heeren , welke gij gezien hebt , zijn twee mijnet

14
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vrienden , die ik vooruit gezonden heb om le

& zien of alles tot mijne ontvangst behoorlijk in

« gereedheid is. Zij waren vrolijk , en een paar

knappe jongens, niet waar ?”

« O ja , dat waren zij. Zij ledigden spoedig

'« hunne glazen , en gingen langs het steile berg

pad. Ziet ! daar staan zij , en zien hier naar be

« neden ,"

« Mes amis ! mes amis ! par ici ! descendez !”

schreeuwde CHRISTOFFÎL , zich
ор

het midden van

den weg plaatsende , en met zijnen zakdoek waai

jende. De gidsen schreeuwden hem na , om ihre

Genade zu belieben , en 200 waren het Louis en

FRANÇOIS , die uit de hoogte op den heer van de

Rottenval nederzagen , hem herkenden en niet

aarzelden het bergpad weder af te stijgen .

« He! he ! mon ami! zit gij hier ? Wij dach

dat gij reeds lang uwe intrede gedaan

hadt , en wij waren juist bezig uw kasteel te

« zoeken . Gij moet weten , dat wij met het aan

« breken van den dag Maintz“ eerst verlaten heb

« ben. Het was een schoone morgen ; wij reden

a een eind wegs, en vervolgden alstoen al wande

« lende onzen weg."

Nu verhaalde onze held zijne avontuurlijke reis

en verlevendigde het tweede ontbijt , dat FRANÇOIS

en LOUIS zich door den waard van het logement

den zwarten kater lieten voorzetten. ;

« Hebt gij miją kasteel van dien berg niet kun

« nen zien ? "

« ten ,
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* O ! met het bloote oog ," spraken de vrienden

gelijktijdig . « Het ligt zeer hoog ; men heeft u

* niet bedrogen. Tiet heeft het aanzien van eenen

* dier burgen , welke Anna Radcliffe ons schetst

* en waarin zij bloedige spoken laat verrijzen ,

Zeg ons eens in het vertrouwen , waard !” sprak

LOUIS zich tot denzelven wendende , « is het er

rigtig op het kasteel .... Zijn er ook spoken ?

* he !”

« Ik heb er nooit iets nadeeligs van gehoord ,''

hervatte de waard uit den zwarten kater ; « maar

daarentegen zoude ik , of geen onzer , uit het land

« op honderd schreden , de ruïne , die daar ginds

ligt , en van oudsher de Schrikkenstein genaamd

« wordt , naderen. Daar woonde vroeger een oud

a behekst moedertje , dat met het spook van het

« kasteel heulde. Nu is het hare dochter."

« Die voorzeker schoon is ? ” vroeg FRANÇOIS .

« Ja ! schoon is zij ; schooner nog dan de Jung

« frau van den Lurley , aan den Rijn , wordt af.

gebeeld ; maar wie wil er iets,met een heksen

« kind gemeent hebben.”

« Een heksenkind !"' voegde LOUTS , FRANÇOIS toe ,

« dat moeten wij zien en wel ор
staanden voet.

« Holla , mijne heeren ! ” viel CHRISTOFFEL hen

bereids in de rede , wien het verhaal van den

waard geen genoegen gebaard had. « Eerst ge

« leidt gij mij den berg op , en dan naar het kas

a leel , waar geene heksen of spoken zijn , vol

I 5
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& gens de getuigenis van dien braven man ; en dan

& kunt gij mijnenthalve morgen ; -200 vroeg moge

lijk , dat schoone heksenkind bezoeken , waarnaar

a ik in het geheel niet nieuwsgierig benu: Ik vers

a trouw toch ,, mijne heeren !” vervolgde hijs

« dat gij mij in den pijnlijken toestand , waarin ik

mij bevind , toch wel de behulpzame hand zult

& bieden , om het bergpad te beklimmen , waar

« toe deze ezels niet geschikt zijn , welke mij tot

& hier trokken ."

* Veel eer ! om hunne plaatsvervangers. te mo

i gen zijn ,"? hervatte FRANÇOIS LOUIS lag

chende.

« Ook moeten de geleiders' tot hunnent kee

» ?

en

99
• ren .

« Ik verlang niets anders ," hervatte de lando

man ,

« En ik dan 7" : sprak HEINRICH , * mijn HÖNCHEN

is mij reeds lang te huis wachtende geweest ,

« en wie laat er gaarne zijne bruid wachten.”

« Genoeg , genoeg , mijne vrienden ! Geef hier

« het valies,”

Den waard uit den zwarten kater werd hetzelve

aanvertrouwd , met het bevel om het nog dien dag

op het kasteel te brengen .

Daar, keer naar uw Bingerloch terug ," sprak de

landvoogd , HEINRICH zijn loon gevende ; « en , zoó

* gij weder reizigers van aanzien tot gids ver

strekt, kies dan betere ezels uit, opdat zij
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den hals niet breken . Gij goede 'man !” voegde

hij den landman toe , « daar hebt gij het driedub

« bele van hetgeen ik u alvorens toegedacht had .

« Dit is eerstens voor het gebruik van de kar , en

« dat voor u en den ezel. ”

Nu nam men
na nog een paar flesschen Rijn

wijn geledigd te bebben , den landvoogd onder

den arm .
Deze hompelde nog wel een weinig ;

maar , alle krachten inspannende, bereikte men

vroeger den bergtop , dan men had kunnen vers

moeden .

« Welk een heerlijk algezigt!” ,

: « Ha! ha ! daar ligt de Rottenval met zijne to

« rens. Ziet eens ; vrienden !” riep de van vera

rukking opgetogene erfgenaam uit. « Welk een

« grootsch aanzien ! Links een dennebosch , regts

« eene weide, daarnevens een korenveld ; voorus

« een aanvallig dorpje , boeren woningen wijd en

zijd verspreid , en dan eene beek , welke door de

« vallei zich kronkelt...."

« En dan die ruïne van den Schrikkenstein !"

hervatte LOUIS & welke daar ginds ligt. Konden

wij het schoone heksenmeisje slechts van hier

« ontwaren . ”

« O ! gij zult andere meisjes onder mijne vas

« salen zien , die , den hemel zij dank ! niet

« behekst zijn , volgens de getuigenis van den

< brayen waard uit den zwarten kaler ; meisjes ,
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nu ,

* die lelieblank zijn . Duitsche katjes met fluwec

len, poezelige pootjes.”

Ja , maar deze krabben ook wel eens.

« Spoedig mijne heeren ! den berg af.

« Ziet ! wappert daar niet een vaandel in de

« verte ?"

« Ik zie niets.... ja toch wat , " hervatte FRAN

ÇOIS , « het is iets wits. ”

Naderbij komende , zag men weldra , dat het

vaandel , hetwelk CHRISTOFFEL vermeende gezien te

hebben , een hemd was, dat nevens een armzalig

hutje over eenen stok te droogen hing.

« Ziet! hoe bedriegelijk . Ik dacht dat het een

vaandel dat mijne vassalen mij te gemoet

* droegen , mijne wapenen bevattende.”

Ja , het bevatwapenen ,” zeiden de jonge lieden

lagchende , « zie maar !.... het zijn veelkleurige

* wapenen .

- was و

T
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DE INTREDE OP HET KASTEEL ,

>
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Aanan gene zijde van de stulp gekomen zijnde ,

was het een kleine ezeldrijver , die CHRISTOFFEL

halt deed houden , zeggende :zeggende : « jongen ! is dit de

« naaste weg naar gindsch kasteel.” , ;.

K. Ja was het antwoord , « "
9. « ik ga

derwaarts en

hoor er te huis ."

Zool, dat is een mijner vassalen , riep CHRIS,

TOFFEL .

« Nu , die ziet er smerig uit ,” hervatte de jonge

lieden . « Hon !, moeten mijne ezeldrijvers dan in

« het nanquin gekleed zijn. Hoor , lieve jongen !

« laat mij op uwen ezel zitten ,” vervolgde de erf

“ genaam van de Rottenval , « ik ben moede.

Gij moet weten , dat ik de heer van dat fraaije

« kasteel ben , waar gij henen gaat en te huis

« hoort."

« Ah ! ah !" zeide de kleine, « gij zijt dus de

genadige heer , dien. wij verwachten . Daar is

1
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« reeds heden morgen een heer van uwentwege

gekomen , en heeft alle handen vol werks gege

« ven , om u te ontvangen .”

Gij hoort het , mijne heeren ! 29. hervatte CHRIS

TOFFEL tot zijne vrienden , mijn kamerdienaar

« bevindt zich reeds op het kasteel ; hij is mijne

« gunsten overwaardig . Zeg mij kind lief ! is het

« een fraai kasteel ?”

« O ja ! fraai als eene gevangenis. Gewelfde

« lange gangen ,
steile

trappen enz.

« Zoo ! men heeft een feest aangerigt , om mij te

« ontvangen pos ;

« Ja , of het nu juist een feest'zal zijn , dat

2 weet ik niet , maar die lange"heer , die dezen

« morgen gekomen is , schreeuwde als 'een beze

een Beyal- idät men mõest"un
zingen , dansen

spelen aanrigten, op den doedelzak blazen , maar

e er is slechts een muzikant in den omtrek en daar

« die blind is , zal niemand hem derwaarts kuns

a nen geleiden
daar allen " reeds

voor op het

plein vergaderd zijn , om den nieuwen heer te

is imislegt sind, inson Buck »

« Die goede menschen !" 35)

« Hoor , kleine" jongen ! loop wat gij loopen kunt

vooruit , en zeg mijnen 'kamerdienaar , dat 'ik

kóm Ik zet mij op uwen "eže
mij op uwen ezel en volg u op

K den voet.?'

De jongen zag hem twijfelachtig aan , en 'scheen

zich zelven te raadplegen , wat hij zoude doen ."

tene

zien .

3; - :o1 *
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3

1:13

1. Nu kom aan ! voorwaarts:" :.

2 * «. Ja ; dat is goed en wel ihre Genade'; maar ik

e mag den ezel niet achterlaten ", als ik met hem

« uitgegaan ben . Mijn vader zoude mij klappen

geven. " . Poa's

. Ik zeg ú , ik ben de heer van het kasteel.”?

« Gij zegt het ,” antwoord
de

de jongen , a maar

dat is nog geene reden , dat iklahet gelooven

moet. Als gij met den ezel eerlzijpadsinslaat',

« en dan in galop .....weg was de ezęl !” . 700 : 95

6.« Hoé , kleines schurk ! denk je dan dat uw keer

i en meestery een dief is.? ! Toons ac

5 FRANÇOIS EN LOUIS , zich van het lagchen niet

kunnende bedwingen , voegden hem ten regte toe : ;

Wees toch redelijk ; CHRISTOFPEŁ Hoe wil nu

« de jongen zich overtuigen , dat gij den heer

* van de Rottenval zijt', 'wanneer gij uwe beurs

niet trekt.?? 19. CVT 110 cm

« Dietis daaraani dacht ik niet , en gelijktijdig

stak hij de hand in zijnen zak en gaf den jongen

eenige goede grosschen , welke nu niet langer aath

zelde te gelooven ' , dat het de nieuwe heer van

de Rottens al was. Hij liep dan na ook als een

hardlooper:? vooruit , terwijl FRANÇOIS en LOUIS

den landvoogd op den ezel hielpen , op wien's

scherpe rug geen "zadel lag. Beter zoo , dan nog

« langer te loopen , " waren zijne woorden. « Ook

w kunt gij niet welvoegelijk uwe intrede te voet

« doen ,” voegden de spotters hem lagchende toe.
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« Neen , dat zal niet waar zijn . Voor dat ik aan

het kasteel kom , stap ik af; maar dat eind wegs

* kan hij mij wel van nut zijn ; ik heb waarlijk

« lang genoeg geloopen. Ha ! nu 'naderen wij.

« lk vermeen het volk reeds de handen naar mij

« te zien uitstrekken . Ik bid u , zet den ezel toch

a wat aan . FRANÇOIS en Louis lieten het zich

geen tweemaal zeggen. Een afgetrokkene boomtak

was hen behulpzaam , en hop ! hop! de ezel draaf

de voort. Op eens den stal ruikende, wederhoudt

men hem te vergeefs. De ruiter sloeg de beide

om zijnen hals , te wel gevoelende , dat

het niet aangenaam is op de scherpe punten en

steenen ,
die een rotsachtig pad aanvullen , neder

te vallen . Hij schreeuwt: « halt ! halt !” doch te

vergeefs. De ezel spitst de ooren , rent voort ,

dwars het plein over naar den stal , aan den voet

weg , welke tot de Rottenyal, geleidt , en

daar 'valt onze ruiter bij het ingaan , der deur in

de daarliggende mest . Men weet , hoe zindelijk

de ezelstallen zijn , en kan daarnaar ook afmeten ,

hoe de erfgenaam van de Rottenval toegetakeld

was. Het is zijn kamerdienaar , die het ongeval

van de hoogte ontwarende , hem het eerste de

band biedt. De beide vrienden schaterden van

het lagchen. Het was hen niet mogelijk geweest

den ezel , den stal ruikende , nabij te blijven .

Mijn goede heer !” waren de eerste woorden

yan uans , « welk een ongeval !"

van den

>
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* Het , is het eerste niet , dat mij sinds gisteren

bejegend is ," antwoordde zijn meester zuchten

de , zich uit,de mest opheffende.

* Ach ! en ik , die alles, ter uwer ontvangst zoo

« wel beschikt had . "

a Ho ! dat is nog geene reden om mij niet te

laten ontvangen . Haal mij spoedig versch water

* uit de fontein ."

« Ik heb er nog geene gezien , uwe genade !"

hervatte de kamerdienaar.

Zij moeten er toch zijn . Het staat wel duide

« lijk in de papieren vermeld .”

« Nu , dan zijn zij verstopt. Had ik dezelve ge

« vonden , dan hadden zij bij,uwe intrede
gespron .

gen , even zoo goed als die van ..,... Versailles !”

Nu , schep dan water uit de gracht van het

kasteel.”

« Ik moet uwe, genade hierop aanmerken , dat

zij voor het tegenwoordige droog is.”

« Waar heb ik mijn geheugen dan gelaien . Ik

Here wist het. Enfin ! daar, zal dan toch wel water

* te krijgen zijn .”

Voortreffelijk putwaler. Zie ! daar staat juist

« een emmer vol," hervatte de kamerdienaan

reinigde zijnen meester , terwijl een paar dikke

boerinnen , die zich nevens meer anderen voor

Intusschen wilden FRANÇOIS en Louis daar juist hin .

nentreden doen de heer van de Rottenyal met

K

.



Waardigheid buiten trad en de kleineschaar: « een

an hourah ! lang leve de landheer !” aanhief . Eene

kleine schaar, zeggen wij , want velen hadden 'ge

weigerd hun 'werk te verlaten , ofschoon hans ge

zegd had , dat de intrede van zijnen heer vorstelijk

zoude zijn .

Bouh ! bouh ! beu ! beu ! raisonneerde het uit

den hoogen , van de tinne van eenen der torens",

welke nevens de slotpoort zich onderscheidden , door

eene guirlande. Het was een arbeider , die door

den kamerdienaar aldaar geplaatst was, en op eenen

ossenhoorn blies , toen zijne genade het steile berg

pad beklom . Aan de slotpoort stond de tuinman ,

nevens zijne vrouw en dochter in het midden van

eenige boeren , die bunnen nieuwen heer aangaap

ten , welke er, na zich in de mest gewenteld te

hebben niet zindelijk uitzag en eene lucht met

zich droeg , waardoor Louis en FRANÇOIS ,
dezelve

niet wel kunnende verduren , gedurig verpligi wa

ren snuifjes te nemen .

Nu trádi er , aan de slotpoort gekomen zijnde',

eensklaps een lange magere ,
in hetzwart gekleede

man buiten met eene rol papier in de hand

sprak :

* Vergun mij ihre Genade ! als heer ' van de

** Rottenval, eene onoverwinnelijke , ofschoon ee.

*« nigzins door de tand des tijds verouderde sterk

ate , de hand te bieden , ter overschrijding van

a dezen drempel."



De landheer tegde de hand in de zijne en trad

over den hoogen drempel, door behulp van de

zijne. Daar stonden nu twee geharnaste ridders

(de lezer moet weten , dat het twee schaapherders

waren , die de kamerdienaar in het harnas gestoken

had ). . Een 'hunner droeg een banier , waarop de

Rottenyal afgebeeld was , de andere hield een

schild aan den arm , ' en eene lans in de hand ;

Wapens, die verroest zijnde , van derzelver oud

héid blijken droegen ; en vroeger het arsenaal van

de" Rottënval, nu in een steenkolenhok herscha

plen , Kenmerkten . « Hier , landvoogd ! burggraaf !

# of heer ! zoo als gij u gelieft te noemen ," ver

volgde hij , « hier zijt gij veilig voor alle aanvallen

* al'waren het ook Turken , Grieken , of Belgen

k die den Rijn overtrokken . ' De "carmagnolen ,

* hebben zelfs nimmer hunnen standaard op dezen

burg 'kuninen planten. Hij was' ten allen tijde

* onoverwinnelijk , hij is het nog, hij zal het al:

i toos zijn .

François en zouts konden het'lagchen niet bes

dwingen . De erfgenaam zag met verontwaardj

ging naar hen om , hun in het Fransch toevoe

gende :*** Bedwingt“ u toch ; 'mijne ' lieeren ! de

ir man spreektat mel
oordeel, hijhij weet veel; ik hoor

meet dan van menig ander Duitsch redenaar misa

Los

e redenaar vervolgdeod ik heb mij nooit vera

laagd tot het uiten ' vat vleijerij of zoetigheden

& schi
en.s

i

De
t

K2
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• ler verheffing „van iemand . Neen , het is de

• taal van mijn hart, die ik u toevoegen zal,

• Is het mij vergund ?” vervolgde hij zich diep

buigende,

« Vooczeker ; maar laat mij eerst eenen stoel ge

ven ik ben zeer yermoeid van de reize."

De tuinman , die daar nevens stond , het geuite

verlangen zijns nieuwen meesters vernomen heb

bende , liep waggelende zijn woonhuis in , daar

lïj des morgens de kroeg driemaal bezocht had ,

en haalde eenen stoel te voorschijn , die , niet

weinig bestoven zijnde , juist niet het kenmerk

met zich droeg , dat zijne vrouw eene zindelijke

huishoudster was.
De vrienden des landheers wil

de men insgelijks doen nederzitten , maar zij, van

den meer behagen om met het tuiniersmeisje , een

ontluikend knopje , kennis te maken.

Schertsenderwijze namen zij haar onder den1 arm

en wandelden op het plein heen en weder, gedu

rende de volgende aanspraak , die de in het zwart

gekleede redenaar (de schoolmeester) den landvoogd

hield ,
776

« Mijne wenschen dan bepalen zich ihre Gena:

de!" vervolgde hij , toen CHRISTOFFEL gezelen was

en een snuifje genomen had , bij die wenschen ,

a welke alleen uw geluk betreffen. Laat u door,

« uw volk aanbidden , zijt de zon , die hen be

schijnen moet ;,wijs als Socrates, regtvaardig als

« de geregtigheid , welsprekend als Cicero , zult

C
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*

gij geëerbiedigd worden . Ik verbeur u mija

« leven , dat ik geene betere wenschen' kan koeste

a teren , en .... Ik heb gesproken.

Welineevend hervatte onze, landheer , een snuifje

nemende: '« hoe is uw naam ? " ,

« Men noemt mij HEINRICH LUDWIG KAKATOE , voor

« het tegenwoordige instituteur van de school ,

« hier ten plattelande.”
» 199 !?.

* Zoo ! 200 éven heeft med mij reeds van u on

« der weg gesproken ."

« Ha! ik ben in het land bekend , oud en jong

« spreeke van mijne begaafdhiederi . Ik durf mij

« vleijen , dat ihre Genade , door mij nader te

« leeren kennen ; veel leeren 'zuli. "

« Waarlijk mijnheer !" antwoordde onze erfge

naam , « ik vertrouw , dat gij de waarheid zult

gesproken hebben . Wij zullen zien ; intusschen

noodig ik u’op heden aan mijne tafel.”

Hans gehoord hebbende , dat de schoolineester

zijne rede geëindigd had , verzocht nu aan mijn

heer FRANÇOIS het hoofd van den trein uit te maa

ken , die , volgens zijne' ordonnantie en welbe

dacht plan , den heer van de Rottenval in de

aloude ridderzaal moest volgen . ' '

« Laat mij toch los , mijne heeren !" riep het

aanvallige ROOSJE , de dochter des tuinmans, « ik

eenen bloemkrans aanbieden , terwijl

« mija- vader de sleutels van het kasteet overhan . '

dig !, zoo luiden de bevelen .”

1
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s, zij de grooted

deur

plaatste zich nevens, den partier , die met haren

vader onder inwachting van den nieuwen heer ook

driernaal de kroeg was wezen bezoeken , en dien

zij werk had te ondersteunen ,, toen hij in eene

koekenpan , in der. haast uit de keuken gehaald ,

geen schotel of, bord hebbende kunnen vinden

de sleutels van het kasteel aanbood .

Een schaterend gelach vervulde, de geheele rij,

Niettemin gaf ROOSJE , harer waardig , den bloem ,

krans aan den nieuwen heer over ,at

Pif ! paf ! pof ! rink , king kings pif ! paf! pof !

« De hemel beboede ons !" was aller kreet, toen

eene explosie in de groote zaal van het,

kasteel plaats.yond , waarbinnen men trad ., terwijl

de voor, den schoorsteen geplaatste spiegel , beneg

vens de glasruiten verbrijzeld waren .

« Ach ! ach !" riepen allen , « wat is dat? ” ,

De landheer beefde daarbij als een riet, en LOUIS

en FRANÇOIS geloofden , dat het kasteel ondermijnd ,

op eens

was.

« Ach ! ach !??. schreeuwde een groote lammel

van eenen jongen en , hield de hand voor zijnen ,

mond , zeggende, dat alle zijne tanden verbrijzeld

waren . ,

« Hoe dan ? spreek !"

« Die lummel ! ik wil wedden dat hij voorze,

.« ker de donderbus die ik voor het feest van hem
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« den avond daar op den schoorsteen stelde, aan

« gestoken heeft."

s or Aangestoken ? tu ja , mijnheer de kamerdie

naar ! noemt gij dať aatisteken ? Wie duivel ! als

« men daar in vrede zijn pijpje staat te rooken ,

« kan vermoeden , dat hij naast een kruidmagazijn

a op de wacht staat."

* Wië duivel zeide joist te moeten rooken. "

« Wel , omdat ik niet gelukkig hen , zonder de

* piep in der morid . Waarom mij niet gewaar

& schuwd ? Ik wist niet, wat daar stond met een

a rood papiertje beplakt. Ik dacht , dat het eene

bloemvaas. kónde zijn , en zoo ben ik dan met

« de, piep wat te nabij gekomen .”

« Ja , met de piep ," en flank gaf hem de ka

merdienaar eene oorveeg.

* Wat ! slaat gij tijn petekind ?" riep de tuin

man en viel op deti kamerdienaar aan . Pats !

daar ontving de peet er ook een . No vielen de

boeren op den kamerdienaar aan , en het gevecht

werd algemeen , terwijlweder anderen departijdes

kamerdienaars van hunnen heer kozen . De vrou .

wen wilden de mannen scheiden ; de kinderen

de moeders van de vechtenden . FRÅNÇÕIS plaatste

zich aan TENIERS gelijk , in denen hoek en schetste ·

CHRISTOFFĖL , eenen der schaapherders de lans nit

de handen heeft genomen , zich op eene tafel

plaatst en door het geroep van : « Ach ! mijne

?

K4
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van

OSJE ....

Dit was

goede onderdanen ! houdt op ! bezadigi u !” de

rusl tracht te herstellen .

Te vergeefs. Allen hebben te veel brandewijn

gedronken ; men verleent den nieuwen heer even

min gehoor als den schoolmeester , die , den stan

daard van de Rottenval omhoog heffende , zich

naast zijnen heer op de tafel geplaatst heeft , het

volk tot vrede aanmanende. Louis heeft zich ook

een wapen voorzien , het is het schild , dat

een der beide schaapherders aan den arm droeg ;

hetzelve dekte yang

een .weldoend wapen , LOUIS het
genot

opleverende , om achter hetzelve het lieve ROOSJE

in zijnen arm te sluiten en menig kusje te geven ,

die zij dan ook niet weigeren kon.

Zij lispte zacht; « mijn beschermengel ! u kan ik

« niets weigeren. Maar eensklaps ontwaart hare

moeder , dat de beschermeņgel zijne, bescherming

te verre uitstrekt, en rukt haar onzacht van ,daar,

niet weinig leven makende.

Moede van elkander te kloppen , begeeft zichu

een deel der vechtenden naar buiten .

Het valt FRANÇOIS en Louis nu niet moeijelijk de

overigen met goede woorden te verwijderen ,

waarbij de schoolmeester, niet weinig triomphant

de banier naar dezen en genen , welke nog omzien ,

uitstrekt. Zich nu tot den nog nevens hem weis

nig gerust op de tafel staande landheer wendende,
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zegt hij e á De banier van de Rottenval heeft over

« de oproerlingen gezegevierd . ”

* Den niet weinig toegetakelden kamerdienaar on

dervroeg men , waartoe hij zulk een lummel, die

de geheele ramp berokkend had , dan ook hier op

de wacht geplaatst had , daar er toch eigenlijke

niets te bewaken viel.

* Niets te bewaken ? genadige heer ! dat verkiest

á gij maar zoo te zeggen . Moet men u niet bewa

& ken ; in jeder vertrek eene wacht stellen ; dat is

zoo gebruikelijk onder de souvereinen. Waren

maar gendarmes geweest in den omtrek , ik

« had geen boerenklungel , die tegen alle subor

« dinatie heeft verkiezen te rooken , hier in deze

« ridderzaal gesteld .”

« Genoeg , getrouwe dienaar ! gij hebt' uwen

« pligt gedaan ," vervolgde CHRISTOFFEL 'nú met

Waurdigheid . Laat de portier binnenkomen."

: Dao FRANCOIS en Louis, een half uur tijds benoo

digd waren , om hunne lachspieren tot bedaren te

brengen , gelooft de lezer gaarne : voorzeker ook

dat de landheer nog bevende van 'schrik een glas

aan de lippen bragt.

De portier kwam .

« Wat beveelt ihre Genade ? " was de vraag .

« Waar bevinden zich mijne vassalen ? rebelleren

zij nog ? "

« Zij zijn allen gekwetst en laten zich door hun

de ne vrouwen verbinden ; deze heeft een blaauw

K 5 .
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song , gene cene schrap hier of daar gekregen."

Nu , die nog op het voorplein moglen zijn y

« moelen zich verwijderen , willen zij niet voor

a'alcobs ! in mijne ongenade vervallen . Ik vergeef

* het hun , dat zij dronken zijh geweest en zieb

ç aan mijrlen : kamerdienaat misgrepen hebben . Ik

op
heden niemand straffen s dus algemeenie

amnestie , maar men sluite de poort van hetkas

e teel. Uw heer is rust benoodigd.' s 7.0

« Bravol bravo !” riepen FRANÇOIS en Louis ge.

lijktijdig uit , dat men als meester : spreke en

« handele .

De portier vertrok. De boeren mompelden nog,

wat tusschen de tanden ; ROOSJE werd braaf beke,

en loen legden zich allen te ruste - op

klaar lichten dag. Het was het beste wat inen

doen kon .. De tuinman en de pórtier moesten uit,

slapen . De landheet was, vermoeid , en liet zich

op zijne kamer brengen . LOUIS EN FRANÇOIs op de

kunne , en de schoolmeester , die op de soep ge

roudigd was, viel ook in slaap , terwijl de tuin

mans vrouw den , ketel te vuur hingen KOOSJÉ

zich in de keuken met het middagmaal onledig

hield .

Naa een paar uren in een der vertrekken
ор

de

Rottenval uitgerust te hebben , stonden onze jonge

lieden , daar hunne ledige maag hen wekle , we

der op van de otomanes , die juist niet zeer zacht,

Views site

ven ,
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met, trijp bekleed zijnde , op de kamers geplaatst

waren .,, CHRISTOFFEL had zich gekleed , zoo als de

groote helden wel meer na het leveren eener dan

taille doen , op zijn bed uitgestrekt ; dat het groen

more ledekant bevatte , een praalstuk van de Rota

tenval , dat in de fraaiste , nog in welstand zijnde

kapger, stond . Eene draperie , door gouden kwas

ten gesierd , verrijkte den hemel , die zich nager

noeg tot aan het plafond verhiet , een plafond ;

waarop minnegodén afgebeeld waren , door deri

tijd wel is waar. Wat bruin geworden , maar in

der tijd toch goed gepenséeld . De beeldienis Vari

Venus. prijkte in het midden dier liefdesgroep ," en

dat in natura , zonder sluijer of vijgenblad. Lie

a ve hemel !" riep de eigenaar ontwakende , vart

onder den hemel van zijn bed naar boven ziende :

« wat is dat fraaif wat is dat voortreffelijk! welk

a een rijk aanzien ! Welke kostbare tapijtenker

« behangsels. Daar zijn , well is waar ecbifge

« scheuren in de muren ; maar ik zal werkvolk

« genoeg hebben om die in orde te laten brèn

gen . En dan die spiegels ! Ik geloof mij in liet

« kotfijhuis,mille colonnes te Brussel te zijn .” IH

Na zijne,bemerkingen , aldus gemaakt te hebbeh

trok hij aan de schellekoord. Hans , de voorireffe

lijke kamerdienaar , groot ceremoniemeester van

heer van de Rottenyal , die zijne intrede in- zijhe

nieuwe, domeinen geregeld had , Jiet iszich niet

wachten . Eene pleister op de wang en een doek

2

pden
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-

voor het linkeroog', ten gevolge van het gevecht

in de groote ridderzaal , waren 'oorzaak , dat hij zij.

nen heer slechts ten halve kon zien , toen deze

nog in eene rustende houding tusschen de fraaije

gordijnen van het aloude ledekant, hem afvroeg ,

of de soep in gereedheid was.

- « Het zal niet lang meer'daren ," was het ant

woord . « De tuinmans vrouw benevens ROOSJE

hare dochter , zijn reeds lang in de keuken in

functie , maar zij beklagen zich geen gereedschap

« hoegenaamd te hebben ,om een goed middagmaal

« te kunnen opdisschen.' : !!

« Wel , laat de portier zijne sleutels geven . De

« kasten moeten van alles rijkelijk voorzien zijn .

, De,vroegere eigenaars van het kasteel waren lie

den van aanzien ; en die in aanzien is , ont

breekt het toch aan geene potten of pannen ,

« daar bij dagelijks in de gelegenheid gesteld is ,

« zijne tallooze vrienden , die hem komen bezoe

« ken , de. soep toe te dienen .” .

.... Ja , maar de portier ligt nog op een oor , en

« te vergeefs heeftmen getracht hem te wekken.

• Hij sliep reeds dezen morgen een uur , nadat

& hij was opgestaan , want gij moet weten , dat

« de inwoners van het kasteel gisteren reeds voor

« loopig u welkom , met het glas geheelen heb

* ben...

« Na , zij zullen toch wel eens ontnuchterd zijn .

& Verbaal mij eens , terwijl de soep gereed ge
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maakt wordt , hoe groot het personeel hier op

het kasteel is , en hoe vele bedienden er te mij.

a ne dienste zija ."

« Slechts die , welke 'uwe genade reeds gezien

« heeft, De tuinman , die dronken is , zijne vrouw ,

« die een oog heeft.... "

« Maar loch zag , dat een onzer jonge lieden

« hare dochter caresseerde , gedurende het gems

« vecht. Gij moet het gezien hebben ,

« Ik ? ach uwe genade ! ik zag niets. Ik lag,

immers onder , wie kon dien geheelen hoop

welke zich op mij wierp , tegenstand bieden ."

« Nu vervolg !”

« Dan volgt de portier , die u de sleutels aan.

« hood , en ook niet van deblijdschap , die de wija

« had daargesteld , staan kon ."

« Gij hadt hem eerst moeten noemen ,hans! leer ,

« dat van mij; de portier bekleedtoveral de eerste,

plaats. ” .

Onze held herdacht in dit oogenblik voorzeker

hoezeer hij er vroeger op gesteld was , om als bode,

de eerste plaats toegekend te worden.

« Nu dan , de portier ten eerste , als uwe genas,

« de het zoo verkiest. Twee zijner neven , schaap

« herders van professie, die ik in het harnas stak

zijn soms werkzaam om de straten te reinigen

« en dan dat ongelukkige petekind van den tuin ,

.

.)

.
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« naar ,

Blinstituteur

e met zijne piep , en het geheele feest stoorde ;

« dat zijn zij allen , die ik hier aantrof."

a Hm ! ik zal mij geschikter bedienden kiezena

& De instituteur alleen komt mij als een knap

« mensch voor . Hij is niet alleen een goed rede

maar ook een strijdbaar man."

Ik vermeen hem nevens u op de tafel te heb

á ben zien staan , toen die ellendigen ... zié toch

« eens ihre Genade ! hoe zij mij toegetakeld heba

a ben .”

Care Holla ! holla ! 'hei ! hoorde men nu roepen in

den gang , welke naar de slaapkamer geleidde.

Het waren onze jonge lieden , die ontwaakt zijnde,

den eigenaar van het kasteel žochten of wel zijnen

kamerdienaar , om te verwittigen , dat AUGUSTA

de moeder van ROOSJE , de soep zoude opdisschen ;

en dat zij die al in de keuken waren wezen proe.

30

« Stil ! stil! mijne heeren ! wij zijn hier in geerte

vestaminet. Men schreeuwi niet zool, als men een

riddermatig goed bewoont, voegde CHRISTOFFEL

hen toe , die zich door HANS van het bed had laten

ophellen. "

* Kóm ! haast' u dan toch , en hang den grooter

« heer niet '300' uit ,” sprak FRANÇOIS , « of tij

# zetten ons zonder ü aan tafel en laten ons door

auwen Hooggeleerden gast, den heer' HEIMATCH LUD

»
ven .

9

2

Sex*

WIG
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03

scheidene doode talen , eene beschrijving van uw

« domein geven , waarvan gij eigenlijk nog niels

« gezien hebt.”

á Stil ! 'stil ! mijne heeren ! Hij beschrijve 'niels

« zonder mij. Ziet! ik haastmij. Die verwenschte

å ezel van 'dien HEINRICH. O ! mijné heup !”

« En dan die van uwen eigen ezeldrijver .

Nu , die heeft fraaije dingen gedaan bij het in

« treden van den stal ,” zeide LOUIS , CHRISTOFFEL

in de ' rede vallende ; .« gij kunt u beroemen goe

& de onderdanen te hebben ,hebben , 'STOFFELTJE !"

* Stil dan toch , mijnheer JonCÁR ! ik bid u

« compromitteer mij niet met mij STOFFELTJE te noe

a men . Wat is dat toch altoos een ellendig ver

« minken van mijnen naam . Bedenk toch , dat ik

« als heer van de Rottenval eenige égards verdien,

ä en dat ien aanzien van den instituteur, van mijne

• kinderen , die zich daar ginds in de eetzaal be

K vinden .

* Van 'uwe kinderen ? "

« No ja , zijn de kinderen van de vassalen de

« mijnen niet.”

« Hoe grootsch ! nu 'wij zullen zien of le

« droit du seigneur hier nog geldig is , .... dan

« zoude het kunnen zijn , dat.... maar ik wist niet

* dat gij die bibi zoo lang kendet.” ...

& Zwijg toch , wat ik u bidden mag, mijne heer

* ren ! Wij zijn in de zaal.”

in Zoo , is dit nu de troonzaal p**
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. De eetzaal ," antwoordde de schoolmeester ,

CHRISTOFFEL de hand biedende en tot eenen fau .

teuil geleidende van een oud borduursel omgeven ,

en in welker hoeken een paar spinnewebben eene

doorsnede maakten .

« Dit kasteel is door Drusus , aanvoerder der

« Romeinen , weinige jaren voor CHRISTUS geboor

« te , gesticht,” hief de instituteur aan , toen

CHRISTOFFEL en zijne gasten de eerste lepel soep ,

die AUGUSTA had laten aanbranden , aan den mond

bragt « en ...., maar laten wij eerst soep eten ,

vervolgde bij , ontwarende , dat de vrienden hem

geen gehoor verleenden en niet van hun bord op

zagen. Geen wonder ! na zoo vele veimoeijenis

soep meer welkom dan het verhaal

den oorsprong des kasteels. De eigenaar niele

lemin , den redenaar zijn verhaal hoorende afbrea

ken , voegde hem toe : « vervolg ! vervolg ! ik

a zal mij al etende overtuigen , of gij met de ge

a schiedenis van mijn kasteel bekend zijt. Ik heb

a, die zwart op wit , door den eersten klerk van

« mijnen notaris VAN DER PEN in het net geschre

en dikwijls genoeg deze dagen ingezien
9 .

a om te kunnen oordeelen , of gij met deszelfs

« oudheid bekend zije.??

« Ja ! ja , vervolg maar," riep François de soep

terrine naar zich toehalende , a het is goed te we

« ten , wie of er na Drusus hier gegeten heeft.

De instiluteur belield echter het stilzwijgen en

sen was de

van

ven

V



161

ten te

ledigde zijn bord. Een goede Duitsche snijder',

die hij , volgens vroeger in onze geschiedenis voor

komende berigten , in waarheid geweest was , laat

zich de brokken zoo gemakkelijk niet wegblazen.

Hij had de heeren FRANÇOIS en Louis slechts in de

bogen te zien , om te weten , welke vogels het

Waren .

De bouilli, door ROOSTÉ voorgezet, terwijl hare

moeder
eene " groote vaas met zuurkool , door

Penen krans saucyzen omgeven , opbragt , gaf

aanleiding tot een geschil tusschen Hans , dei

kamerdienaar , en dat lieve meisje . De eerste

vermeende , geene vrouwelijke dienstboden in de

kamer te moelen ioelaten , als niet gebruikelijk bij

de grooten der aarde. Hij rangschikte zijnen heer

onder dezelve , daar hij , door zulks'te kennen te

geven , in de laatste dagen het meest zijn voordeel

gevonden had .

FRANÇOIS beweerde , dat ROOSJE een allerliefste

dienstbare geest was en Louis , dat moeder' AUGUSTÀ

zich met HANS maar in de keuken beter moest ver

staan , dat de schotels geregelder werden aange

bragt. CHRISTOFFEL echter scheen er op gesteld ,

dat zijn kamerdienaar alleen de tafel bediende

en '200- bleef ROOSJE zich aan den wil van haren

heer en meester willende onderwerpen , in de keu

ken . Op het dessert echter vergunde men haar

eene vaas met bloemen tusschen twee pruimentaare

L
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« brood geven ,

« Daar HANS ! geef, dien waard uit den zwarten ka

kater, die het valies was komen brengen , als een

geschenk aan den landheer. had medegebragt.

« Dien eerlijken nabuur moet men wijn en

riep de heer van de Rottenyal,

Hadden mijne vassalen dezen morgen aldus ge

« handeld , het feest was niet in de pruimen ger

loopen , voor dat het tijd was, die te bezigen .

« ter deze vier thalers en zeg hem , dat ik ,ik , of

a schoon heer van de Rottenval , zijnen kater ge

denken zal , als ik hem benoodigd ben. Zoo

K. de taarten goed zijn , benoem ik hem totmijnen

kok , want AUGUSTA is eene slechte kokin , niet

* waar mijne heeren ? maar....'

Zijt gerust , mijneheeren ! binnen korten tijd ,"

vervolgde hij , « zult gij beter onthaald worden,

Op morgen vertrekt mijn kamerdienaar naar

Maintz ; ik geef hem geld en plein pouvoir me

a de. Het is iemand , wien men zijn vertrouwen

« kan schenken , en gij mijnheer HEINRICH LUDWIG

KÄKATOE , daar gij als instituteur goed moet kun .

« nen schrijven , benoem ik u tot mijnen secreta

« ris. Wij zullen nu eerst mijne domeinen gaan

« inspecteren , en dan de lijsten formeren van

a het nog ontberende , om daar te stellen welk

« werkvolk ik behoef , ten einde het kasteel te ame

97

57

« lioreeren,

« Ja , het, is, reparatie en ameleorotie benoo,

« digd.,” zeide FRANÇOIS lagchende, eene scheur in

den muur van de eelzaal aanwijzende , waarin
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hirvani

eene i'geheele familic spreeuwen konde niestefer'.

Daar 'de kelder nog al wel voorzien was , door de

zorgen van Hans , die eene'mand wijn uit Oppen

heim had ontboden , tafelde men lang , en nú

moest de portier , die van den roes ten halve uit

geslapen 'was đen heer van de Rottenvål, na

duchtig door dezen doorgehaald te zijn , het ge

heele kasteel rond leiden . '

o Wat'' is het groot ! trát is het fraai !" riep

CHRISTOFFEL de lange gangen doorwandelende. « Een

* waarachtig kabinet voor den oudheidskenner ,"

zeiden de jongelieden , die tegen wil en dank dita

maalde“ ronde moesten 'mede doen , om hunnen

gastheer te believen.

Hei was nu de portier , die den landlieer , gedu

rende de bezigtiging , met den grootén sleutelbos

Voorging , welke verhaalde , dat de laatste eige

naar ,
die het van eene douairière gekocht had ,

een leerlooijer geweest was , welke het kasteel ten

deele in eene leerlooijerij herschapen en later ver

laten had , daar hij ossenhuiden gekocht, dock

niet betaald lad .

**!« Ho ! ik begrijp u ," sprak de landheer , « hij

it heeft een bankroet gemaakt."

* Ta ', of het niet betalen der leveranciers , nu

por juist een bankroet- wil zeggen , daarop versta ik

« mij niet ,” vervolgde de portier ; « maar , toen

« nieuw pak kleederen aan had , en zich den Rijn

La
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« heeft laten afzakken tot Holland , waar hij zich

« over zee , want Holland ligt in zee, niet waar ?

ingescheept heeft , naar het land waar men En

gelsch spreekt.”

« Naar Engeland wilt gij zeggen.”.

« Ja , daar men Engelsch spreekt ,” antwoord

de de portier en riep : « voorzigtig mijnę heeren !

á hier is een kuil , eerst een sprongetje en volg

u mij dan ; wij komen nu in den toren , die çen

« deele in ruïne ligt , maar nogtans zeer fraai is,

« Men vindt er nog ossenkoppen , welke de vroe .

• gere,eigenaar heeft achtergelaten.”

« Ezelskop ! geef mij voor het minst de hand ,"

riep CHRISTOFFEL den portier toe , daar. Louis, en

FRANÇOIS , zich reeds aan gene zijde van den kuil

bevindende, de zakdoeken voor den mond hiel

den , alzoo de lucht, welke zij inademden , hen

verpestend toescheen .

« Had die ellendige kerel hier nog één jaar ge

« woond , dan had hij het geheele fraaije kasteel

« ondermijnd.”

« Ho ! ho ! dat is het van oudsher ,” riep de

portier « daar zijn gewelven , gevangenissen , loop

« graven , die zich tot een uur van hier uițstrek

a ken . Dit heb ik van hooren zeggen , want ik

« heb er nooit een voet in gehad , alzoo ik voor,

. de slangen en insekten bang ben.”

« Slangen ! de hemel behoede ons. Zijn hier ook

« slangen ?”
Toinen
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« Misschien wel krokodillen , wat weet ik het

sprak de portier .

Intasschen waren FRANÇOIS en Louis den torentrap

opgegaan , om van de tinne des burgs , zoo als de

romanschrijver zich wel eens uitdrukken , de land

streek in oogenschouw te nemen.

Met niet weinig moeite bereikte de eigenaar

den platvormigen toren . Het was een voortreffe

lijk algezigt.

* Zie , is dat de ruine van den Schrikkenstein

a. niet ?” vroeg FRANÇOIS den portier .

« Ja , mijne heeren ! een spookhok." En nu

verhaalde hij met nog zwarter kleuren dan de

waard uit den zwarten kater , hoe dit verblijf te

vreezen was , om het heksenmeisje
dat er zich bij

ophield .

-"?« "Nog dezen avond zullen wij een bezoek bij die

« kleine heks gaan afleggen ," antwoordde
onze

jonge lieden , den bijgeloovigen
portier lagchende

aatıziende,

« Ach , mijae heeren ! dan zal ik van heden aan

á van het genoegen verstoken zijn de poort van

« het kasteel voor u te ontsluiten . " Die zich in

& den Schrikkenstein begeeft, is verloren . De

« gene, welke met het heksenmeisje slechts een

å woord wisselt , is dadelijk behekst."

« Ah ! mes amis !” laat u niet beheksen , dat

« is overerfelijk ; en morgen zijn wij hier allen

a eene prooi. St ! st ! dáár slaat iemand ; spreek

)

L 3
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geen woord . Daar staat de vagebond , en ziet

hier henen ,” vervolgde CHRISTOFFEL..... w je

« Wie ? welke vagebond ? ikk zie niemand."

« St ! zacht dan toch om ’s hemels wil. Daar

beneden aan den toren staat die kerel , van wien

* ik u sprak , en die mij zulk een’ schrik aange:

« jaagd heeft., Twijſel niet; hij staat met de booze

« geesten in verband . heeft HEINRICHS ezel be

« hekst, zoo dat hij niet meer op zijnevier pooten

« goed staan kon , en zoo ben ik dan ook naar be

« neden den berg afgerold .” Louis en FRANÇOIS bes

speurden nu iemand , wiens uiterlijke , niet zeer

gunstig was. Hij rustte met den elleboog op zij;

nen stok , en zag met oplettendheid naar het kas,

teel.

* Zeg mij portier !” vervolgde de landheer ,

« hebt gij dien kerel , die daar staat en zich ver

« slout mijn kasteel met het oog uit te meten ,

meer gezien ?” ; .

Een kortaf: « neen
« neen ,” was het antwoord. Nog

niet geheel uitgeslapen zijnde, had hij zich op het

platvormige van den toren nedergezet , en liet hele

hoofd in de hand rusten . Spreek , onbegrijper

« lijke ellendeling ! en slaap niet in het bijzijn van,

« uwen meester .

Vergeef het mij ," hervatte hij,, opstaan ,

de , « maar de welkomsdronk zit mij nog in het

« hoofd. Niettemin zie ik wel, dat ik dien man,

nooit meer ergens zag,”

1
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** Genoeg, laat ons van hier gaan , mijne heea

& reni! 2 het is hier togtig , de, toren ligt
togtig, de toren ligt op het

« Noorden , laten " wij naar het Zuiden gaan.

In het aftreden , lispte hij zacht in zich zelven :

« die verduivelde vent verontrust mij. Ik zalhem "

« in hechtenis moeten laten nemen ."

Na ging men langs de ruime binnenplaats ,

Waarop het gras een voet hoog stond , náar den

Zuidertoren ; door onderscheidene zalen die nog

in welstand waren . In de eerste bevond zich eene

bibliotheek de tweede was tot eene concertzaal!

ingerigt, in de derde bevond zich een marmeren

bad , waarnevens de badende suzanne , als schil

derij hing.

* Ha ! mijne heeren ! Wat zegt gij nu ? ziet

« eens, hoe schoon , het is RAPHAELS penseel.”

Ja ; voorzeker ;" hervatie FRANÇOIS schertsea

de , « de RAPHAEL ; die de Neurenburger poppen

gekleurd heeft — en nog...."

1.« Ziet eens ! die gouden lijsten , die damasten

« gordijnen ! die fauteuils ! hm ! hm ! het is

fraai ? "

Ja ; maar zij zijn wat uitgebleekt. Geloofmij ,

mijn goede CHRISTOFFEL ! Gij ziet alles uit een te

& goed oogpunt aan . Aan het geheel, hoe fraai

* het dan tijdens de iniddeleeuwen geweest moge

á zijn , heeft de tand des tijds geknaagd ."

f « Om kort te gaan ,” vervolgde LOUIS JONCAR ,

ik ben u eenen goeden raad verschuldigd : Haul

L 4
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22

Kom

k wel

in de geheele sterkte onder den voet , en gij zult

« steenen genoeg hebben om u een aardig lande,

« huisje te bouwen , dat , minder groot, vrij wat

« aanvalliger zoude zijn , als die gebouwen tys

« schen wier spleten en vorsten de raaf en . nacht

« uil zich nestelt . "

« Hm ! ik zal een kasteel zoo als dit afbreken

er een burgerhuis neder te zetten ; . het gea:

a sticht van den ouden adel sloopen , Ik moest

zot zijn , ” antwoordde
CHRISTOFFEL gee

melijk .

« Nu , zonder twijfel zult gij u ruineren.”

Wel mogelijk ! maar ik zal den roem der

« voorvaderen , aan dit schoon stuk werks verknocht

« niet vergruizen . Daar worden er helaas! dage

lijks genoeg gesloopt en geslecht, en door kaar-,

« ten huisjes vervangen. Neen , mijne heeren !

a ik ben de Rottenval waardig .

« Nu , in 's hemels naam ! mij is het wel ,

« STOFFELTJE ! maar laat ons nu eens daar buiten

a gaan in de tuinen. Ik smacht naar het oogen

a blik om uit de muren te komen , die DRUSUS,

« heeft laten bouwen hervatte ·LOUIS ,, lagchen

de, terwijl François de schouders ophalende , hem ,

onder den arm en den eensdeels in ruïne

gestorten trap bereikte , die tot de tuinen geleidde.

Het geheel had het aanzien eener wildernis., De,

vroegere eigenaar had er slechts aardappelen laten

groeijen ; de standbeelden , die in de lanen ston-,

22

nam
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den , waren begroeid , bemodderd ensbestoven , en

hadden allen eenig gebrek . Herculesstond daar zona,

der knods; Venus zonder armen ,Mercurius zonder

vleugelen ; Apollo zonder neus; en de gratiën ? o !,

die waren allen verminkt. Hebé zelfs had geen

ogt. De liefde alleen , die lieve kleine kupido ,

stond ongeschonden daar . Nu , die tart de tand .

des tijds, niet waar , lieve lezeressen ? Apropos ! i

heb vergeten u te zeggen , dat ROOSJE , de dochter

des tuinmans den landheer en zijne vrienden in

de tuinen begeleidde , ja zelfs tot in de menagerie,

alzoo haar vader nog op een oor lag te ronken.

Intusschen was de instituteur met aans in de raad .

zaal werkzaam , om een inventaris te maken van

de eerste benoodigdheden ,

« Zeer goed . Ik ben voldaan ," riep de erfge.

van de Rottenval , toen hij , na eene wijl

in de verwaarloosde tuinen rondgehaspeld te heb

ben , de door den instituteur geschrevene inventa

ris inzag. « Ik benoem ' u ook lot mijne bibli.

« othecarius. Gij zult mijnen kamerdienaar naar

« Maintz volgen en den noodigen aankoop?doen ."

« Van de klassieken in duodecimo , niet waar ? ”

a Neen , voor alles niet, In kwarto , dat geeft

« de bibliotheek voor het minst eenig aanzien .

Ook behoef ik eene goede dictionnaire, maar geen

a zak -dictionnaire , verstaat gij ? "

De professor KAKATOE anders gezegd , schoolmo

$

naam

L 5
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narch van het gehucht, dat de Rottenvntomhein

de en door den landheer zijne pachthoeve genoemd

werd , boogaszich en sprak een uur lang over zijne

diepen kennis, wat meer is , hij haalde Latijnsche

spreuken aat-, welke door den landheer niet be

grepen werden , ofschoon hij op de Latijnsche

school gegaan en bij den notaris VAN DER PEN als

een Latinist in folio gépend had.

1
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Onze jonge lieden de beschikkingen otitrene

het kasteel nu inderdaad beginnende te verve

len', en hakende om zich in de voor hen liggende

schoone vallei te verpoozen; lieten den heer van de

Rottenyal nu met der instituteur en den kamera

dienaar', die hoogst bescheiden altoos 'achter den

fauteuil van zijnen heer bleef staah ;'verder pla

neeren ;'en ;'in den vollen draf hët rotsachtige pad,

naar de slotpoort'geleidende , afgaande , bereikten

zij spoedig de vallei , die hen van de tinne des

noordertorens zoo bekoorlijk had toegescheren .

Het was naar de ruiñe de Schrikkenstein , waar

henen de wandeling zich uitstrekte. De lézer

het. Welk jongeling verlangt niet een behekst

meisje 'te zien , te meer , wanneer het daarbij bok

schoon is .

lezer with
gist
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nog na

Zoo spoedde men zich dan naar den Schrikken

steins, het was een dier schoone avondstonden

welke de romanschrijvers kiezen ten behoeve der

door hen geschetst wordende tafereelen , hetoogen

blik , waarop de zon ondergaat en de maan verrijst ,

die lieve maan , wier flaauwewier flaauwe schemering de ge

welke de fainen

van ANNA RADCLIFFE verlicht en de zinnen der nog

in welstand zijnde burgen verzilvert. De maan

eene wijl het zich door de vallei kron

kelende voetpad gevolgd te hebben was de gids

onze jonge lieden , toen zij de bergengten intra

den , die hen naar den Schrikkenstein moesten

voeren . Geen regeluje ljeg zich hooren in het

weelderige groen. De toppen der booınen van

het dennenbosch , dat zij idoorgiogen , ruischten'

niet meer alzoo de wind niet door develvo speel

de. De geheele natuur was kalm en geebe zwarte

wolken verduisterden de maan , zoo als zulks dik

werf door de roman- schrijvers daargesteld wordt ,

wanneer er een rooyer , spook of monster moetvoor

ireden. Nu , het was ook nog verre van midder

dacht. Het was te naauwernood half tien ure, toen

men de ruïne de Schrikkenstein naderde, wier:

muren met klimop bewassen , met mos begroeid

en door de tand des tijds vaneen gereten , een

regt romantisch aanzien hadden, FRANÇOIS , in ge

dachten verzonken , 200 als zulks den schrijver en

dichter eigen is , sprak weinig , dit monumeut:

.
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1

der audheid naderende. Louis daarentegen zong :

La dame blanche , vous attends." Men klom over

eenen hoop puin , ! zag omzigtig om zich heen of

er ook gapende gewelven waren en bereikte gea

lukkig , na een niet groot burgplein overgegaan te

zijn , den ten deele in ruïne gestorten ingang eener

zaal , waarin de maan , die liever behendige voor

lichtster , bep onderscheidene verroeste'wapenrustin

gen deed onderscheiden , doch welke te hoog aan

den wand hiógen , lom : dezelve te kunnen be

reiken... Srboelse 9b

« Waarlijk ! een fraai fragmeni dep oudheid ,

sprak .LOUIS , « onze toge herwaarts wordt ons wel

« betaald . Zie eens , mijn vriend ! .hangt daar

« niet een wapenbord ?” 26.1 . in

FRANÇOIS zag omhoog , en in verrukking opges

togen , mat hij hetzelve als het ware met het oog

uit , zeggende is wie had Izalks kunnen vermoe .

« den , hier voorwerpen van dien aard aan te tref

« fen , die men elders wegroofde." "I ' » !,

Geen wonder , hervatte i Louis lagchende ;

Wij zija immiers. in een spookkasteel. Misschien

is het wel een pendant van dat van Udolpho ;

« en wij zijn ongewapend. Hoe onvoorzigtig !" »

« Ik vrees niets , en weinig geloofaan die volks.

« vertelseltjes hechtende' zullen wij , als gij het

« goed vindt het geheel eens in oogenschijn be

6 men . ” 119
??

a Ik heb echter eene bedenking ,” vervolgte
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. Coc
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1

pu- Loyiso j« Men vindt van die spoken , welke's

« vleescht en been hebbende , de menschen soms

uit verblijven weren , door hen bang te maken,

* daar zij er hunne rekening bij vindeq. 3 Valsclie

« munters, bijvoorbeeld .... ing

--- Hoe ! gij denkt aan de geschiedenis van die

< oude valscheimunters , alsof er niet alle da

« gen menschen te voorschijn traden , welke vale

« sche,munt slaan .” [ c59 alinen

- , LOUIS maakte niettemin : de bedenking , of het

wel geraden was , de valsche munters eens daars

gelaten , de ruine verder in terigaan , daar er zoo

weinig toe noodig was , om in een gat te vallen.

. Zie eens , FRANÇOIS !,een faux pas, en wij moe*

« ten voor onze nieuwsgierigheid boete doen . Het

« gehucht de Rottenval bezit: eenen instituteur ,

« maar misschien igécn's chirurgijn ; en 'hoe row

« mantisch het hier dan ook uitziet , wenschte ik

« niet, gaarne, in : eene episode , die gij voorzeker

betrekkelijk den Schrikkenstein zulo daarstellen

« in prozą of dichtmaat te lezen 30 mijn vriend

« « LOVIS brak; een arma of been.?? "... Zie maar eens

« voor ons uit , welke diepe holen en graven er

« zijn .” Ovidiu 6 €
.si, F. :

Inmiddels , nam hij eenen : steenajiwierp denzel

ven eenige voeten voor zich neder in een open ge>

welfg u waarin de maan - niet scheeni gnion..bo een

jammervol gehuil liet zich hooren , cenonder

aardscla deveh ga izneuad 9933 oldting it in
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- Hm ! hullezer ! word niet bang Geloof niet ,

dat ik een spook zal laten verschijnen . Hoe moe

dig onze jongelingen ook waren :,.traden zij nog

tans eenige voeten terug , daar eene stofkolom naar

boven, sleeg , die door ANNA RADCLIFFE Tootzeker

voor rook , welke uit eenen brandenden poel ver

rees , was aangezien geworden .

Neen , het is slechts eene stoſkolom , uit wel

ker midden ik vledermuizen en nachtuilen laat

verrijzen , die zich in dat gewelf gelegerd had.

den . Dat zij met hunne vlerken sloegen als bezen

tenen , is waar y, alzoo zij zoo verontrast werden .

Daarbij krașten zij zoo als zulks bij bewoners yan

woestenijen in gebruik ' isyr als zij gekwetst i en

verjaagd worden .

Hier vinden wij het heksen meisje piet, PRAN

« çois ! laat ons dus niet langer als don Quichotten

« ons tegen, die uilen verdedigen ." I.Sive»

Toen een zwerm van het besvusle gezelschap

hen om de ooren was gevlogen , bliezen zij den

aftogt en bereikten het bergpad ,

« St! st ! mon ami!” zeide Louis in navolging van

CHRISTOFFET. tegen FRANÇOIS , en dat zeer zachts

« Ginds staat iemand , die hier henen ziet." . 191 »

FRANÇOIS, zag naar de aangewezene plaats , en

antwoordde , het oog van de daarstaande personaad ,

je niet afwendende : « als ik wel beb ,jis,het die

« vagebond , zoo als. CHRISTOFFFL hem noemde , die

* voor eenige uren , toen wij op de tine, sau , bet

32
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* kasteel de schoone landouw bewonderden , het

* zelve met zijn oog uitmat."

. Regtszoo ! het is dezelfde. Nu wij zijn twee

* tegen een vervolgen wij onzen weg.”

Het is niet geraden ," hérvalte LOUIS , « wij ,

einl eene ons onbekende landstreek. Waartoe

moedig te willen zijn . De kerel heeft misschien

zijne imedepligtigen , die afzetters van professie

* zijn . Gaan wij hier langs en houden wij hem

« in het oog . Wie weet of dat de heksenmeester

u niet is , die het schoone meisje beschermt.” .

... Ja , het schoone meisje hm ! zoo als zij zeg

« gen . Wie weet , welk een leelijk heksje het

® is , wanneer wij haar zien . ”

« Wisten wij hare woning slechts.”

** h& Wel, laten wij het den vreemdeling daar

« vragen .

« Nu ja , bij den duivel te biecht gaan , welke

gedachten ? Zie ! ik wil wedden , dat hij met

het meisje , als er een is , jn " verbond staat:

« Laat ons dus voor heden onze navorschingen

staken , naar den Rottenval onze schreden wen

wi denën liever bij klaar lichten dag terugkee ?

i

amzius

* ren .” . in

12. Men nam nu de terägreize aan , en na een aur

of anderhalf zoek gebragt te hebben , met door

het kreupelhout te kruisen , berg op , berg af

bereikten nu onze avontuurzoekenden weder de

Rottenyal, die de maan , hoe zwart dit monu:
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ment van Drusus tijd zich ook liet aanzien , hel

der bescheen . In verschillende vertrekken was er

reeds licht ontstoken , waardoor de heer aan dezelve

eenig aanzien wilde geven . Nu , er stonden onder

scheidene boeren met hunne vrouwen aan den voet

van de rots en spraken onderling omtrent den

nieuwen landheer , bewerende , dat hij, hoe rijk

en wijs ook , toch altoos eene ezelachtige intrede

gedaan had. Ja , de bewoners van het groot her

togdom Hessen , ofschoon zij op den vroegen mor

gen niet goed zien kunnen , waren zoo dom niet ,

om niet dadelijk te bemerken , dat het al een

zonderling rotje was , hetwelk tot hunnent in de

val liep.

Onze jonge lieden op het kasteel teruggekeerd

zijnde , legden zich inmiddels ter ruste , niettegen

staande de erfgenaam eene beschrijving van het

kasteel wilde geven en van de verbeteringen , die

hij zich voorgenomen had te maken .

Deinstituteur, tot Secretaris en Bibliothekaris van

zijne excellentie den erfgenaam van de Rottenval

benoemd, hield den volgenden dag om te beginnen

geene school en verleende den weinigen kinderen ,

die zijne school bezochten (want niet al de land

bewoners der omstreken wilden hunne kinderen

wijs hebben ) provisoirement, op hoog bevel van

den nieuwen landheer , vacantie.

Hij vertrok , door den kamerdienaar vergezeld ,

naar Maintz om de bevelen van zijnen meester

op le volgen.

M
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hunnen gasta

Nieliemin ROOSJE het oog der jonge lieden boeie

de , dachtmen meer aan de kleine heks, wier

schoon zoo geroemd werd . Van het avontuur van

den voorgaanden avond en de verschijning van den

vagebond werd geen
woord gerept ,

heer niet willende verontrusten , wiens zotte plan

nen ter ameleoratie van het kasteel , het ontbijt

verlevendigde. Nu , laat ons hem laten planeren

in het gezelschap van de kasteelbewoners , en vol

gen wij FRANÇOIS en LOUIS , die zich andermaal op

weg naar de ruïne van den Schrikkenstein beya.

yen ,

im
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AGATHA.

ܟܘܨ

Langs het kronkelende bergpad, in het middeti

een

der dennenboschjes en de zich hoog verheffende

populieren , was de wandeling alleraangenaamst,

Men kon het oord , waar zij zich bevonden ,

paar uren na zonneopgang gerustelijk den yogelen

zang noemen .

« Ik wensch de genadige heeren eenen "goeden

« morgen ” hoorden zij zich op het onverwachts

toevoegen . Het was de waard uit den zwarien

kater , die een zijpad aſkwam .

« Ha , vriend ! zijt gij het!" was het antwoord ;

gij komt regt van pas om ons de woning van

« het heksenmeisje aan te duiden ; of wel ,

« den tijd hebt , om ons derwaarts te geleiden .'

Het eerste hartelijk gaarne ; het laatste ook ,

is wanneer de heeren op eenen kleinen afstand

« gelieren te blijven , want voor alles zoude ik in

22

als, gij

ci

M 2
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(

het land niet willen te boek staan voor iemand ,

« die bij het heksenmeisje een bezoek aflegde.

« Wat meer is , mijne vrouw is 200 jaloers.”

« Hm ! geen wonder , Gij hebt ons ook het

meisje als zeer schoon geroemd."

« Ja , dat is zij. Nog gisteren zag ik haar in

« het veld met hare kleine kudde. Ik was nader

« bij haar dan ik dacht , en vriendelijk lachte zij

a mij toe , mij eenen goeden avond wenschende .

« Gij ziet het, mijne heeren ! de wegen loopen hier

« zoo in elkander , dat men soms tegen over elkan

« der staat , eer men er aan denkt. Maar, ik maakle

« dadelijk regtsom keert. Het was een heksena

« lachje, datiemand later, aan die lonkjes en lachjes

« gehoor gevende , niet wederkeerig doetlagchen.'

« Ziet , mijne heeren ! daar ginds woont zij.

« Het is een niet onaardig huisje , en zal ook van

« binnen voorzeker aan geen huisraad ontbreken .

a llet oude moedertje heeft haar kind , volgens het

« zeggen , hare, dochter eenen goeden zak geran

« de daalders nagelaten. Zij gaat ook veel beter

gekleed dan onze meisjes , en draagt een echt

gouden kruis aan den hals. Ja , wat een hek

a senkind reeds heeſt en krijgen kan , is niet te

« berekenen . Nu , niet verder mijne heeren ! of

* ik heb de eer te zijn ...”

« Daar hebt gij iets. Wij danken u voor uw

« geleide . Blijf of ga , zoo als gij wilt ;" sprak

Louis en klopte aan .
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« Woft wof ! wou ! wou ! wof ! wof !” was het

antwoord van eenen hond daar binnen , maar de

deur werd niet open gedaan . Men klopt ander

maal, de hond scheen blaffende te vragen : « wát

« moet gij ?”

* Dit is de hond van AGATHA ,” lispte de waard uit

den zwarten kater , FRANÇOIS in het oor , die niet he

nen gegaan was , en minder scheen te vreezen in het

gezelschap van een paar mannen , welke moedig

waren .

« 0 let is een getrouwe huisbewaarder , een

« Engelsche dog , niet van de kleinste soort.'

« En hoe komt zij aan eenen hond van zulk een

« vreemd ras , dat niet gemakkelijk te krijgen iş?”

« Nu ja ," antwoordde de 'waard , « alsof de

» heksen , zoo als ik u daar straks zeide , niet

alles kunnen verkrijgen . Het sprookje zegt , dat

« een reiziger , die zij tot harent onthaald had ,

a uit dankbaarheid haar dien hond ten geschenke

« zoude gegeven hebben. Nu , de lieve hemel

« weet! wat het meisje hem geschonken heeft.”

« Ziet mijne heeren daar komt zij , den weg

« van den Schrikkenstein af. Ziet zij is zoo

« vlug als een vogel."

De jonge lieden stonden sprakeloos ор het
ge

zigt van het aanvallige meisje , dat den berg

afkwam met eene losheid , die aan meisjes uit

den boerenstand niet altoos eigen is. Het was

alsof hare kleine voelen het bergpad niet aan ,

eens ,

M 3
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raakten . Zij zweefde , eener zéphir gelijk , laðgs

heg en struik . Het dal bereikt hebbende , spoed

de zij zich naar hare woning , alwaar zij een paar

vreemdelingen ontwaarde , die ten aanzien van

een paar groote blaauwe oogen , niet weinig be

vreemd opzagen . Zoo veel schoons waren zij niet

wachtende geweest. Een paar fraaije gebogene

wenkbraauwen omvatteden de oogen , welke goed

heid en eenvoudigheid kenmerkten ;
een kleine

welgevor
mde

mond , deed , zich openende', eene

dubbele rij ivoorwitte tanden zien , terwijl blon

de golvende haarlokke
n , ongekunst

eld langs de

schoudere
n
afhangen

de
, het hoofd sierden , dat"op

een welgevor
md

ligchaam stond ; of , zoo als de

Franschen zich uitdrukke
n

, (fait aux tours) het

zelve droeg . Een gestreepte rok , ofschoon van gees

ne grove stof , volmaakte hare eenvoudig
e

kleeder

dragt ; maar in hare manieren had zij eene zich

ondersche
idende

aanvalligh
eid

, die men dadelijk

opmerkte.

« Ik geloof , dat gij aan mijne woning hebt

geklopt ," waren hare woorden , toen zij , zeer

bescheiden neigen.de , onze jonge lieden naderde.

« Wij deden zulks , lief meisje !" was het ant

woord .

« Ik hoorde mijnen getrouwen Victor, den

« wachter mijner woning , in de verte Blaffen . Hij

& is het , die mij, wanneer ik niet ie huis bei

& maar mij in de nabijheid bevind , alloos waar .
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1

• schuwi. Gij zijt vermoedelijk reizigers , Tijwe :

heeren !" vervolgde zij , de boget nederslaande ;

* die eenige verversching verlangen . Vergua , dat

á ik de deur openmaak.”

* Gij zijt wel goed ," hervatte FRANÇOWS « het

« doet ons leed , dat gij om onzentwille juist her

« waarts zijt gekomen."

« Het heeft niets te beduiden. Mijne kleine

& kudde weidt daar ginds. Ik heb den tijd aan

a mij , en ben steeds bereid den reizigers eenige

a verversching aan te bieden ."

AGATHA , 200 had de waard uit den zwarten ka.

ter haar genoemd , opende de deur , en toen hij

garg's dat de jonge lieden naar binnen waren ge

gaan , maakte hij regts om keertj zeggende:

« Ach ! zij zijn reeds behekst, ”

Binnen getreden zijnde , streelde zij alvorens

den fraaijen hond , die hare hånden lekte, de

jonge lieden niet uit het oog verliezende , wien zij

verzocht plaats te nemen . Binnen weinige bogen

blikken was een landelijk ontbijt op de daarstaan

de tafel geplaatst , en een vriendelijke mond

noodigde hen uit , om er gebruik van te maken .

* Gij zult toch met ons aanzitten , niet waar ?

* lief meisje !” sprak François , wiens gemoedsge

steldheid veel van hare gewone kalmte ten aan

zien van zoo vele bekoorlijkheden verlored had.

* Ik heb reeds onbeten ," was het antwoord ;

t
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'ên AGATHA plaatste zich op eenen kleinen afstand ,

zich met een handwerkje onledig houdende , dat

op eene commode lag. Victor , die de vreemde

lingen niet uit het oog verloor , plaatste zich aan

de voeten zijner meesteresse, om haar in tijd van

nood ter verdediging nabij te zijn .

« Bewoont gij deze stulp geheel alleen ? ” vroeg

LOUIS , eenige oogenblikken later , het brood en

de melk naar zijnen smaak vindende.

« Ik moet zulks wel , mijnheer ! sinds mijne

a goede pleegmoeder , nu nagenoeg een jaar gele

a den , gestorven is. Ik heb mijne ouders nooit

* gekend .”

« Gij zijt dus eene wees , en geheel alleen

* deze aarde.”

* Helaas !”

Dit zeggende sloeg zij hare oogen neder , terwijl

een traan in dezelve parelde. Victor , in den

toon der stem zijner meesteresse eenige verande

ring bespeurende, zag . haar aan , vestigde daarna

zijne oogen weder
op de vreemdelingen en brom

de , alsof hij vragen wilde : « Zijt gij het

« die mijne 'meesteresse dien traan afpersen ?”

AGATHA , zulks bespeurende, streelde hem , en

gerust gesteld , leide hij den opgeheven kop weder

aan hare voeten neder.

« Vergeef, lief meisje ! dat onze vraag u ver .

« driet baart ; maar , gij zijt zoo belangwekkend

o
p
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en het kwam ons voor , dat gij zoo alleen in

het midden der bergengten u vervelen moet.

« Mij vervelen ! 0 , in het geheel niet, mijne

« heeren !” hervatte zij , met levendigheid . « Ik .

« heb veel te doen . De kleine tuin , welke deze

« stulp omheint , behoeft mijne zorgen ; en ook

« ben ik niet geheel alleen. Deze getrouwe wach

« ter , mijne hoenders , ganzen , een tiental scha

« pen , eene koe... ”

« Niettemin moest gij bevreesd zijn , zoo komt

« het mij voor ; gij , die zoo bekoorlijk zijt ... Er

« zijn zoo vele onbescheidene menschen , wellige

slechte lieden in dezen omtrek ."

« 0 , mijn goede heer ! ik val in het geheel niet

u bang. Daar zijn geene dieven hier in de ge

« bergten ; doch , wanneer men mij al kwaad

« wilde doen , heb ik dan mijnen getrouwen

« wachter niet ? (Zij wees op den hond ) O ! hij

« zou mij wel verdedigen .

a Zonder twijfel ! het is een hond van een voor

« treffelijk ras.”

Hij , die mij dien hond ten geschenke gaf ,

« kon mij geen 'beter wachter geven ; hij is van

« eene beproefde trouw ."

« Men heeft wel gedaan . Geheel alleen waart

a gij hier niet in veiligheid geweest.. Hij , die u

« dezen wachter ten geschenke gaf , deed wél om

« de onschuld en de schoonheid door de getrouw ,

* heid te laten bewaken . ”

99
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AGATHA zag FRANÇOIS , die deze woorden witte ,

met eenen blik aat , die een , « ik dank u ," uits

drukte.

• Niettemin ," vervolgde Louts , in zoude deze

i wachter , naar de sprookjes , die hier in het

• land verhaald worden , in vele gevallen u niet

e kunnen hoeden tegen spoken en geesten , welke

* naar men zegt zich in gindsche ruine ophouden

ç en de landstreek verontrusten. "

hane Ha hebben de heeren , die spookgeschiede

* nissen betrekkelijk den Schrikkenstein ook al

die gehoord ?" hervatte AGATHA lagchende. « Ach !

« die spoken verontrusten mij niet ; ik lach et

torom , én heb nooit eene verschijning van dien

* aard gehad."

* Gij ziet dan 'soms geen licht in het kasteel bij

den avond ; en hoort het rammelen van keten's

i niet , en dan dat witte spooko...”

« Neen , zulke volksverhaaltjes hecht ik

á geen geloof ," hervatte AGATHA , andermaal lag

chende,

* Men noemt u eene kleine heks.”

« Het is mij bewust , en men doet zulks , om

« dat ik soms behagen schep de ruïne van den

Schrikkenstein te bezoeken , een bouwval , dien

* ik als monument, zoo schoon gelegen , nu en dan

han bewonder.

- Ook wij gingen derwaarts , en wel gisteren

aan

*
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LOUIS ,

en avond "laát, de zoogenaamde gëvaren , die de

* nieuwsgierigen te wachten staan , tartende:

« En gij hebt niets gezien , niet waar ?” her:

vatte AGATHA eenigzins verlegen .

« Niets gezien of gehoord , dan het gekras" en

* gepiep van eenige vogelen , die mij veronttustu

« ten , antwoordde het meisje met'aan *

dacht gadeslaande, dat , zonder het te weten , op

het hooren , dat de reizigers het oord bezocht

hadden ; van kleur veranderd was. Daarna stond

zij op , en nam de borden weg , waarvan de jon

ge lieden geen gebruik meer maakten .

- Hunte heusche gastvrouw voor het ontbijt wil

tende betalen , wederhield deze de hand , die hier

geld uitreikte , zeggende: « Verschoon mij, mijne

& heereti ! het was u van harte gegund . Ik mag

niets voor aannemen . Mijne pleegmoeder

& heeft den reiziger, welke dit oord bezocht en

at zich hier verpoosde , den beet broods, dien zij

& hem voorzette , nimmer laten betalen ; en ik

& zoude gelooven háre nagedachtenis niet te véra

wanneer ik hiervoor iets aannama ."

« Wel aan !” hervatte LOUIS , « een beminnelijk

be meisje 200" als gij , moet men gehoorzahien ;

& maar vergun mij de vrijheid , daar ik eenigen

« tijd in deze omstreek denk te vertoeven , ander

de maal bij u te komen ontbijter ."

Het was FRANÇOIS , die deze vraag bereid waste

doen , toen Louis heni te voren kwam ; het was

er

1

92

Keeron
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FRANÇOIS , lezer ! dien het zoogenaamde heksen

meisje als het ware betooverd had , en wiens ge

moed er vol van was, terwijl zijn blik zich ge

heel aan haar hechtte .

« Wanneer het u aangenaam kan zijn ," her

vatte AGATHA met goedheid , « zal ik u welkom hee

& ten .

Louis in dit oogenblik hare hand willende vat

ten , trok zij die grimlagchende terug, zeggende :

« vaartwel , mijne heeren ! tot wederziens !"

« Zij is allerliefst ,” voegde LOUIS yan liefde

dronken , FRANÇOIS in het 'henengaan toe. « Wie

« had ooit kunnen vermoeden , hier in het mid .

« den der gebergten zulk een schoon , zoo aanval.

« lig meisje aan te treffen ?”

« Ja , wie had zulks kunnen vermoeden ,” ant

woordde FRANÇOIS.

Gij schijnt zeer afgetrokken te zijn , ” hervatte

LOUIS , terwijl beiden den weg naar het kasteel

vervolgden . « Ik dacht, dat gij , als door de

« verhitte verbeelding eens schrijvers of dichters

« zoudt uitgeroepen hebben het is een goddelijk

« wezen ! ”

FRANÇOIS zweeg , naar het scheen was de

vervoering van Louis omtrent de schoone AGATHA

hem niet aangenaam .

De jonge lieden het kasteel naderende, en wel

aan den kant het voetpad volgende, waar de Noor

dertoren gelegen was , zagen zij op eenen kleinen

en
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afstand van de rots , waar boven zich het kasteel

aan gene zijde van de grachten verhief, den man ,

die door den heer van de Rottenval den vagebond

genoemd werd , in eene rustende houding zijne

pijp zitten rooken , voortdurend den toren met

opmerkzaamheid gadeslaande. Onze jonge lieden

hem naderende , scheen hij hen niet te bemerken

en bleef in dezelfde houding zitten , alsof het zijn

eigen domein was, dat hij gadesloeg .

• Het was Louis , die het gesprek eenen aanvang

deed nemen , door hem toe te voegen : het

a schijnt mij toe , vriend ! dat gij een levendig

belang in dit kasteel moet stellen , daar gij het

« zoo onafgebroken beschouwt."

De vreemdeling hief het hoofd omhoog , zag

Louis met eenen vorschenden blik aan , en zeide :

« ik geloof toch wel , dat als het mijabehaagt." i

* Voorzeker ! niemand zal u dat regt betwisten ,

« maar het kwam mij voor alsof de aanblik van

* dit kasteel vroegere herinneringen bij u daar*

« stelde.”

- De vreemdeling wierp andermaal eenen uitvore

schenden blik op LOUIS . Een bittere 'grimlach

verving deazelven , doch hij antwoordde niet..

Na een oogenblik stilzwijgen , zeide FRANÇOIS :

a. het is eene fraaije landstreek , niet waar ? Ik ver

heug mij hier gekomen te zija . Gij zijt voorze

ker in deze omstreken wel bekend , niet waar

goede vriend !"

99
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i De 'vreemdeling mat DU FRANÇOIS , die de spre

ker was , met de oogen uit , zeggende : « Wan .

neer ik u nu eens vroeg , van waar gij kwaamt,

• wat gij vroeger deedt en thans hier komt doen

* zoudt gij dan zulks niet onbeleefd vinden ; zoudt

m gij mij wel antwoord verleenen ?”

Misschien ! maar ik kan redenen hebben , die

mij u doen ondervragen ; redenen , die gij niet

« zoudt kunnen hebben ."

« Dat wil zeggen , omdat ik , slecht gekleed

zijnde , u misschien verdacht voorkom , een ar

sime duivel ! niet waar , die ... , Gij , daarentegen

wel gekleed , met eenen goeden gevulden zak ,

« kent a zelven het regt toe , mij te ondervra

« gen ."

>>

• Gij bedriegt u , mijnheer ! in uwe meening ,'

hervatte LOUIS met vuur. i

« Het is waar ; het komt ons voor , dat gij be

hoeftig zijt , maar wij vermeenden u van dienst

« te kunnen zijn . Dit zijn nagenoeg onze gedach

« ten , niet waar ? vriend FRANÇOIS !”

De vreemdeling zag hen beurtelings aan , schud .

de het hoofd , en zeide, « gij zoudt dan eens

« uitzondering op het menschelijk geslacht ma

ken . "

* Wij zijn hier in het land met den nieuwer

« eigenaar van dit kasteel, dat gij met zoo veel

opmerkzaamheid gadeslaat' gekomen .”

« O ja , ik geloof u gaarne. ' Ik weet het, ik
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& zag u met dien eigenaar .' Grimlagehende verwe

volgde hij • naar het schijnt, wil hij het monu

« ment der oudheid hervormen in een paleis van

den hedendaagschen stempel."

Hij zal het voor het minst bewoonbaar trach

« ten te maken , en daar hij menschen behoeft

in onderscheidene vakken , zouden wij u misschien

* ter dienste kunnen staan ," hervatie Louis, ie

« meer , daar uw oog zich juist op dit kasteel

« vestigde."

Een woeste blik des vreemdelings verstrekte

eerst ten antwoord , daarna schreeuwde hij het

nagenoeg uit : « en gij komt mij de plaats van

* eenen lakkei 'aanbieden pº

Louis antwoordde stotterende: lakkei of wat

w anders; ik voor mij geloof , dat geen stand ver

i nederend is , wanneer men een eerlijk ' man

imag heeten . "

De vreemdeling scheen zich te bezinnen , en

vervolgde toen : . nu ja , het zou niet onaardig

* zijn , hier in dienstbaarheid te treden. Het is

* waar , wat doet het er ook toe , of men ' een ge

a borduurd kleed of eene pij draagt, als men

slechts gelukkig is. O ja , de rijke heeft het

• voorregt te kunnen genieten , terwijl de arme

« van al dat genot verstoken is , en dit is dan

« ook wel het voordeel , dat hij op hem behalen

kan. Men verandert van gedaante ;. maar de

* mensch blijft toch altoos mensch. Schenk slechts

.
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geld en vermogen aan den armen duivel , wiens

« zeden en eenvoudigheid erkend zijn , en hij zal

« niet aarzelen gekheden zoo als anderen te doen .

« Ik ken slechts weinige wijzen en het zijn die ,

* welke zich niet laten verschalken .”

De beide vrienden den redenaar met aandacht

het oor geleend hebbende , zagen nu te wel in ,

dat de man in een ' anderen stand verkeerd had .

• Het leven is een zonderling iets ,” vervolgde

hij , eenen vụurslag uit zijnen zak halende, na

zijne pijp gestopt te hebben , die bij aanstak

• niet waar ? mijne heeren ! Is men rijk en in

a welstand , dan spot men met het ons geschon

a ken leven ; ja , men tart zelfs de gevaren ; daarna

komt de afkeer der geneugten , de armoede , de

« ouderdom ., en dan is het, dat men er soms

« het nieeste aan hecht. Wij zijn zot, wij men

« schen ! ik voor ' mij heb de beste partij geko

* zen , en bedroef mij om niets meer . Ik verhef

« mij boven alles ; ik heb nog eenig geld . Heb

* ik niets meer , nu dan zullen wij zien ; het zal

« de eerste maal van mijn leven niet zijn , dat ik

« in de verlegenheid geraak. Ook dan nog treft

« men hier in het land goede menschen aan , die

• niemand van honger zullen laten omkomen .”

Grimlagchende liet de vreemdeling , de beide

jonge lieden aanziende , uit zijne pijp de rook

kolommen . opstijgen . Hij schcen , zich op het

eene nog gemakkelijker kouding tegras in
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ons soms.

willen nederleggen , indien Louis het gesprek niet

had vervolgd door hem toe te voegen , « hetkomt

« mij voor , mijnheer ! dat uwe opvoeding niet

« verwaarloosd is , en dat ongelukken alleen , die

« ik eerbiedig , u tot eenen menschenhater ge

« maakt hebben ; maar.... het ongeluk verbetert

Ik wenschte u dus te kunnen ver

pligten , daar ik te wel inzie , dat de stand ,

« waarin gij u thans geplaatst vindt, de uwe niet

k moest zijn .

« De mijne niet moest zijn ? Gij ziet toch wel ,

« daar ik mij in denzelven bevind , dat zulks zoo

« zijn moest. Wie zegt u ook , dat mij iets onto“

« breekt ; ik vraag u immers niets , ” hervatte de

vreemdeling .

« Met hoe veel moed men ook somshetongeluk

* trotseert, is het nogtans moeijelijk vroegere da

vitae gen van geluk uit het geheugen te wisschen ."

« Ha! gij denkt zulks , en wie zegt u , dat ik

is mijn ongeluk , zoo als gij het gelieft te noemen ,

« niet verdiend heb .”

* Ook dan nog redenen te meer , om zijnen

« evenmensch bijstand te verleenen , « sprak FRAN

ÇOIS. « De bewustheid zijnen eigen val berok

« kend te hebben , moet verschrikkelijk zijn . "

« Hm ! denkt gij dat ik alle avonden mijn ge

« weten afvraag , of ik wel of kwalijk gehandeld

* heb. Neen , waarlijk niet. Ik ben sinds lang

* zeer beyriend met mijn Weten , en , dat om

N
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*

• zeer goede redenen , alzoo ik hetzelve nooit raad

« pleeg . Ik kan uwe hulp ontberen ,” voegde de

vreemdeling opstaande , de jonge lieden toe.

☆ Mag men voor het minst uwen naam weten ?”

vroeg Louis nu ; « misschien komtde gelegenheid ,

* dat ik u van dienst kan zijn . Waar kan ik u

& vinden pº

Mij ," "antwoordde de vreemdeling , zich om

keerende « dat zal niet gemakkelijk vallen . Ik

« ben gelijk aan dien Alten ,.überal und nirgens;

* en wat mijnen naam aangaat , ik hebik heb geen lust

u dien aan te vertrouwen . De heer van dat

å kasteel daar , die zot yan aanzien , uw vriend ,

it noemt mij den vagebond. Welnu , noem mij

« aldus , als het u aangenaam is ; hij klinkt wel

zoo schoon niet als die van den baron JONCAR ,

zeide de vreemdeling , LOUIS met eenen bitteren

grithilach aanziende en zich fluitende verwijde's

rende.

Lang zagen LOUIS en FRANÇOIS hem na. ** Zon .

« derling ! wie is hij ?” sprak Louis en trad be

vreemd omtrent deze ontmoeting met zijnen yriend

het kasteel binnen .

Voorlang reeds was de erfgenaam de vrienden

wachtende , en 'hen met den vagebond in gesprek

*gezien hebbende , was hij niet weinig benieuwd

te weten , wat daartoe aanleiding gegeven had .

* Wij zullen u zulks bij het dessert verhalen

93
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sprak FRANÇOIS. « Ik heb eenen geweldigen hona

« ger en vertrouw , dat het diné heden beter dan

« gisteren zal zijn .'

« Geen twijfel ," hervatte CHRISTOFFEL , « AUGUSTA

« was dezen morgen vroegtijdig in de keuken

« ROOSJE , hare dochter , heeft er mij voor ingestaan ,

« dat op heden de soep niet aangebrand zoude zijn.”

Intusschen kwam CHRISTOFFEL al etende op
den

vagebond terug . « Die verdachte man heeft mij

« mijne nachtrust ten deele ontroofd ," bekende

hij goedhartig , en dan nog de volksverhaaltjes be

trekkelijk de ruïne van den Schrikkenstein , die zoo

nabij zijn kasteel was gelegen. De jonge lieden yer

haalden hem nu , betreffende het laatste , dat het

onbeduidende praatjes van het bijgeloovige volk

waren , en dat de zoogenaamde vagebond hun toe

scheen een ongelukkige te zijn , die zich wegens

de parten , welke de fortuin den mensch soms

speelt , te beklagen had .

« De lieve hemel geve ! dat hij mij maar geené

' * parten speelt.”

« Maar mijn lieve CHRISTOFFEL !” vervolgde FRAN *

çois lagchende , a gij hebt hier toch wel niets te

« vreezen ; gij , in het onoverwinnelijke kasteel

« van DRUSUS tijden af.”

« Ho ! ho ! gij wilt dan , dat ik mij te zijnen

« gevalle in dit kasteel zal opsluiten . Nu , wij

* zullen zien , op morgen vertrek ik naar Maintz ,

en zal met de autoriteiten , of wel met die van

.

N2
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en met een

Oppenheim spreken . Wij zullen zien , of men

« zulke zwervende vagebonden in zijne domeinen

« moet toelaten . "

« Ha, mijne heeren !” riep hij hun den vol

genden morgen toe, na de terugkomst van zijnen

kamerdienaar en den instituteur , die als afgevaar

digden naar de stad gegaan ,

vergroot personeel teruggekeerd waren , om hem

te dienen en verfraaijingen te maken .
« Gij zult

• eens zien , wat ik in weinige dagen vermag ; ik

« weet hoe men handelen moet, wil men spoedig

« en goed gediend zijn , ” hij hief de ledige beurs,

omhoog , welke den voorgaand
en dag , wel gevuld ,

verstrekt had ten aankoop van vele benoodig
dhe

den . De kamerdien
aar

en de instituteu
r waren

met dien aankoop belast geweest , zoo als de lezer

weet , en wij houden het voor zeker , dat de in

stituteur , die vroeger snijder geweest was , wel

een kaplakentj
e
, volgens overeenko

mst
met den

kamerdien
aar

, voor hem behouden zal hebben .

Het was een vreesselijk rumoer in het kasteel. Be

dienden , meiden en werkliede
n

liepen af en aan ,

en de portier , die sinds jaren menig sleutel niet

gebezigd had , moest denzelven nu afgeven.

Laat ons hen laten amelioreren , repareren , de

dienstboden gastereren enz , en volgen wij den'

erfgenaam van de Rottenval niet. Daar Maintz en

Oppenheim , waarhenen hij zich begaf, daar de

nolaris der laatstgenoemde stad hem verlangde te
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ven ,

zien , wegens de getuigenis van zijnen kamerdie

naar , die tot hem gezonden was , betrekkelijk de

inzage der papieren van de Rottenval.

Neen , volgen wij ditmaal de held onzer ge

schiedenis niet ; maar houden wij den lezer onle

dig met de kleine Agatha , die te aanvallig was”,

om niet andermaal bezocht te worden . Het is

LOUIS , die , met inzigt eene ongesteldheid voorge

wend hebbende , op het kasteel was achtergeble

daar zijn vriend FRANÇOIS den erfgenaam op

zijne reize vergezelde , welke u daarhenen gelei

den zal.

Te vergeefs een paar malen aan de deur der

stulpbewoonster geklopt hebbende , waar binnen

Victor niet blafte , volgde hij het bergpad , waar

langs hij haar vroeger had zien afkomen . Te ver

geefs ; hij ontwaart haar niet , maar wel den

vreemdeling (den vagebond ), die op eene uitste

kende punt rots rustig zijne pijp zat te rooken , en

den jongeling gadesloeg. Louis verdubbelt zijnen

tred ; hij wil wat het ook kosten mogte , weten

wie deze geheimzinnige persoon is , die naar het

schijnt ook zijne gangen bespiedt. Onverschrok

ken , hoe grimmig zijn uitzigt dan ook is , nadert

hij hem , op eenen vasten toon zeggende: « Naar

« het schijnt, mijnheer ! bespiedt gij mij en wel

* op eene wijze, die mij mishaagt. Reeds dezen

« morgen waardet gij even
na zonneopgang om

« het kasteel rond , en daar gij mijnen naam ge

N 3
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2in noemd hebt , wenschte ik wel te weten met

& welk regt. Ik haat de bespieders , dit moet gij

* weten."

« Ik ook ,” hervatte de vreemdeling grimlag

chende ; « ik vlied hen als de pest en voor alles

degenen , die onbeschaamd nieuwsgierig zijn ; ik

• heb hen beurtelings weten te straffen .”

« Is het eene uitdaging , die gij mij toevoegt ?”

heryatte Louis eenen blik van minachting op hem

werpende.

« Eene uitdaging ? O ! daarmede houd ik mij

« sinds lang niet meer op , vroeger ja . Wat uwe

handelingen aangaan , welke gij vermeent, dat

« ik bespied ; nu , daar is ook wat aan te bespie

« den. Men behoeft geen bespieder te zijn , om

« die zoo wel als uwe ontwerpen te doorgron

« den . "

« Ik versta u niet ," hervatte Louis.

« Voor den duivel , als jonge lieden een bezoek

« bij een meisje gaan afleggen , dat alleen in de

gebergten woont, dan weet menmen wat daarna

volgt. Men behoeft daarom het kruid niet uit

gevonden te hebben ."

« Uwe gevolgtrekkingen zijn zeer onbeschaamd,

* en wanneer gij mijn vriend en mij niet bespied

« hadı , hoe zoudt gij kunnen weten , waarhenen

« wij gisteren gingen , en ik nu heden . Een woord

« nog en ik zal.....?

De ragebond grimlachte , haalde eene snuifdoos

99
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mers de ZOON

uit zijnen zak en bood den jongeling , die zijne

drift naauwelijks beheren konde een snuifje aan ,

zeggende : mijnheer de baron JONCAR ! wees

toch niet zoo verstoord . Ik heb , zoo ik ver

” meen , mijnheer uw vader gekend ; gij zijt im

van den baron JONCAR , die

* vroeger kolonel was , niet waar ?”

« Deze is mijn vader. Waar hebt gij hem gea

kend ? ”

« Om het even waar , ik ken hem ; maar hoe

« oud zijt gij ?”

« Vier en twintig jaar ," hervatte LQUIS.

« Zoo ja , vier en twintig jaar, dat kan zijn,

« Gij zijt de zoon , dien zijne eerste vrouw hem

ķ baarde ; ja , zoo verhaalde men mij... en hebt

* gij nog broeders of zusters ?”

Neen , ik heb er geen sprak Louis , wiens

pieuwsgierigheid om te weten , waar al deze vra

gen op uit zouden loopen , gorzaak was, dat hij

dezelve onwillekeurig beantwoordde, Hierop yer .

yolgde hij; « van waar deze belangstelling in mijne

« bloedverwantschap ? mijnheer !”

« Ik vraag het u , omdat het in de rede te

o pas kwam ,” antwoordde de vreemdeling . « Nog

« een woord , uw vader leeft nog ?”

« Ja , maar niet in dit land . Gij hebt voorze

* ker vroeger in zijn regement gediend."

« Neen , juist niet in zijn regement; maar ik

" was toch in dienst,"

N4
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3a Hoe, gij die het vaderland gediend hebt

zijt nu een werkeloos man geworden en onge

lukkig .... Vergeef mij , ik heb u daar straks

« grofheden gezegd . Daar , weiger deze benrs

* niet. Ik wenschte den ouden soldaat van dienst

« te kunnen zijn . Gij ziet het , het hart is hier

« goed geplaatst.” Louis legde zijne hand op zijne

borst , terwijl hij hem met de andere eene goud

beurs aanbood . De vreemdeling stiet zijne hand

zachtjes terug , zeggende : « uw goud kan mij niet

« bekoren , ik behoef niels. "

« Sla deze kleine gift niet af. Daar gij mijnen

e vader misschien wel op het veld van eer ge

« kend hebt , bied ik het u in zijnen naam aan.

« In zijnen naam !” hervatte de vreemdeling en

een woeste blik verried de woede , die hem be

zielde , op het hooren van dit aanbod. Weldra

weder meester van zich zelven zijnde , antwoordde

hij kortaf. « Ik heb het u reeds gezegd , ik be

« hoef niets in dit uur . ”

De vreemdeling vertrok , eenen beduidenden

blik op Louis werpende.

Louis , in gedachten verzonken , trad in de

bergengten . Onzeker zijnde, werwaarts het pad

hem geleiden zoude , beklimt hij eene hoogte ,

waarvan hij aan gene zijde in eene kleine vallei

AGATHA ontwaart , die eene kleine kudde liet

grazen. Victor is met haar. Weldra heeft hij het

meisje bereikt , daar zij hem eenen vriendelijken

.
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morgengroet schenkt. Spoedig is het gesprek aan

geknoopt; men roemt de schoone landstreek en

derzelver bewoonster. Zij sloeg de oogen neder .

Men houdt niet op van hare bekoorlijkheden te

spreken , en om beter te betuigen , hoe men de

zelve waardeert, wil men den blos, die hare wan

gen bij deze lofluitingen verlevendigt, door eenen

kus trachten te verhoogen ; maar pijlsnel is de be

weging des arms van het onthutste meisje , die

den zijnen welke haar reeds omvatte , nog in tijds

afwendt, terwijl Victor , de getrouwewachter , ter

verdediging zijner meesteresse toeschoot.

« Hoe , 200 gestreng !” sprak LOUIS terugtre

dende, daar Victor , zich nevens AGATHA stellende ,

welke hem streelde , eene dubbele rij tanden liet

zien .

« Ik had weinig kunnen denken.... mijnheer !"

« Verschoon mij , AGATHA ! gij zijt zoo schoon ,

« en ik meende, dat het geven van eenen kus u

« zoo niet verstoren zoude.”

Gij , heeren uit de groote wereld ! vermeet a

« soms veel , en vermeent , dat een meisje zich

* tegen wil en dank , moet laten kussen .”

Hoe, weet gij , dat ik in de groote wereld

« verkeer ? ”

« Ik giste het. Uwe handelwijze van zou eyen

« verstrekt tot overtuiging,"

« Nu lieve AgathA ! stel u gerust ,” vervolgde

LOUIS zijn ongelijk gevoelende. « Ik wil u niet

N 5
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Hij

« mishagen . Laat ons vrede maken , en zeg mij

• of gij den vreemdeling kent, die met lompen

« gedekt , hier in de gebergten rondwaart,"

« Ik sprak hem nooit , was het antwoord ,

a kwam nimmer tot mij, Niettemin zag ik dik .

* werf , en wel de laatste dagen , een ' dusdanig '

« man volgens uwe uitduiding."

• Ik raad u op uwe hoede te zijn .” hervatte

LOUIS .

Waarom ? Zoude het een slecht mensch wezen? ”

* Ik weet het niet ; maar hij komt mij ver

« dacht voor. "

• Mij zal hij toch wel geen kwaad doen , die

« het nooit iemand deed; en dan zoude in tijd van

* pood Victor mij wel verdedigen.”

« Flet eerste is geene reden ; het tweede geloof

« ik voor het minst. Ik heb mij zoo even over

• tuigd , dat het geen spotten met dien wachter is.”

AGATHA grimlachte , Victor streelende, die hare

zijde niet verliet. Intusschen was men de stulp

genaderd . Louis nam afscheid van de bewoonster

en keerde naar het kasteel terug , eensdeels misa

noegd , dat hij in zijne ontwerpen niet geslaagd

was ; anderdeels in gedachten verzonken , aan

gaande het geheimzinnige dat den vagębond om ,

gaf , die zijne gangen bespiedde en met zijne fa

milie bekend scheen ,
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FESTIVITEITEN OP DE ROTTENVAL .

Niet
iet weinig opgetogen , keerde de erfgenaam van

Maintz en Oppenheim terug , en wel betrekkelijk

zijne kennismaking met een deel der inwoners

van het laatste stadje , dat volgens de afgelegde

getuigenis van SCHREIBERS HANDBUCH für Reisenden

am Rhein 2100 inwoners heeft , en van een dorp

tot een stadje verheven is geworden . Het was in

het logement , de wildeman , dat onze landheer

met FRANÇOIS afgestapt was, die dadelijk de oude

beroemde kerk de heilige Catharina , als beminnaar

van antiquiteiten , in oogenschijn ging nemen. GARIS

TOFFEL had zich naar den notaris JOHAN PUNCTUM

begeven , en daar een vorstelijk onthaal genoten ,

Aan kersenkoeken en pruimentaarten was geen ge

brek , Ja , de man regtie een gaslmaal aan , waar

Loe al de notabelen van Oppenheim genoodigd wa
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ren, Hiertoe behoorden de hofraad , de geheimraad ,

de geheimsecretaris , verders de heer Professor, de

hofrathin , de baron , und zijne Schwestern , de ge

nadige freule FIPs ; kortom , lezer ! indien gij de

Kleinstädter van KOTZEBUE hebt gelezen of zien op

voeren dan hebt gij kennis gemaakt met de

Kleinstädter , die wij hier niet schetsen kunnen ,

maar den heer van de Rottenval welkom heetten ,

niet weinig pogchende op de rangen , die zij in

de maatschappij bekleedden . Geen wonder , daar

hij dan toch , het kostte wat het wilde, een feest

op de Rottenval wilde geven , dat een deel dezer

notabelen tot zijnent uitgenoodigd werd . FRANÇOIS

was met de gelegenheids coupletten belast , en de.

instituteur HEINRICH LUDWIG KAKATOE dan ?" ;

Lieve hemel ! wij hadden bijna vergeten u mede

te deelen , lezer ! dat de man yan naam veran

derd is en opgehouden heeft instituteur te zijn .

Met welnemen van den heer van de Rottenval

zoude men eenen anderen instituteur voor zijn

domein beroepen .

• Ik geef u in bedenking ," waren de woorden

van den instituteur , toen zijne Excellentie CHRIS

TOFFEL van Oppenheim terug gekeerd was , of ik

« mijnen naam niet zoude verwisselen voor dien van

« KRAFT , daar uwe genade mij nu eenmaal tot

u uwen geheimschrijver en bibliothekaris benoeind

hebt. De naam van KAKATOE is eigenaardig een

snijders naam , en als zoodanig in Duitschland
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« meen . van naam

& bekend en gehekeld . Den hemel zij dank, ik

« heb er mij nimmer aangestoord en mij boven

« het gepeupel verheven ; maar, daar het zoo alge

is te veranderen , zal ik dien

« van KRAFT aannemen , als met kraft werkzaam

« zullende zijn , ter behartiging uwer belangen.

• Zie eens , welk eene fraaije collectie Latijnsche

« en Grieksche werken heb ik 'medegebragt.'

« Maar , mijn lieve bibliothekaris! ik ben geen

« latinist , wat ik in mijne jeugd op de Latijnsche

a school geleerd heb , is er al lang uit.”

« Dat doet er niet toe . Uwe bibliotheek moet

Latijnsche en Grieksche auteuren bevatten . Maakt

« gij er geen gebruik van , dan zullen uwe vrienden

« opgetogen zijn dezelve aan te treffen . Zie eens :

« CORNELIUS NEPOS , een pracht-exemplaar. Dat was

« een held ! en dan ALEXANDER de groote ! Hier

« staat te lezen , op welke wijze hij zijne intrede

« in Babyloniën deed .” .

« Voorzeker te paard ; want indien hij die zoo

« als ik op eenen ezel gedaan heeft , dan is hij

« er ook zoo als ik afgevallen . Dat is een ver

« duiveld slecht ras van beesten ; ruiken zij den

« slal , .dan ontzien zij niels. "

Intusschen dat men zich op het kasteel onledig

hield met de aanstalten tot de festiviteiten en het

ontvangen der aanzienlijke gasten , bezochteu onze

jonge lieden beurtelings en somsafzonderlijk AGATHA.

Laat ons inmiddels de schoone der gebergten
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haar hart laten raadplegen , aan wien zij de voor

keur gaf, want het waren nu eenmaal hare min

naars geworden , en verlaten wij den erfgenaam

van de Rottenval niet , voor dat de festiviteiten

zijn afgeloopen .

De bepaalde dag was daar, Het is een schoone

morgen. Men weet dat hij: rijk is ; de inwoners van

Oppenheim zijn te wel door den notaris onderrigt,

en ieder die zijne dochter gaarne wil uithuwelij

ken , heeft zich niet tweemaal laten uitnoodigen .

Tegen het uur van den maaltijd is de groote entree

zaal opgevuld met de Kleinstädter , de eene nog

zwieriger gekleed dan de andere. Men had ge

wedijverd in het vak der nieuwe modes , ofschoon

men met die van Brussel en Parijs nog wel twee

jaren ten achteren was. De jonge meisjes zagen

CHRISTOFFËL met belangstelling aan , en sommigen

vermaten zich hem in stilte een lonkje toe te

werpen , dat uitdrukte : bepaal uwe keus tot mij ;

want de heer van de Rottenval behoefde eene

châtelaine. De weduwen trachtten zelfs zich te

doen behagen . Onze vroegere bode van het mi

nisterie , nu hier in het midden zijner gasten , die

hem om strijd vereerden en vleiden , de eerste plaats

bekleedende , wist niet wat hij van zich zelven

meer gelooven moest ; hij achtle zich beurtelings

een Apollo , een Voltaire te zijn . Men roemde

zijne algemeene kennis en smaak. Men doorwan

delde de, van het onkruid gereinigde tuinen . Het
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ren .
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waren TRANÇOIS en LOUIS die er de dames , ten

deele met huifkarren , oude fourgons, en uitge

diende landauers op de Rottenval aangekomen

waren , vergezelden. De heer van de Rottenyal

had een geheel nieuw kleed aan , te Brussel naar

een Parijsch model gemaakt. Men moet weten ,

dat de koffers waren aangekomen , die ook de

nieuwe liverei zijns kamerdienaars bevatteden , met

de koperen knoopjes, waarop rotjes afgebeeld wa

Kortom , niets liet iets te wenschen over .

De bibliothekaris was zelfs geheel in het nieuw

gestoken , en daar hij zich zelven, ofschoon vroeger

snijder , den rok niet had aangemeten , was hij

dan ook niet versneden , zoo als die van menig

gast uit Oppenheim , die nu op het kasteel aanwe

zig waren , en in den secretaris en bibliothekaris

hunnen lappendief herkenden ; maar , eenmaal in

het vertrouwen van den landheer zijnde, waagde

men niet openlijk daarvan iets te zeggen .

« Ach , lieve hemel ! wat heeft dat 'te bedui

« den ?" schreeuwt eensklaps.de mamsel PRECIOSA ,

de oudste dochter des geheimraads PLUMB , toen

vier geweerschoten zich op het onverwachts van

den kant van het kasteel lieten hooren , en de

wandelaars , die juist bezig waren met de mena

gerie te bewonderen , hunne oogen daarhenen

wendden .

« Ho , lieve dames !” riep de erfgenaam , zijne

handen wrijvende , « gij zult nog wel anders ver
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rascht worden ; het is een salyo , het schoone

* geslacht toegewijd .”

Te naauwernood heeft hij deze woorden geuit ,

of men hoorde een tweede salvo , en tevens het

derde. De schutters hadden allen bij vergissing

gelijk vuur gegeven ; zij brandden los aan gene

zijde van de menagerie bij de hermitage. De

kreet der dames was nu algemeen , daar de kip

pen , hoenders en duiven , fazanten ; kortom , al

het gevogeltje verschrikt opvloog , alsof hetzelve het

gezelschap bij assaut wilde grieven . Louis en

FRANÇOIS schaterden van het lagchen. De versla

genheid was algemeen en de met vederen bedekle

gasten lachten , niet weinig omtrent zulk , eene

verrassing uit het rijk der dieren verstoord.

De landheer , voortdurend zijne verschooning

uitende , dat de schutters uit onverstand zich te

digt bij de menagerie geplaatst hadden , daar hij

hen wel uitdrukkelijk bevolen had , als het eerste

salvo zich van het kasteel liet hooren , het tweede

en derde, doch niet te gelijk en wel op eenen

afstand twee honderd schreden , moesten

plaats vinden , dáár , waar de echo , de vermeende

echo van de Rottenval , zich ophield .

Hoe genegen het gezelschap dan ook was den

gastheer deze kwalijk geplaatste verrassing te ver

geven , was niettemin PRECIOSA PLUMP in zwijm ge

vallen , ofschoon kloek gebouwd en het aanzien

hebbende om zelfs een kanon te kunnen afsteken

van
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hadden deze geweerschoten haar teeder zenuwge

stel geheel verrast. Daarbij bekende de moeder ,

eene vrouw van stavast, dat hare PRECIOSAdevuur

roeren altoos geschuwd had .

De geheimsecretaris van CHRISTOFFEL
die het

feest regelde , noodigde nu de gasten ter tafel,

na alvorens in navolging van zijnen meester ver

schooning verzocht te hebben , dat men de orders

van beiden zoo slecht had uitgevoerd. Op het

hooren , dat er opgedischt zoude worden ,

derden echter de gelaatstrekken ; de rimpels van

vele voorhoofden trokken weg , en een grimlach

verlevendigde den mond . De oogen vestigden

zich de soepterrine , die de knechts , aan het

einde der lange tafel plaatsten . Het was PRECIOSA ,

die de gastheer de hand geboden had , nadat zij',

alvorens eenige spiritussen ruikende , geraadpleegd

had , of het wel dienstig ware mede aan tafel te

gaan zitten . Zij deed het , en CHRISTOFFEL nam

plaats tusschen moeder en dochter , en dat onop

houdelijk nog om verschooning vragende omtrent

de mislukte verrassing. De geheimraad zat tegen

hen over ; naast denzelven de hofrathin , de freu

le LIEBENSTEIN enz . Het waren ruim veertig gas

ten die aangezeten waren in de aloude ridder

zaal , waar volgens het zeggen van den bibliothe

karis , DRUSUS gastmalen zoude aangeregt hebben

* en de Romeinen zich bedronken hadden ;" zeide

LOUIS lagchende.

w

0
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mon« St ! st ! ami!" sprak de erfgenaam

van het kasteel , « c'est un langage d'estaminet."?

Het diné werd door de verdebiteerd wordende

leugens en aardigheden , die juist niet allen aar

digheden konden genoemd worden , verlevendigd ;

waarbij de gasten , die zich het aanzien gaven de

étiquette wel te ver: taan , zich te belagchelijk aan

stelden , om onze jonge lieden niet in de luimigste

stemming te brengen . Het waren de freules FIPS ,

naast welke zij zich geplaatst hadden ; hare borden

waren steeds gegarneerdmet vleeschen , pasteitjes ,

gebak en slukken taart , die zij ten deele opaten en

ten laatste in hunne ridicules staken , als eene ver

snapering voor kinderen van hare kennis. Onder

elkander kritiseerden zij op alles , maar zulks in

slilte. Geen woord geschiedde openlijk ; en den

gastheer aanziende , roemde men zijne geregten en

de orde , die aan de tafel heerschte , ofschoon het

dat alles op zijne plaats stond

de vla bij voorbeeld , stond tegen over de cote

letten en de slade tegenover de pruimentaartjes.

Daarbij ging er wel eens wat verloren , door de

onhandigheid van de bedienden , en dat droop de

dames in den schoot. De kamerdienaar , bij voor

beeld , liet ongelukkigerwijze een derde deel uit

een sausterrinetje PRECIOSA in haren schoot opvan

gen , en het restant hechtte zich aan de zijden

broek en kousen van zijnen heer. Dit gaf een

groot rumoer , zulks verstaat zich . PRECIOSA:viel

er verre af was ,

w
o
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andermaal flaauw en hare moeder , die niet sprad

keloos ten aanzien van het voorval werd , schold

den kamerdienaar voor eenen vlegel uit. PRECIOSA'S

gestreept zijden kleed was bedorven . « Het is de

« fraaiste stof , die ooit in Lijon geweven is ge

# worden ," riep de moeder in woede blakende ,

daar de geheimraad , haar man , zijne buurvrouw

in stilte aanvertrouwde , dat het de bruidsjapon

van zijne vrouw was , die PRECIOSA voor dit feest

van share moeder ten geschenke bekomen had.

-Het avontuur, verlevendigde het gesprek onder de

dames , en de freules Fips lachten alsuitgelatenen ,

ten aanhoore der koddige in vallen onzer jonge

lieden , die den goeden CHRISTOFFEL tusschen

twee vuren gezetén , zich het angstzweet van het

voorhoofd zagen wisschen . Op het dessert , de

glazen gevuld wordende met fijne wijnen , die een

wijnhandelaar uit Oppenheim , ook aanwezig , gele

verd had , wenschte men dentheer van de Rot

tenval geluk met zijn kasteel. Het was de notaris ,

die de conditie instelde , vermeldende dat hij zij

nen confrater VAN DER PEN te Brussel eene pen op

-zijnen neus zoude zetten , ' ten aanzien der abuizen

in den inventaris van het kasteel ingeslopen .

« Ja mijnheer !” hervatte de erfgenaam op

LOUIS" en FRANÇOIS wijzende , « ik neem deze hee

em ren tot getuigen , of wij meer dan twaalf fles

* schen wijn bij onze aankomst alhier in den kel

der gevonden hebben en daar staat duidelijk9

O 2
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en ,

å in den inventaris vermeld : « de laatste eigenaar

» ' heeft eenen kelder vol wijn , en wel goeden

« « wijn , achtergelaten .”

« Verschoon mij mijnheer ! dat ik u in de re

« de val ," vervolgde de portier , die met den

sleutelbos achter zijnen heer stond. Naar het

scheen , wilde deze hem ook eene eerste plaats laten

vervullen , waarop hij zich vroeger als bode 200

veel liet voorstaan . Nu het zij , hoe het zij , de

portier verzocht het woord en zeide: « Gij moet

je weten , mijne heeren ! dat toen de laatste eige

« naar van hier met de noorderzon verhuisd is ,

« er drie deurwaarders uit Maintz hier een bezoek

« zijn komen afleggen ;
niet willende

gelooveu , dat de vogel gevlogen was , hebben

u zij alle gewelven , holen en gaten doorzocht ,

dus ook den kelder. Daar zij in denzelven vooral

* een naauwkeurig onderzoek gedaan hebben ,

« werden er een aantal flesschen , ter herkrijging

« van nieuwe krachten tot verder onderzoek , gè

ekraakt.”

Preciosa , de voortreffelijke PRECIOSA , wie dit

verhaal van den sportier' misviel , stond nu van ta

fel op , zeggende : « dat zij de versche lucht moest

« inademen ."

Geen wonder, dat'de overige dames haaravolg

den . Het was de galante gastheer., : benevens

FRANÇOIS en LOUIS , die de dames begeleidden. De

andere heeren , welke den wijn zeer goed hadden
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gevonden , konden niet besluiten de nog niet ten

halve' geledigde flesschen en die wel van goed

lak voorzien waren geweest , vaarwel te zeggen ;

· zij wilden voor de Romeinen niet onder doen ,

die zich vroeger in deze zaal zat dronken , volgens

het zeggen van de vrienden van mijnheer , dacht

de bibliothekaris , en bleef in hun midden de

functie van schenker waarnemen .

Spoedig ! spoedig , mijne heeren !" riep de

portier', een uur later het nog daarzittend gezel

schap toe ; spoedig ! de spelen beginnen .” De

bibliothekaris vloog pijlsnel de zaal uit , zeggende :

« Men beginne niet voor dat de ordonnateur van

« het feest daar is .”

Te laat , de boerenslungels hadden reeds eenen

aanvang gemaakt met den cocagne-mast te beklim

men , dien men op het burgplein had opgerigt ;

en op welks top' eenen levenden haan zat te kraai

als den eeršten prijs voor hem , die den top

bereikte. De dames ongeduldig , om den mast te

žien beklimmen , hadden den landheer overge

haald , het feest een half uur vroeger dan bepaald

te laten beginnen. De muzikanten zelfs wa

ren nog niet daar ; evenmin de heeren , die in de

groote
zaal nog zaten to disputeren , welke mo.

narchij de beste en of de dood van NAPOLEON

te wijten ware aan eene ontsteking in de maag of

wel van het hart. Professor TRITAND , die te Op

penheim eene apotheek deed , beweerde daarente

jen ,

was ,

was ,

03
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aan ,

gen , dat zijne long verteerd was door het voort

durende kommanderen en het aanmoedigen van

de oude garde , eene particulariteit, die de genees

heeren bij het openen van het lijk verzwegen had

den . Eindelijk besloot men het klimmen van den

cocagne-mast mede in oogenschijn te gaan nemen .

Geene der boerenslungels , zelfs de behendigste

niet , vermogt den top te bereiken. Te vergeefs

moedigde de landheer hen schreeuwende :

« du courage ! du courage ! à d'autres !” Te ver

geefs ; zij vielen als musschen op het burgplein

neder .

« Welaan .dan , de vrouwen zullen u het voor

a beeld geven ,” riep de geheimsecretaris , of an

ders gezegd de bibliothekaris , het volk toe , daar

eenige dikke boerinnen , wie hij tot het beklim

men van den mast eene groote premie had uitge.

loofd , zich onder dezelve plaatsten , doch zij wil

den zich niet wagen . Ziet ! daąr komt het keu

kenmeisje op eens te voorschijn , nog eene poffer

tjespan in de hand houdende , zeggende : « ik zal

« het wagen .”

Zij zal het doen , zij is onverschrokken voor

riepen de knechts.

spierd ,” hernam de landheer , dien zij den vori

gen dag bij eenen arm de keuken had uitgezet ,

daar hij haar werk berispte . Intusschen was het

keukenmeisje (Mamsel Rauch ) een eind wegs geko-,

men . Men heeft reeds den yorin van haar been

het vuur « En wel ge
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gezien . Zij, welke zich onder den mast geplaatst

hadden , om de heldin op te vangen , verloren niets

uit het oog. Men moedigt haar aan . Hourah !

hourah ! zij bereikt den top van den mast vermees

tert den haan , en laat zich triomphant naar be

neden glijden , daar de juist aangekomene muzi

kanten eene fanfare blazen . Het aanhoudend

handgeklap smoort het schelle geluid der trom

petten . Dan , welk eene ramp ! de rok der hel

din , zich naar beneden latende glijden , hecht

zich op het onvoorziens aan den honig , waarmede

de mast bestreken is. Den tooverslag gelijk , is

haar gezigt door den rok bedekt en ontbloot een

tweede gezigt, dat de dames doet blozen. Het ge

zelschap ziet meer dan men had kunnen vermoe

den en wij vermogen beschrijven , veel minder

den kreet van PRECIOSA ", die in de armen haars

vaders vallende , de woorden uitte : c'est une hora

reur ! terwijl de verzamelde boeren en boerin

nen als bezetenen lachten . Onze heldin niettemin

rukt met eene fiere bedaardheid den rok los ,

komt beneden en maakt eene diepe dienaresse

voor het gezelschap , dat haar andermaal toejuicht,

-de aardigheden daargelaten , die Louis en FRANÇOIS

zich verstoutten te haren koste te zeggen .

« Eere , die eere toekomt!” riep CHRISTOFFELS

geheimschrijver ERAFT met kraft uit , en reikte

haar eenen krans van vergeetmijnieljes toe , met

bijvoeging van twee thalers.

04
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De avond gevallen zijnde , was, een deel des

tuins verlicht en het vuurwerk reeds te zijner

plaatse. Het orchest daarnevensgeplaatst , beloofde

veel ; maar de muzikanten verlangden voortdu

rend wijn . Men weet , de blaasinstrumenten zijn

altoos dorstig .

« Dames en heeren !” voegde de landsheer het

gezelschap toe , « gij ziet dat ik niets onbeproefd

« heb gelaten , om u te vermaken. Geeft acht op

« de groote zon .

Drie voetzoekers verstrekten tot sein , dat hij

draaijen zoude. Pif ! paf! poef ! de lont heeft

eene verkeerde rigting genomen , en ontsteekt eene

enorme groote donderbus , die de dames doet vlie

den , welke de zon gerustelijk genaderd waren

wel wetende , dat de zon en de maan nooit uit

spatten . Te laat! de vuurbollen vliegen wijd en

zijd ; men wil vlugten , onmogelijk ! De tempel ,

der liefde gewijd , in wiens midden het standbeeld

der liefde nog in welstand geplaatst stond , vat

zelfs vuur. De wanorde is algemeen ; de landheer

roept : « blascht ! bluscht !"

« Niet mogelijk !” schreeuwt de geheimsecretaris

KRAFT , « daar zit te veel kraft achter . " De land

heer , die voor het minst PRECIOSA als de Preciosa

van de dames wil redden , vat haar om haar mid

den en draagt haar naar de hermitage .

Aan eene tweede PAMINA gelijk , als de moor

.
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zwaar .

MONOSTATOS haar in den maneschijn uit ZOROASTERS

tuin ontvoeren wil , schreeuwt zij : . waarhenen

« voert gij mij ? "

De erfgenaam van de Rottenval lispt zacht

daar de last , dien hij te torschen had hem zijnen

adem doet verliezen want PRÈCIOSA was precieus

« Stel u gerust; ik ben een man van eer

« en breng u dáár waar geen gevaar is en de

raketten u niet belagen zullen ."

« Ach !” hervat PRECIOSA , « verre van mijne

« moeder ! wat zal men vermoeden ? en , dat hier

« in eene hermitage , ” vervolgde zij , hare oogen

omhoog heffende. Mijnheer ! mijne onschuld .”

« Stel uwe onschuld voor een oogenblik slechts

« ter zijde , lieve. PRECIOSA !” sprak de landheer

haar in eene rustende honding op eene zodenbank

nederleggende , « is het vuur geweken , dan zolt

* gij rust genieten ."

Intusschen sliep het moederlijke hart niet. De

moeder , de gevoeligheid van het gestel harer

dochter kennende, vervult de lucht met den ang

stigen kreet van : « PRECIOSA ! mijne dochter ! PRE

« CIOSA ! waar zijt gij ?”

De spraak van haren echtgenoot , die goed

gegeten en gedronken had , was te belemmerd om

mede te schreeuwen , doch hij doorlooptmet haar

het park '; men komt aan de hermitage , treedt

binnen en
de heer van de Rottenyal ligt aan

de voeten van PRECIOSA.

0 5
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« Wat heeft dat te beduiden ? mijn kind !"

schreeuwt de moeder. « Wat is hier gebeurd ? "

« Niets , niets , mevrouw ! Uwe dochter heeft

« slechts eene flaauwte."

« Eene flaauwte ?" hervatte de geheimrathin ,

* gij zult mij verklaren , mijnheer !"?

« Ik weet niets te verklaren ," hervatte ons

STOFFELTJE , die niet weinig bang was voor mama

wier ooger vonkelden en in haar dochters oog

trachtte te lezen , wat haar overkomen was,

PRECIOSA sprak niet , maar zuchtte !!!

« Ach , mijn kind ! spreek toch . Is de heer van

« de Rottenval een verleider , die u in den val

« gevangen heeft ?" ,

« Ach !" was het antwoord en daarop volgden

andermaal een paar lange zuchten .

« Om 's hemels wil , mevrouw ! ik ben geen

« verleider , maar een zeer deugdzaam mensch ;

« ik waag het te zeggen , ik verleidde nog nooit

« iemand , en redde uwe dochter midden door

a het vuur en dat zonder letsel.”

. Door het vuur ," sprak de geheimraad ,

« niet gezengd , dat is behendig . Zie eens , mijn

geheele rok , broek , kamizool zijn niet alleen

« gezengd , maar ten deele verbrand.”

« Al de kleederen uwer gasten zijn verbrand ,

« en wie weet wat al meer. Het was een belsch

« vuur , gelijk aan dat der Algerijnen .

« Ik wil u wel bekennen ; mijnheer van deRot

en
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« tenval!” hervatte de geheimrathin , i dat ,

« hadden wij geweten ,,dat uwe feesten van dien

• aard waren , wij er onze stad niet om hadden

« verlaten . Mijne dochter en ik zijn op verrassin

« gen van dien aard niet gesteld .”

« En ik dan ," hervatte de geheimraad , zijne

gezengde kleederen met een bedroefd oog beschou

wende.

« Weest verzekerd , ” sprak nu de heer van de

Rottenval , « ik zal weten te herstellen wat het

« toeval bedorven heeft.” Zich tot PRECIOSA wen

dende. « Geloof mij mejufvrouw ! dat ik niets

« vuriger wensch , daar ik uwer waardig ben ,

« dan .... ”

« Halt daar ! mijnheer van de Rottenval !” viel

de moeder in . « Wij zullen zien of gij harer

« waardig zijt. Zij zelve moet spreken . Kom

« , PRECIOSA ! herstel u en spreek.”

PRECIOSA tegen de borst van hare moeder leu ,

nende , rigtte nu haar hoofd omhoog en improvi

seerde eenige regelen , die te kennen gaven , dat

zij in het dreigende gevaar van het vuur , door den

heer van de Rottenval omvat en weggedragen

was ; eerst vermoedde zij , dat hij haar schaken

wilde en het voeren naar de hermitage eene val

was , die geschikt scheen om hare krachten te

smoren . Doch , dat zij weldra de overtuiging

verkregen had , dat de heer van de Rottenyal

geen schaker harer bekoorlijkheden was ..... en dat
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yan eer moet

hij niets gedaan had , dat haar eenig letsel had

toegebragt, niettemin , dat ten aanzien van het

gansche gezelschap haar naam moest geleden heb

ben , en dat....

« Voorzeker ," hervatte de geheimraad , die de

geheimeinzigten van de geheimrathin , zijné vrouw ,

en de voortreffelijke PRECIOSA zijne dochter ver

meende te doorgronden , « herstel

« hier plaats vinden .” ....

« Daar moet eene fanfare geblazen worden , "

hervatte de geheimrathin , mijne PRECIOSA moet

« door hare ouderen aan het gezelschap voorgesteld

« worden , als het offer van het slecht ontstoken

« vuurwerk , en de heer van de Rottenval moet

openlijk , als man van eer en ridder handelende ,

« wiens bedrijf dit ongeval veroorzaakte , de knie

« buigen ."

« Ik zal meer doen , mevrouw de geheimra

a thin !” hervatte de landheer , die PRECIOSA 200

schoon gevonden had , « ik zal uwe dochter mijné

« hand bieden , als heer van de Rottenval. Zij zal

« de Preciosa van de Rotlenyal zijn , die zij zal

« bewonen .”

Ik , mij van mijn kind scheiden ? neen , nooit !"

riep de geheimrathin met eene klagende stem uit:

Preciosa sprak niet ; zij zag hare moeder wee

moedig aan , en.... zuchite ; daarna vatte zij de

hand van haren vader .... en zuchtte , toon be

schouwde zij den landheer.... en deze ving hare

>>
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zacht door eene wederkeerige znicht

zelschap naderde intusschen de hermitage , die

men vermeende , dat door de vuurpijlen en raket

ten , in den brand gevlogen was. Neen, vrienden !

maar wel den duiventoren , en daar die vrij hoog

"slond , 'vermoedde men eerst dat de burg zelf in

den brand stond ', alzoo de duiven wijd en zijd

vlogen , en de vlam een uur ver te zien was.

Spoedig 'echter werd men den brand meester , en

dat wel zonder spuit , de landheer behoefde dus

geene premie uit te reiken ; maar wel onophoude

lijk wijn , daar de muzikanten beweerden dat

hunne kelen door de hitte verdroogd waren .

Wij zullen hen laten drinken , en het gezelschap

in de zaal volgen", alwaar het bal zoude plaats

vinden .

« Waar zijn de dansers ,” riep CHRISTOFFEL

<a onze jonge lieden , Louis en FRANÇOIS:

« Ja , waar zijn die ? en de freules Fips ? ” )

« Ho! ho !” riep de tuinman aan het eind van

het park « zij zijn het’op gisteren nieuw aangelegde

« doolhof in den maneschijn gaan bezoeken , en

fr zitten voorzeker vast , want ik heb het op de

" « bedriegelijkste wijze aangelegd. Het is eene

« fuik naar de platen van vader CATS." « Volgens

ie mijne ordonnantie ,” vervolgde de bibliothekaris

KRAFT. * Zie hier nu het voordeel van eene klas

sieke leesbibliotheek te hebben ,” zeide hij , zijnen

heer aanziende. « Ik heb dat pracht- exemplaar



222

« KOSTER

« van eenen Haagschen jood te Oppenheim gekocht ,

« wiens grootvader menig avond met cats op den

Scheveningschen weg heeft loopen knikkeren.”

« St ! st ! dat is tot daaraantoe . Wat weet gij

& van de Hollandsche auteurs , die aan LAURENS

den eersten drukkersbaas , alles ver

& schuldigd zijn ," hervatte CHRISTOFFEL.

Verschoon mij , dat ik u in de rede moet val

a len en logenstraffen ," hief nu eensklaps de pro

fessor TRITAND
aan , die tevens artsenijmenger

« De rijksstad Oppenheim bezat eene der

* eerste drukkerijen aan den Rijn ; hoor! ik zal

« staande houden totmijnen laatsten droppel bloeds ,

# dat LAURENS KOSTER de uitvinder niet is."

Hieruit ontstond nu een levendig geschil tus

schen den heer van de Rottenval en de overige

Duitsche redenaars , die geen kamp gaven. Een

wenk van Precioșa legde CHISTOFFEL hetzwijgen op ,

en de rust werd hersteld . De jonge lieden kwao

uur later in de danszaal met de juf

vrouwen FIPS , welke beweerden , dat het doolhof

allerliefst was.

De landheer had het bal geopend , volgens den

regel en de étiquette, met PRECIOSA , die harebegaafd

heden als danseresse, deploijeerde, en waarbij die

van den landheer als danser verloren gingen. Het

was laat in den nacht, en daar de feesten drie

dagen zouden duren , ingevolge de programma

yan, den geheimsecretaris van den heer van de

men een
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Rottenval, waren er bedden genoeg uit Oppenheim

op karren aangebragt, om de gasten ter ruste te

leggen. Wij zullen hen laten rusten en stilzwij

gend de festiviteiten van den tweeden en derden

dag voorbijgaan. De beschrijving dienaangaande

zoude een boekdeel op zich zelf kunnen aanvullen .



AGATHA EN DE VAGEBOND .

Inmiddelsniddels dat de slotbewoners zich verlustigden ,

heerschte er de diepste stilte binnen de stulp van

AGATHA , waarhenen de jonge Jieden om geenen

argwaan te verwekken , zich dien dag niet bege

ven hadden .

AGATHA zat in gedachten verzonken , en niet

zoo opgeruimd als vóór de kennismaking met

de vreemdelingen , wier gezelschap haar dan toch

niet onaangenaam was geweest. Beschaafde jonge

lieden zijnde , was hun beider onderhoud soms

eene bijdrage geweest ter veraangenaming van een

uur van verpoozing na hare gewone werkzaamhe- .

den. Een hart als het hare , tot hiertoe nog niet

door het gevoel der liefde belaagd , is vatbaarder

voor derzelver indrukselen . Aan zich zelve over

gelaten , zonder eenige aanspraak ooit te erlangen
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daar de bijgeloovige bergbewoners haar ontvlugte

ten , was het gezelschap der jonge lieden ten

laatste voor haar eene behoefte geworden , maar

zonder gevaar was dit genoegen niet vergezeld .

Zoete droomen vermeldden reeds dit maagdelijke

hart de geboorte van een nog voor haar bekend

gevoel.

Op morgen zal ik hen wederzien ,” zeide zij

tot zich zelve , « voor het minst vreezen of schu

« wen zij mij niet. Ik begin nu wel te gevoelen

« dat het een ongelukkig bestaan is , zoo geheel

afgezonderd van de gansche wereld te leven ....

* geen ' vriend te bezilien , wien men zijn ver

* trouwen kan schenken . Ziet ! ik dacht daaraan

« nooit. Ik geloofde mij gelukkig , thans

« ontbreekt mij.”

Als in gedachten verzonken , bleef zij nu eene

wijl in stille overdenking zitten . Na alvorens om

zich henen gezien te hebben , of men haar ook

kon gadeslaan , haalde zij eene kleine medaillon ,

een portret bevattende , uit haren corsage te voor

schijn . Zij kusle het herhaalde malen en besproeie

de het met hare tranen . Victor , de getrouwe

wachter , zijne meesteresse tranen ziende storten

lekte hare hand , die hem daarna streelde. « Goe

« de Victor !” voegde zij hem toe , « ik bespeur

het, gij zijt niet tevreden over uwe meesteresse .

« Ik weet het, ik heb u deze dagen niet gengeg -

« ' gestreeld .”

P

) wat

1
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Eensklaps trok hij de ooren omhoog , begaf zich

naar de voordeur , en bromde.

« Hoe ! zoude het FRANÇOIS of Louis kunnen zijn ?"

zegt het meisje tegen zich zelf , en reeds dekt

een levendig rood hare wangen. Zij gaat naar de

deur , opent die met drift ; maar in plaats van hare

vrienden , is het de vreemdeling (de vagebond)

die in de gebergien ronddoolt , welke daar staat.

Onbewegelijk staat hij op zijnen slok leunende

terwijl zijn sombere blik hem zulk een verdacht

aanzien geeft , dat het meisje haar oog van

het zijne afivendt, hetwelk schijnt te willen door

" gronden , wat in haar hart omgaat. Het hart

klopte. Dikwijls heeft zij den vreemdeling op

eenen afstand gezien ;' maar zij is hem nooit zoo

Dabij geweest. Eene doodelijke bleekheid heeft

het rood van hare wangen vervangen . Niettemin

tracht' zij zich te herstellen , en vraagt hem met

eene gewaande gerustheid , wat hij verlangt.

<td Indien ik u niet tot last verstrek , wenschte

« ik eene bete broods te hebben en eene wijl hier

« te kunnen uitrusten ," sprak de vreemdeling .

Co., « Van harte gaarne , was het antwoord .

** Zij gelooft nu , dat het een ongelukkige is , en

hare goede geaardheid doet hem ten spoedigste

melk en brood voorzetten .

Victor ' niettemin slaat al de bewegingen van

• den vreemdeling-gade, en verlaat de zijde zijner

meesteresse niet.

"
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nooit op

*** Gij discht meer op dan ik behoef 3 sprak de

Vreemdeling , terwijl AGATHA hem eenige vruchten

voediende , & want onder ons ik kan u niet beta

- len , verstaat gij , meisje !? , is !

« Ik : laat mij ook zulk een ontbijt,niet betalen ,

* mijnheer!" antwoordde zij bereids, « ik , verpligt

den reiziger gaarne.”

Waarlijk , goede grondbeginselen ,” zeide de

vreemdeling grimlagchende , « voor nog zoo jong.

e - Leer van mij , dat men dankbaarheid

w rekenen 'moet van hen , die men verpligt.”

9. Ik behoef die ook niet. Mijn hart betaalt mij

* daarvoor ,"" antwoordde zij , hare groote blaauwe

oogen met goedheid opheffende. De vreemdeling

bleef haar ' al, etende aanzien , zeggende : « Gij

« hebt deze wijze van u uit te drukken , toch niet

« in deze gebergten geleerd .”

AGATHA bloosde.
2012 sesi '

Na weinige oogenblikken verzadigd zijnde, her

Yatte hij.: ...men spreekt veel over u in de gem

bergten ; men zegt , dat gij een heksenkind zijt.?"

bis Een heksenkiņd !” 58 jois

147. a Voorzeker !, ņu , wij leven niet meer in het

s tijdvak , dat men de zoogenaa
mde heksen , ten

Stel u dus gerust. Niettemin

moet ik toch zeggen , geen gewoon berg

kind zijt. Uw aanzien , uwe opvoeding , en ...

dan slechts eene kudde voor u uit te drijven ...

.

K vure doemt.

dat gij

ܨܐܕܕܐܐܪ
Pa
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** ik geloof, dat gij misschien voor geschikter- za

ken bestemd zijt."

AGATHA sloeg andermaal de oogen
neder .. en

waagde niet te antwoorden
, daar de vorschende

blik des vreemdelings
zich aan den haren hechtte

wauneer zij van een klein handwerk
, waarmede

zij zich intusschen onledig hield , de oogen op

sloeg...

Waarlijk jammer ! gij zijt een regt fraai ,

** waarlijk een zeer fraai meisje , maar dat schoon

« zal u welligt duur te staan komen. De mannen

hechten onbegrijpelijk veel aan schoonlieid . We

« ten zij haar niet te waarderen , dan offeren zij

** niettemin alles aan haar op . 0 ! men zal u

<< aanbidden. Gij. bloost ; nu ja , dat is 200 de

« gewone loop der zaken ."

« Ik weet niet , war gij zeggen wilt , mijn

& heer !” antwoordde AGATHA stotterende.

u Ja , zoo zijn zij allen... zij weten nooit....

« het zijn allen onnoozele schaapjes.ir. en als men

stellige bewijzen heeft , dat zij trouweloos , en

« niet zoo onnoozel zijn als zij zich voordoen , dan

« roepen zij u nog toe: « ja , ter goeder trouw

"'« Weet ik việt te zeggen , hoe zich dat toegedra

* « gen heeft. .”

- " Een bittere grimlach was die van den vagebond,

daar hij pijnlijke herinneringen scheen te bestrij

den ,

AGATHA had intusschen den stoel , waarop zij sem

99
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zeten was, wat achterwaarts geschoven : Hare oogen

duidden den schrik aan , die de blik van den vagés

bond bij haar daarstelt. Hij ontwaart zulks ; en

zich herstellende , zegt hij , zijnen gewonen toon

van onverschilligheid weder aannemende: « Waar

« om verwijdert gij u ? zijt gij bevreesd ?”?

« Ik dacht , mijnheer ! dat gij verstoord werdı;

u uw blik ...."

« Verre van daar . Gij hebt niet te vreezen

á meisje ! ik heb a immersi gezegd , dat ik a

« schoon vind. Ook anderen hebben u zulks reeds

« moeten zeggen , en wel die jonge lieden , welke

á gij alle morgen tot uwent opwacht."

AGATHA bloosde en hervatte stotterende. « Die

vreemdelingen ! Zoude gij hen kennen ? inijn

á heer !"

Ś» « Voorzeker , maar gij ? kent gij hen ? ”

Ik weet slechts dat zij zich FRANÇOIS en LOUIS

« noemen , en dat zij de gasten van den heer van

d.de Rottenval zijn . Voorts zijn zij zeer vriende:

lijk en beleefd . " ( 1

si a Liegt gij niet'; weet'gij niets meer ?”

Ach neen , mijnheer !"

ik
zeg , dat gij eene leugenaarster zijt.

« Gij weet zeer wel , dat het uweminnaars zijn .

1 AGATHA bloosde andermaal ; zij wilde hare oogen

opslaan '," maar de blik van den 'vagebond yechin

derde het haar. Nogtans zegtzegt zij : ' het is moge

« lijk , dat zij mij zulks scherisender wijze hebben

Nu ,

P 3
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is willen doen werstaan ; maar , ik hecht daaraan

« geen geloof." | bib

.; . Hm ! het pnnoozele schaap' bespeurt ligt als

« het behaagt. (Ho! ik ken de vrouwen beter ,

dan gij uwe kudde en uwe hoenders. Ik heb

« mijnerf tijd gehad. Ook mij heeft men behage

« lijk gevonden ; even zoo behagelijk , als de vreem

delingen u toeschijnen ; maar ik draalde 200

lang niet , als die jonge lieden . Ik was vlugger

« en behendiger in het veroveren van het schoone

* geslacht. Ik vergat de cene voor de andere, en

« daar ik vele, gedaatiten wist aan te nemen en

behendig in het vermommen was , heb ik eş

menigeen aan mijne neigingen opgeofferd . Ik

« weende en lachte beurtelings , klaagde en beval

« als het noodig was ; kortom , naar gelang der,

« omstandigheden. Daar was een oogenblik dat

« ik schitterde ; het is maar jammer ! dat het uit

« einde, wat treurig was,"... V ", 94,7 ! >>

AGATHA hoorde, den yagebond met verstomming

zonder hem in de rede te vallen ,

Ja , de liefde gide , vriendschap , dit alles is

« mij ontvlugt. Ik ben nu geheel alleen, en arm ,

zelfs zonder eenen vriend .” .

Deze woorden , uilende, yerdoofdosallengskens

zijne stem . AGATHA, de medelijdende 1 AGATHA

naderde hem onwillekeuris , zeggendein. Gij kijt

dan wel ongelukkig, goede vriend ! tesa so strok

Hobi heryallee da:vreemdeling zijn hoyfd ,

aan ,

>
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dat op zijne borst als in mijmering was-nederge=””

zonken , opheffende en haar tevens aanziende ; « het

* is treffend. Ik heb haar nog nooit zoo van nabij

« beschouwd.”

« Wat bedoelt gij , mijnheer !” hervatte AGATHA.

Niets ; volstrekt niets ! slechts eeneherinnering.

« Waarom ga ik mij ook al die dingen door

a het hoofd halen. Neen , daar is maar een ge

« voel , dat mijn hart nog streelen en mij genoegen

« schenken kan . ”

Dit zeggende, ontvlamde het oog van den vreem .

deling op nieuw , terwijl AGATHA eenen helschen

lach op zijne lippen zag spelen , en verschrikt den

hals van Victor omvatte.

* Meisje !” vervolgde hij meer gelaten , « 'daar

gij nu toch vermoed en gehoord hebt, dat ik

« weet , dat die jonge lieden bijna dagelijks een

« bezoek tot uwent komen afleggen , zeg mij nu

« ook , aan welken van de twee gij de voorkeur

« schenkt , ten zij gij hen beiden bemindet , het

« geen meer gezien is geworden .

AGATHA zich beleedigd gevoelende, slaat, deze

woorden geuit hebbende, eenen blik van veront

waardiging op hern , die zij in hare st'ulp ontvan

gen heeft , zeggende : uwe vraag baart mij

« verwondering , mijnheer ! Wie heeft u zoo stout

« gemaakt, om mij die te doen ? "

« Wel voor den dáivel! waartoe die kompli-"

P4
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menten. Kost het zoo veel moeite te zeggen :

• « aan dezen of genen geef ik de voorkeur.” ”

a Tot heden heeft mij nog niemand zulk eene

« onbeleefde vraag gedaan , en als mijne pleegmoe

« der nog leefde.....”

« Hm ! als zij nog leefde , zoude zij niet toege

& staan hebben , dat hier alle morgen twee jonge

« heeren een bezoek bij u komen afleggen . Maak .

dus zoo vele omstandigheden niet , meisje ! Gij

« weet zeer wel uwen tijd u ten nulte te maken .

« Voor den duivel ! antwoord mij , ik houd niet

« van die grillen . ”

Inmiddels stond de vagebond op , terwijl een

luide gil , de verschrikte Agatha ontsnapte , en Vic

tor, vermeenende , dat men zijne meesteres wil

de aanvallen , den vagebond naar den hals sprong.

« Voor den duivel ! wat heeft dat te bedui

a den ?” roept deze uit ; « wederhoud uwen hond ;

« hij zal mij verscheuren .”

Niet dan met moeite besloot Victor, die door

AGATHA terug werd geroepen , zijne prooi los te ,

laten , en morrende begaf hij zich weder aan,de

zijde zijner meesteresse.

« Het doet mij leed , mijnheer ! maar die getrou

« we wachter vermeende , dat men mij eenig leed

« wilde doen .”

« Hm ! waart gij bang , dat ik u zoude opelen ;

гију wachter had mij bijkans vermoord , 200
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« hechtte hij zich aan mijneri halsdoek ; zijné -tan

« den had hij reeds ia mijn vleesch gezet. Nu ,

« wanneer hij die galánte jonge heeren ook zoo

a ontvangt, zal hen den lust niet bekruipen tee

« rug te komen ; maar gij schreeuwt niet, wan

«. neer zij u naderen , niet waar ? schoon nufje !.

« dat niels zeggen wil. Nu , ik zal het zonder u

& wel te weten komen , en alles wat u betreft ,” .

vervolgde de vagebond. « Ziet ik houd u voor

« geen heksenkind , maar niettemin schuilt er wat

«'achter . Hm ! een boerenmeisje , dat de taal uit

« de stad voert. Nu , wij zullen zien ; men be

« driegt mij niet. Ik hecht geen geloof aan die

« onnoozelen van uwe soort , welke hier in de ge..

bergten haren zetel hebben .'

• : Dit zeggende , vertrok hij , na eenen verachien

den blik op AGATIA geworpen te hebben . AGATHA

liem ziende vertrekken , was weder gerust gesteld ,

doch Victor niet , die hem grommende naloopt , en

niet weder binnen de stulp keert, alvorens hij hem "

geheel uit het oog heeft verloren . Intusschen is

de liefde in het spel geslopen'; de jonge lieden

hadden vroeger van dezelve gesproken en wel LOUIS

maar sinds heeft hij het niet weder

gewaagd , haar' eenen kus te ontstelen. François

daarentegen , heeft zich nog niet verstout zulks le

doen .

Maar niettemio gevoelt AGATHA , na het onderhond

het eerste ,

*

P 5
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met den vaĝebord , berouw , dat zij jonge lieden

tot harent heeft ontvangen ! FRANÇOIS had haar zoo

teeder aangezien , hare hand een paar malen 200

bescheiden gedrukt. Wil dat zeggen , 'ik bemin

u ! vroeg zij zich zelve ; maar kunnen de jonge

lieden uit de stad een eenvoudige bergbewoonster

ter goeder trouw beminnen , vraagt zij zich ander

maal af; én, in gedachten verzonken , voert zij hare

kleine kudde, door haren getrouwen wachter verge->

zeld , naar 'den naasten heuvel. Van daar over

ziet zij een deel der vallei en het bergpad , dat

naar het kasteel de Rottenval geleidt, niet wetende,

of zij wenschen moet , dat de jonge lieden al of

niet komen. Zie , daar komt iemand en wel met »

rasse schreden .

AGATHA heeft den jongeling herkend ; het is

FRANÇOIS. Het had haar het meest bevreemd , dať

deze juist : dėn " vorigen dag niet gekomen was.

De jongeling had , na den afloop van het feest, geen

oog kunnen toedoen , en aan AGATHA gedacht. Op

gestaan wist hij: zich van het gezelschap in het

geheim te verwijderen , zonder zelfs zijnen vriend ,

die nog sliep , 'mede te kunnen deelen , waarhenen

hij ging. Neen , hij wekte hem niet en wilde 'AGA

THA alleen zien . Hij ontwaart haar , en spoedig

heeft hij den heuvel bereikt.

« Ha ! zijt gij daar mijnheer !” voegde hem het :

aanyallige meisje toe. « Ik dacht, dat gij mij reeds
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vergeten waarty in het midden van den drom

« van schoone dames , die het kasteel uw vriends

« aanvallen .”

9 :« Hoe! gij zoudtkunnen vermoeden.... zoude men

« buiten u kunnen leven ,” veryolgde FRANÇors met

puur en drukte zachtjes de hand van Agatha in ,

de zijne, Alstoen plaatste, men ( zich , onder het

lommer 'van eenen ouden eik ; men , zag elkander

aan , doch sprak niet. 1 in Criss

1. Ik heb gisteren niet, kunnen komen , ” zeide

FRANÇOIS , het woord opvattende. « De burg was,

e opgepropt met menschen , om het feest bij te

« - wonen. Nog heden en morgen zullen er feesten ,

« zijn ; maar het was mij niet mogelijk langer in

« dien beperkten kring te blijven . Mijn ligchaam

« deelde in de vermakelijkheden , doch mijne ziel,

* was bij u .”

--- En mij ," hervatte. AGATHA ,,: « is, de tijd 200

« lang gevallen . , Gij hebt mij eenmaal, gewend ,,

«-om u dagelijks te zien . Intusschen hebt gij niet,

« wel gedaan , want gij zult toch niet altoos in

« dit land blijven ,, en het schijgt mij toe , dat ik ,

« wanneer gij van hier vertrekt ,, 290,gelukkig niet ,

* meer zoude zijn dan te voren. ”...

...Ben ik het gelukkige voorwerp dan , bemin ,

a nelijke AGATHA !,' dat gij betreuren zoudt? durf.

s ik miji vleijen ...oach ! misleid mij niet. , Gij.

o ziet, ik ben heden zonder mijnen vriend hier :

2
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a gekomen ; ik heb zijne gramschap te verduren

« daar ' wij', om zoo te zeggen , een verbond ge

« sloten hadden , u niet dan gezamenlijk te gaan

« bezoeken ; maar ik moet het u bekennen , de

« liefde was sterker dan ik . Ik wilde mij zelven

« overtuigen , of ik iets te hopen had. Ik bid u ,

* verklaar u . Deze liefde volmaakt een deel van

« mijn levensgeluk', waarom zoude ik aarzelen

« aan dezelve gehoor te verleenen.”

Bij deze woorden ontstal hij haar eenen kus , en

een spotachtig lagchen liet zich in dit oogenblik

hooren . De geliefden wendden het hoofd naar

de plaats , van waar het gelach kwam , maar ont

waarden niemand .

« Ik vermeende toch " vervolgde FRANÇOIS ,

á iemand gehoord te hebben , maar wat gaat het

« mij ook aan . Gij bemint mij , AGATHA! en ik tart

« het heelal. Gij zijt eene wees;'ik ben onafhan

a kelijk , en wie zou zich tegen onze vereeniging

ar kunnen verzetten . Ook is mijne fortuin genoeg.->

« zaam ', om hier of elders te leven . Ziet ! wij

& zullen ons ' een lief huisje koopen . Het zal mij

« een genoegen zijn u in de muzijk en schilder

te onderrigten. Wij zullen de beste

schrijvers' te zamen lezen , die den geest verle.

vendigen en het hart genoegdoening schenken ;

en , ben ik eens genoodzaakt naar Brussel te

«-keeren , on aan mijne zucht voor de schoone

« kunst

7
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*

e kunsten en het tooneel te voldoen , zoo zal ik

« in uwe armen terugkeerende van het gewoel

der hoofdstad uitruslen .”

AGATHE'S
oog ,

de ontwerpen van ' FRANÇOIS

aanhoorende , verloor inmiddels, die levendige

heid , welke de kalmte der ziel kenteekeni. » In

gedachten verzonken , zat zij sprakeloos daar , toen

-hij opgehouden had zijne gevoelens te uiten , en

antwoord wachtende was. Weldra ontwaarde hij

de plotselijke verandering. Haar oog was de spi -

gel harer ziel , en verloochcode niet wat in de

zelve omging.

« Wat deert u ? ” vroeg FRANÇOIS , • zijt gij ver

« stoord , dat ik u in de ziel gelezen heb .... dat

dat gij mij bemint.”

i In geenen "deele ,” antwoordde het meisje

zuchtende, « Waarom u te verhalen , wat mijn

« hart mij zeide."

• Waartoe dan dit stilzwijgen ! daar ik u zweer

cu altoos te zullen beminnen , en u mijne gade

< noemen wil.......

« Uwe gade ;" hervatte hetmeisje zuchtende, en

rigtie gelijktijdig haren blik naar de ruïne van

den Schrikkenslein .

Hoe !” hervatte FRANÇOIS , « gij kunt u van

deze ruïner niet verwijderen . Wat boeit u aan

is ditroord , daar gij eene verlatene, wees zijt? Wie

zoude, er zich tegen kunnen verzetten , dat gij

« de mijne werdı? "

« ik weet ,
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« Ik kan het u niet zeggen ,!! antwoordde het

meisje met klaarblijkelijke verlegenheid . 75

« Welk geheim mag het zijn , dat gij voor mij

& verbergt. Kan AGATHA voor mij een geheim

« hebben ?? KOT

7 « Ach ! hing het slechts van mij af.???

das Hebt gij uwe pleegmoeder misschien moéten

beloven deze gebergten niet te verlaten . Ver

trouw mij uw geheim aan ; zeg 'mij , welke re

* denen het zijn , die u niet veroorloven geheel

« uwe eigene meesteresse 'te zijn ." ,

« Meesteresse van mijn lot.... O neépe! ik ben

het niet geheel.”

2.... En wie dan , lieve AGATHA ! hecft eenige rego

a ten op

AGATHA. Zweeg , daar het oog van FRANÇOIS , een

oogenblik vroeger met liefde vervuld , thans inis

trouwen teekende. Gevoelig , zich te leur gesteld

te zien , zeide hij : « ik bespeur het AGATHA . ik

« ben uw vertrouwen voorzeker onwaardig. Ik

« dacht , dat gij mij bemindet.... ik zal trachten

* te vergeten .... '" Lei 90

1. Een vloed van tranen verstrekte tot antwoord.

FRANÇOIS , het voorwerp zijner liefde ziende weer

nen , wierp zich , eenen tweeden OROSMAN gelijk ,

aan hare voetén , ' dekie hare "hand met bran

dende kussen ... en verontschuldigde zichten ilaat

sle , sdat hij de voorzaak van die vergotene tranen

5 :b19 ' ! 99,11 ob »

u ? ”

was.
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Gij dacht dan , dat ik u niet beminde;"? sprak

het lieve meisje .

« Ik aarzelde het te gelooven ;. thans houd ik er

-« mij geheel van overtuigd , en ten bewijze daar

* van wil ik niet in uw geheim trachten door te

« dringen , dat u smart schijnt te veroorzaken .

* Gij bemint mij; dit is genoegzaam ."

* Ach ! met geheel mijn hart.... maar een ge

« heim dat het mijne niet is.... Weldra zal ik er

« geen meer voor u hebben , thans....!!

Het beminnelijke meisje drukte de hand van

FRANÇOIS de hand , welke haar naar hare woning

geleidde. Men zette zich daar binnen neder , en

wederkeerig zeiden de minnenden elkander din

gen , waarmede de romanschrijvers hunne liefdes

geschiedenissen opvullen , en waartoe onze tijd te

beperkt ais. Maar wie lachte daar ? Ik gis het" ,

de lezer verlangt het te weten . Denk zelfs eens

na , lezer ! wie lachte , toen onze gelieveņ nog on

der den ouden eik gezeten waren en elkander

wederkeerig de bekentenis hunner liefde aflegden ?

Wie 'kon het anders 'zijn , dan de vagebond , de

verspieder.

Geraden. Hij was het , die eenige oogenblikken

later , LOUIS JONCAR in den weg trad , toen deze zich

naar de stulp van AGATHA wilde begeven en niet

weinig verstoord was, dat FRANÇOIS reeds in den

vroegen morgen , zonder hem te wekken , zich

derwaarts' had begeven . Daar hij aan de ontbijt
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THA was gegaan .. Ofschoon hij den avond te vo

tafel op het kasteel : zijnen vriend niet aantrof ,

aarzelde hij niet te gelooven , dat deze naar AGA

C

ren met de oudste jafvrouw Fips een weinig ge

doold had , was hem niettemin de aanvallige AGA.

THA, geen oogenblik uit de gedachten geweest.

« Een woord ," sprak de vagebond , Louis in

eenen hollen weg te gemoet iredende, Gij komt

heden te laat bij uw meisje. Uw vriend is

« vroeger opgestaan . Sinds twee uren onderhouden

« zij elkander reeds over hunne liefde .” Een

grimlach vergezelde deze woorden.

« Hoe weet gij zulks ?” hervatte Louis..

« Hoe ik zulks weet. Nu ja , dat was nist

moeijelijk te raden. Ik zat aan gene zijde van

« den ouden eik , waaronder zij plaats hadden ge

a nomen , in het kreupelbosch , en men liet mij

« den tijd over , om de kussen , die zij elkander

“ gaven , te tellen .”

C., « De kussen , die zij elkander gaven ?" bernam

LOUIS bevende van woede.

« Hoe ! dit verwondert u , mijnheer de baron !

« Nu ja , uw vriend is een behendige knaap , en

het verwondert mij, dat een man.zoo als gij ,

* die de wereld moet kennen , niet vroeger be

a .speurd heeft. aan wien zij hier de voorkeur ver.

« leende. Maar laat u dat niet verontrusten . Wie

ik weet , van welken korten duur die meisjesgril

is. U bemint zij welligt, cenige dagen later**
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« het een

ieven vurig . Ook staat het slechts aan u de zege

* te behalen ... Gij weet , dat het geld in dezen

« tijd veel vermogen uitoefent , hm !"

« Voor den duivel ! mijnheer !” hervatte LOUIS

met geestdrift , « ik had niet vermoed , dat gij

• als oud soldaat zulke grondbeginselen bezat."

« Een oud soldaat , wie zegt u dat ? ”

« Gij zelf , het is nog slechts weinige dagen ge

« leden .”

« Nu ja ,” hervatte de yagebond zich bezinnen

de ; « maar hiervan is nu de reden niet. Zeg mij ,

« zijt gij van voornemen ten gevalle van uwen

vriend afstand van het meisje te doen , en wel

« daar liet slechts van u afhangt haar te bezitten ;

zou mij verwonderen , dat baron

« JONCAR , die van zich heeft laten spreken ....”

« Het is mogelijk ; maar hoe ligtzinnig ik ook

« was, ik zal altoos de pligten , welke de vriend .

schap voorschrijft , eerbiedigen . "

« Wanneer het eene schoone betreft. Nu, dit

« was een buitengewoon iets , nooit gebeurd on

« der de jonge lieden , die de galante avonturen

« beminnen .

« En wanneer ik u zeg , dat de inzigten van

« FRANÇOIS zich misschien verder uitstrekken

hij hetmeisje tot zijne gade wil nemen ? ”

« Nu , wanneer gij hem genegen zijt , voor

« kom dan , dat hij niet eene dusdanige zotheid

de begaat.”

Q

>>

29
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« Gij verstout ' u veel te zeggen. Wat doet a

« zoo veel kwaads van het meisje denken ?”

« Ik heb goede oogen en veel ondervinding , en

gij mijnheer ! die zoo lang met het vrouwelijk

geslacht' eigen zijt , hebt gij niet bespeurd

« dat het eene kleine huichelaarster is , die zich

« onnoozel voordoet ; een meisje , zoo als zij ,

« heeft in het midden der gebergten , eenige op

« voeding genoten , en spreekt als eene dame uit

« de stad ."

Louis zweeg en dacht na. Dit vermoeden van

den vagebond scheen hem toe niet van ' grond ont

bloot te zijn . Intusschen sloeg deze hem met op

merkzaamheid gade , en trachtte uit zijne oogen

te lezen , wat in zijne ziel omging.

Louis hervatte : '« maar wie zijt gij dan toch

eigenlijk ? mijnheer ! ik moet u weder deze

vraag doen .”

« Zoo als ik u reeds zeide , een van de wereld

« verlaten rondzwerver ; eenmaal de afgod van

« het schoone geslacht. Velen hebben zich welligt

* over mij te beklagen ; eene nogtans heb ik on

uitsprekelijk bemind ; met haar ware ik een goed

« menisch geworden , en zoude nu hier niet in de

« gebergten ronddwalen .”

w Waarom hebt gij haar niet gehuwd ?”

« Waarom ?” hervatte de vagebond , terwijl hij

eenen afschuwelijken blik op Louis sloeg , Waar

99

>>
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in om ? omdat een meer door de fortuin begun.

« stigde haar mij ontroofde.”

« Welgu ?"

« Ik ben tot heden nog niet gelukkig genoeg

* geweest, mij op dien vermetelen te kunnen wre

« ken ; maar binnen kort hoop ik .... gij bevroedt

di ligt , dat ik de gelegenheid niet verloren zal

à laten gaan .

: « . Ik heb nooit wraak uitgeoefend , en ken dus

« die genoegens niet,” hervatte Louis .

« Ha! gij zijt jong ; maar niettemin kent gij de

« liefde. Zonderling ! gij laat u het meisje , dat

eu behaagt , ontrooven . Daar het slechts een

« woord heeft te kosten ...."

« Ja , als het van mij afhing, ” sprak nu LOUIS

met vuur , « dan .... AGATHA is het meisje niet ,

* om zich te laten verschalken ; ik ken haar reeds

« op dit punt.”

a Zij was toch fluks , in de armen van

« vriend , niet zoo wars van zich te laten kussen .”

« En dan die getrouwe wachter , die Victor 299

« Ho, niets is gemakkelijker dan den hond te vere

wijderen en haar verre van hier te voeren ,

« dat in een oord , waar men meester is te doen ,

« wat men wil. ”

« En wie zoude zich met het uitvoeren van dit

u ontwerp willen belasten ?”

« Wel ik , voor den duivel ! beveel slechts en op

Qa

uwen

en
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* nu hoor

morgen zal uw vriend zijne beminde niet meer

« te huis vinden ,”

Louis zag den vagebond nu met eenen blik vol

verontwaardiging aan en voegde hem toen op eenen

hoogen toon toe. « Ik schaam mij u een oogenblik

« te woord te hebben gestaan .'

Lagchende antwoordde de vagebond ,

« eens aan , omdat men een meisje wil schaken ,

a dat niets liever verlangt. Ho ! ik schreef , u

« meer oordeel toe , mijnheer de baron ! Om het

« even , zoo als gij wilt. Nu mijnen halve laat

« uw vriend zich met haar vermaken , en u in

« stilte uitlagchen. Wat. gaat het mij aan ; maar

a het zal niet lang duren , of gij zult u overtuigd

« houden , dat ik u goeden raad schonk. Zijt gij

« mij benoodigd , ik ben nog bereid om u te die .

a nen , en om een enkel woord niet verstoord

« noch haatdragend . Tot wederziens.” .

De vagebond verdween in het kreupelbosch ,

terwijl LOUIS JONCAR twijfelachtig bleef slaan ; of

hij naar de stulp gaan of naar het kasteel terug,

keeren zoude.

Nog stond de jongeling besluiteloos , toen hij

eensklaps zijnen vriend FRANÇOIS ontwaarde , die

op eenen kleinen afstand den weg naar het kas

teel nam , Het viel Louis niet moeijelijk hem in

te halen .

a Gij komt van AGATHA , niet waar ? " zijn de

eerste woorden , die hij FRANÇOIS toevoegt.
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waren

Ik kan het niet ontkennen ," sprak FRANÇOIS ,

« ik kom van haar."

« Is dat woord houden ," vervolgde Louis « wij

immers overeengekomen .... Mij heeft

« het dikwerf genoeg verdroten , dat wij bes

sloten hadden haar niet afzonderlijk te gaan

zien ; en , hoe moeizaam mij die vriendschap

pelijke pligtvervulling ook viel , heb ik nogtans

« mijn woord niet gebroken ."

« Ik beken' het , ” hervatle FRANÇOIS , ik ben

« schuldig , maar indien gij de liefde kendet , die

w ik het meisje toedraag , gij zoudtmij vergeven .

a Ik heb mij niet langer kunnen bedwingen.

« Hoor mij aan , Louis ! het is geene gewone ver

« liefde gril , die mij tot AGATHA voert. Ik gevoel

a meer voor haar , dan gij wel vermoedt."

Lac Wie zegt u , dat ik haar ook niet metalmijn

a hart bemin . Gij hebt gezucht, in haar bijzijn

« de taal eens minnaars gesproken , kortom α

« aangesteld als iemand , die zich wil doen opmer

a ken . Ik , daarentegen , ben rondborstig te werk

* gegaan , en gelooft gij , dat ik op het hooren

å üwer bekentenis nu- zoo maar in eens van het

« lieve meisje afstand zal doen , en haar in uwe

á armen zal laten rusten . Neen , vriend ! ik zal

« 'ook trachten te behagen en dan zullen wij

« zien , wie zegepraalt. Ik zal ook zonder u een

« bezoek bij haar gaan afleggen ; en wij zullen

& zien . »

Q 3
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* Het is mij onbekend , welke uwe voornemens

* zijn ,” vervolgde FRANÇOIS , « maar weet ,mijnheer !

« dat AGATHA mij bemint. Het is nog maar weinige

« oogenblikken geleden , dat zij mij de bekentenis

« deed , en ik voor mij.rangschik AGATHA niet on

« der het getal dier vrouwen , in wier midden het

a ons niet moeijelijk valt , dagelijks nieuwe ver

ķ overingen te maken . Ik vrees niet, dat zij eene

* meineedige is. ”

« Zoo !' 200 , zij heeft u dan reeds eeuwige

K trouw gezworen . Nu bravo ! men heeft zich

« dezen morgen den tijd wel ten nutte gemaakt,

« Ha! zij heeft gezworen , dat is dan dat deugd

«.zame meisje , dat zich bij het eerste afzonderlijk

mondgesprek reeds overgeeft.”

Hoe , Louis ! gijdurftvermoeden .... ik zweer u.”

« Ik tel de eeden niet van iemand , die zijn

a woord verbreekt,” hervatte LOUIS op eenen bits

teren toon.

« Louis !”

« Ik herhaal het, mijnheer ! en wanneer deze

« woorden u moglen beleedigd hebben , ben ik

« bereid u voldoening te geven , mijnheer de filo ,

« zoof. ”

FRANÇOIS , zijn ongelijk gevoelende , daar hij dan .

toch hunne vriendschappelijke overeenkomst ver

broken had , reikte Louis de hand , zeggende : ik

« heb u beleedigd. Een paar woorden in drift

* gezegd , heeft uw hart voorzeker uwen mond niet,

>

1
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« voorgeschreven . Waartoe de vriendschap , in

« dien men elkander onderling geene kleine dwa

« ling vergeeft.”

« Ik reken van heden aan weinig op uwe vriend

schap ,” vervolgde cours.

« En ik heb u nog slechts een woord toe te

« voegen , LOUIS ! het is , dat ik AGATHA tot vrouw

K wil nemen .'

« AGATHA wilt gij tot vrouw nemen ? " zeide

LOUIS hem in de rede vallende.

« Ik heb er toe besloten . Zult gij mij nu ver

« geven , dat zij mij de voorkeur gaf ?” ,

Nu in waarheid gesproken ; als gij haar tot

« uwe: vrouw wilt nemen , hervatie

eene kleine tusschenpoozing , « dan verwondert

« het mij niet , dat zij u de voorkeur schonk

& want ,om u de waarheid te zeggen , zoo verre

& strekten zich mijne inzigten niet uit. Niettemin

« verwondert het mij.... Nu , ik zal weldra verne

« men of gij de waarheid spreekt , '' hervatte Louis.

Intusschen vervolgde men den weg naar het kas

teel , zonder vele woorden te wisselen .

*

LOUIS na

Q.4



PRECIOSA ,

In Duitschland voor alles heeft. elk stadje ha

re Preciosa , het is gewoonlijk het begaafdste

meisje , het orakel , welk men dien naam toe

kent. Geen wonder , dat het stadje Oppenheim ,

in het groothertogdom Hessen gelegen , ook hare

Preciosa bad , die de lezer reeds oppervlakkig

kent , terwijl hij nu voorzeker verlangt, dat wij

hem verder met de dochter des geheimraads PLUMP

bekend maken , welke wij den eersten dag der

festiviteiten op de Rottenval in de danszaal ver

lieten. Stel u eene wijl tevreden ; weldra zult

gij weten , hoe precieus zij was. Het is de laud

voogd , die het u zeggen zal.

« Ha ! mijne heeren !” riep hij hen van verre

reeds op het burgplein toe. « Het is tijd , dat gij

komt, groot nieuws. Groote eer is mij bescho

Ik heb het jawoord van PRECIOSA . Haar

* vader , de geheimraad heeft mij plegtig bezwo

Cren .
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uren , dat zij chatelaine van de Rottenval zoude

« worden , en hare moeder heeft mij in stilte, ge

zegd , dat ik mij mag beroemen het fraaiste rotje

« van het heelal , weldra als huisvrouw op de

• Rottenyal, te zullen omhelzen .”

« Geluk ! geluk ! CHRISTOFFEL !" riepen de jonge

lieden gelijktijdig , « maar wie drömmel ! had kun

« nen vermoeden , dat gij zoo dadelijk eene vrouw

« zoudt nemen , en wel zulk eene PRECIOSA ,

« Ik heb over een dertigtal minnaars gezege

« vierd ; dit heeft de vrouw geheimrathin; openlijk

gezegd ; de dames zien mij aan , o ! die jaloezij !

« Maar, mijn lieve CHRISTOFFEL !” veryolgde LOUIS

schertsende , « heeft men u ook in uwe eigen val

a ,gevangen . Is het wel waar , dat het zulk eene

are Preciosa is ; mij komt het voor, dat het eene

ongemakkelijke dame is.”

Ongemakkelijk ! nu ja , het is geene van die

* schoonen die zich alles laten zeggen . Daartoe

« heeft zij te veel verstand. Gij ziet het, zij heeft

« mij dadelijk onderscheiden en mij te regt be

* oordeeld als iemand , die bevoegd was om haar

« gelukkig te maken.”

« En wat zal bier zeggen , als zij datverneemt?”

« St ! st ! mijne heeren ! eene kleine modekraam

☆ ster waaraan denkt gij ?”

« Zij was toch vroeger uwe Preciosa .”

. « Ja , zoo als men er duizend gehad heeft."

Duizend. STOFFELTJE ! STOFFELTJE !” vervolgde

92

Q 5
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Lours luid lagchende. « Een duizendtal! dat is

m.wat erg ! .... en dan nog zoo als BIBI , die 'vol

* gens uw zeggen nog al wat veel vorderde. En-,

#fin ! dat is tot daaraantoe. En tegen wanneer

« is het huwelijk bepaald 3” .!

Het zal zo spoedig mogelijk voltrokken wor

å den , maar gij weet, dat men de formaliteiten

** moet in -acht nemen. Het kasteel behoort nog

« groote ameleoratien te ondergaan en de beschik

« kingen van papa en mama, aangaande het hu

welijk , moet ik mij laten welgevallen . De ge

heimrathin is eene vrouw van orde.”

« Daar twijfel ik in het geheel niet aan ; zij

* weet goed te rekenen , ik ben er van onderrigt.

« De freules FIPS -hebben mij met haar zoo wat

« bekend gemaakt , en gij kunt u beroemen , dat

« uwe aanstaande schoonmoeder geen katje is , om

e zonder handschoenen aan te tasten , die
vroeger

« als begunstigde aan een der Duitsche boven nog

a al van haar heeft doen spreken , maar sinds in

« ongenade vervallen is. Men weet het , de vor

*** sten zijn menschen en dus ook wispelturig . En

« zoo is zij , daar de jaren klommen , naar Op

penheim afgezakt. Maar den naam van geheim

« raad heeft haar man behouden , ofschoon het

« geen geheim is , dat hij vroeger , zelfs toen zijne

« vrouw de begunstigde was , nooit een advijs in

« den raad heeft uitgebragt. Geen wonder , daar

La aan den titel geen groot inkomen verknocht is ,
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De gasten
, die in dit

« dat men verheugd is dat de heer van de Rotten .

a val hare precieuse dochter, het wonderkind van

Oppenheim , wat gestalte en vernuft aangaat , in

« zijn vermogen wil laten participieeren ."

- .
& St ! st ! laster ! laster ! ik acht mij hoogst ge

« lukkig , het is een adellijk geslacht, dat van de

Plumps. Vraag , er mijnen bibliothekaris en ge

« heimschrijver slechts naar. KRAFT heeft mij met

« kraft toegevoegd : « Mijnheer ! gij kunt door

« « dit huwelijk , in aanraking met den, oudsten

kaadel van Duitschland komen , ” en gij weet

& mijne, vrienden !. in , welk . ,een aanzien die

overal is .”

« Het is waar , Duitsche baronnen treft men

& overal aan , doch zelden met gespekte beurzen."

.5. « Gij wilt !
hiermede zeggen , !de adel is

hervatte de landheer.'

« Nu , dat is bekend. Een groot wapenbord

« en trotschheid naar evenredigheid ; maar , soms

* geen brood in de kast.”

m.,« St ! st ! geene beleedigingen , mijne heeren !

« den adel aangedaan.

« oogenblik hier op het kasteel zijn vereenigd , zijn

« allen aan den adel veripaagschap of van adel.

« Dus , basta ! ik zoude in groote aangelegenheden

* kunnen komen . Zij zijạ , den hemel zij dank !

« allen nog niet bij de hand.

* . Hoe ! het is elf ure.”

« Ja , " hervalte FRANÇOIS , « het is bekend , dat

>
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de oogen der Hessen niet vroeg ' opengaan ."

« Zoo' heb ik dezen morgen alleen het ontbijt

u moeten nemen . Ik zelfs geloofde mij een uur

& later , mijnen vriend aantreffende , eenen Hes ge

« weest te zijn ," vervolgde LOUIS , FRANÇOIS bedui

dend aanziende.

Tegen den 'middag vingen de spelen weder aan .

Bal , kegelspel en steekspel , onder de boeren ",

onder geleide van den bibliothekaris , zijn te kod

dige tafereeltjes om te schetsen ; kortom , daar

werden lansen ' gebrokenken , en gedronken ! gedron

ken ! zoodat er welhaast Rijn -wijn zoude te kort

gekomen zijn , had de wijnhandelaar , een der ge

trouwste drinkers , die 'er dan toch ook zijne re

kening bij vond , niet eenen expresse naar
Oppena

heim gezonden. Den daaropvolgenden dag vertrok

het gezelschap , en de Rottenval herkreeg met

hare bewoners de rust , die dan toch ook hare

aangename zijde heeft. De familie PLUMP nogtans

bleef. De geheimrathin kende de wispelturigheid

der mannen te wel , en zag wel in , dat FRANÇOIS

en LOUIS de vrienden van CHRISTOFFEL wel bere

kend waren , om hem een huwelijk met hare PRE

CIOSA af te raden. Men bleef dus op de Rotten

val en de erfgenaam zat in zijne eigen val nevens

PRECIOSA geboeid .



HET SPOOK IN DEN NOORDERTOREN VAN

HET KASTEEL .1
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Ik
herhaal het ,” sprak de kamerdienaar , « 'ik

« heb gisteren avond een licht aan een der ramen

« van den noordertoren gezien .”

« En ik herhaal het ,” sprak de portier , '« dat

« het niet mogelijk is , dat daar iemand kon zijn .

* Hier is de sleutel en ik heb die aan niemand

« afgegeven .”

« Nu ', is een spook of booze geest dan uwen

« sleutel benoodigd , om daar rond te waren ?”

sprak een daarstaande knecht.

« Een spook ! dat hebben wij hier nog nooit in

« het kasteel gehuisvest , en gedurende de reeks

& van jaren , dat ik met den tuinman dit kasteel

« bewoon , hebben wij nog nooit iets bovenna

a tuurlijks.waargenomen .

« Dat is waar ," sprak de tuinman, die de
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en meer

ver

bogen toch openspalkte en de ooren spitste , toen

men van verschijningen in den noordertoren sprak.

« Daarentegen wemelt het van heksen in de gan

« sche ruïne van den Schrikkenstein ,

« dan eens heb ik licht in de kapel gezien , die ,

« ofschoon gesloten , nog in welstand is. Zoo ge

« rust als ik hier slaap , zoo ongerust zou ik daar

« in de nabijheid zijn . Nu een ieder weet dat

« het daar dikwerf- sabbath is , en dat er een

« heksenkind in de nabijheid woont , die deman

« nen beloovert. Vraag het de heeren FRANÇOIS en

« LOUIS maar. Nu ja , of ik het niet weet

volgde de kakelaar , « zij gaan er dagelijks he

« nen , om het schoone heksenkind te zien . Mija

& ROOSJE , zien zij te naauwernood aan , omdat die

« misschien zulke bedriegelijke oogen niet heelt." ,

« Nu.ja , God lof !" zeide AUGUSTA ,
de vrouw

van den tuinman , die ook in den kring stond

mijn kind is ook geen heksenkind. Ik heb hare,

» moeder nog gekend voor datzij behekst was, een ,

goed vrouwtje. Zij was maar dood arm . Haar

« verstorven man was een arbeider , en wat laten,

« die na ? niets , zij nemen hunne handen in het ;

« graf mede. Op eens echter vermeende men ,

« dat zij rijk geworden was de stulp , waaryan ,

« ' zij te voren den huur niet betalen kon , werd .

nu haar eigendom . Zij kocht twee koeijen

« schapen , een' hond , kippen en duiven , en nies,

« mand wist hoe zij er aankwam . Van dien

;
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« oogenblik aan heeft men verschijningen in de

* ruïne en wel bepaaldelijk in de kapel van de

a zelve , die nog in welstand is , gezien.”

Zij zeide , dat zij nooit iets zag , en had ook

« geene vrees. Nu , welk een wonder ; als men

« met den duivel of zwarten jager in verbond

á staat , die heeft het geld maar voor het krijgen .

Daarop stierf zij , en ongaarne wildemen haar een

« graf geven . Zij was bij de bergħewoners ver

dacht.... en nu hare dochter , dat verstaat zich

« een jong ding , zegt men 'zoo vlug als een ree

« bok , die alle vreemdelingen te eten geeft....

« nu valje.... wat dat heksenkind ter bedoeling

« heeft.”

Grijpen , grijpen maar ," riep nu de man van

AUGUSTA , « als haar satan maar 'gevoed wordt en

« zieltjes wint.”

Nog langer hadden zij gesproken , indien de

heer van het kasteel niet toegetreden was', en ge

vraagd had , wat er te praten ' viel , daar allen

hunne oogen op den noordertoren vestigden .

Nu verhaalde de kamerdienaar dat hij licht in

dien toren gezien had , en de portier , dat hij den

sleutel niet had afgegeven .

Dadelijk gaf CHRISTOFFEL order den toren te in

specteren , daar het helder dag was , en de bijge.

loovigen das geene spoken hadden te vreezen.

De knechts gingen daar binnen , doch zonder

eenig gevolg ; alles was er rustig en het mobilair

CC
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op zijne plaats. De bibliothekaris beweerde al de

volksverhalen der burggeesten en spookgeschiede

nissen aan den Rijn te kennen , maar nog nooit

iets. betrekkelijk verschijningen op de Rottenval

gelezen te hebben . De moedige CHRISTOFFEL zeide

nogtans : ' « Nu op morgen geef ik order den to .

« ren geheel digt te melselen . Zijn er dan spo

ken , dan kunnen zij geene lucht inademen ;" en

FRANÇOIS en Louis , die hunnen gastheer gevolgd

waren , schaterden van het lagchen.

De bibliothekaris onderhield zich met het volk

nog een half uur , en eindigde met de woorden :

« In eene verlichte eeuw als de onze gelooft men

« aan geene spoken meer. Dus gaat in vrede."

De jonge lieden waren intusschen overeengeko

men den volgenden dag weder gezamenlijk een

bezoek bij AGATIA af te leggen en den dag werd

zoek gebragt in het gezelschap van PRECIOSA en

hare ouders , die behendig genoeg CHRISTOFFEL

reeds hunnen schoonzoon noemden , en als het in

hunne kraam te pas kwam , hem deden gelooven

dat, wit zwart was , en Drusus de Moorianen van

de Rottenval geweerd had . « En dat rēeds zeer lang.

onze gewone tijdrekening ," was de magia

spreuk van den secretaris KRAFT , die zich reeds

onledig hield met het vervaardigen van een huwe

lijksgedicht in zestig zangen , dat op velijn papier

in groot formaat gedrukt zou worden en als titel:

plaat bevatten zoude , het wapenbord van de bruidh

K voor
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PRECIOSA , vereenigd met dat van den heer van de

Rottenval. Het was eene gekroonde stoof en daar

nevens eene, rottenval , beiden door eene lauwer

kroon gedekt. Dat van PRECIOSA was een verguld

veld , waarin Venus gezeten was met den helm

van Minerva , de godin der wijsheid , gedekt.

François had beloofd eenc vaudeville zamen te stel

len , en dezelve door een reizend tooneelgezelschap ,

dat te Wisbaden toefde , te zullen laten uitvoe

ren . Kortom , men vormde groote ontwerpen , om

den aanstaanden echt luisterrijk te vieren . De

landheer versprak zich vele genoegens. Na de

verschijning in den noorderloren vond hij zijn kas

teel niet zoo fraai meer dan te voren , en sprak

van een deel , door den tijd onbruikbaar gewore

den , te laten slechten . "

« Slecht ik de torens en demp ik de gewelyen ,

zeide hij , « met die steepen dan zullen de spo

er niet meer in rondwaren ; zij moeten

« dan wel tegen wil en dank naar den Schrikken

« stein verhuizen , Foei ! ik zoude nooit gerust

« met mijne PRECIOSA te bedde gaan . Gelukkiger

wijze is zij van de verschijning nog niets te

« weten gekomen , ” zeide CHRISTOFFEL in zich zel

ven , in het uur dat onze jonge lieden , reeds len

halve verzoend , weder een bezoek bij AGATHA wil

den afleggen. Louis wil zich door AGATHA's blik

overtuigen , of de kleine bergbewoonster zijnen

yriend de voorkeur geschonken heeft , en wel met

R
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te

inzige , om in geval het ernst is , dat FRANÇOIS

haar zijne hand biedt, in eens afstand van haar

te doen
en zijne ontwerpen

laten varen .

AGATHA trart hen reeds aan de voordeur te gemoet.

Ofschoon zij FRANÇOIS in haar hart heeft laten le

zen en hem gezegd heeft : « ik bemin u , ” is de

tegenwoordigheid van Louis haar niet onaangenaam ;

zij tracht dus ook niet hare neiging voor zijnen

vriend te verbergen. Zij beminde voor de eerste

maal , dat is genoeg gezegd , lezer ! De vriend van

het beminde voorwerp was dus weldra in het

vertrouwen gesteld , zich overtuigende , dat PRAN

çois hem niet bedrogen heeft en hij haar hart be

zit. Niettemin is FRANÇOIS niet zoo gelukkig in

het gezelschap van AGATHA , daar een derde er in

deelt , in wiens bijzijn hij haar over zijne liefde

niet onderhouden wil. Men toeft dus niet zoo

lang in de stulp als gewoonlijk .

Naar het kasteel terug keerende , vatte Louis het,

woord op , daar bij de kalmte zijner ziel hierştelde

door te zeggen :

Nú van heden aan , FRANÇOIS ! kunt gij AGATHX

alleen gaan bezoeken . Ik zoude voor mij zelven

« soms niet instaan , en daarna zoude het u verdrieť

« baren . Het is dus beter mijne bezoeken te stać

« ken , voor het minst voor eenigen tijd , ' lot dat

« de rede de liefde , welke ik haar toedraag ; geo

« heel verwonnen heeft.' Welaan , laat ons weder

# vrienden zijn 200 als voorheen . Laat er lús.

si
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< schen ons geen de minste wrevel meer bestaan ,

Zij bemint u , en van heden aan zal zij slechts

mijne zuster zijn ." , '

- Een traan ontsprong het oog van FRANÇOIS , ter

wijl bij zijnen vriend in de armen sloot , uitroe

pende : « Een vriend te bezitten 200 als gij

mr zijt , en een meisje i zoo als zij is , dan moet

men de gelukkigste mensch der wereld zijn.”

Dit zeggende , zuchtte François , denkende aan het

geheim , dat'AGATHA's tong boeide en welligt een

hinderpaal te hunger vereeniging konde zijn ; en ,

alvorens men het kasteel weder bereikt had , was

Louis deelgenoot van het laatste afzonderlijk on

derhoud der geliefden geworden .

Op het kasteel was later alles werkzaam ter

veraangenaming van het verblijf van CHRISTOFFELS

Men reed af en aan naar Maintz en

Oppenheim , en eene aanzienlijke som gelds werd

aan de bruidskorf ten koste gelegd.

Inmiddels was LOUIS een toertje naar den Rhein

gau gaan doen ; dewijl FRANÇOIS dagelijks AGATHA

ging bezoeken , was het hem op het kasteel te een

toonig . Een paar dagen, vóór het huwelijk van

CHRISTOFFEL , dat te Oppenheim zoude volirokken

worden , was hij echter weder daar , voor de huş

welijksplegtigheid . Allen hadden zich dien ayond

op het kasteel vroegtijdig 'ter ruste gelegd , maar

nog niet allen sliepen. CHRISTOFFEL dacht aan

zijnę. PRECIOSA die den volgenden nacht zijn pres

PRECIOSA.

4܀
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cieus ledikant een nog precieuser aanzien door

hare tegenwoordigheid zoude geven . FRANÇOIS

dacht aan het geheimvolle , dat 'AGATHA omgaf.

De geheimrathin twistte met haren man omtrent

eenige punten , die volgens hare meening nog in

het huwelijkscontract moesten opgenomen worden .

PRECIOSA dacht meer aan haar bruid tooisel , dan

aan haren bruidegom . Zij voorspelde zich het

genoegen , eenmaal gehuwd zijnde , vele vrienden

tot harent te ontvangen . Louis dacht eigenlijk

aan niels , nogtans kwam hem drooménde soms

de kleine AGATHA voor den geest , ofschoon hij

trachtte haar beeld uit zijne 'gedachten te stellen.

De bibliothekaris vervaardigde , reeds te bedde lig

gende , het laatste couplet van den huwelijkszang.

De kamerdienaar rangschikte in zijne geduchte de

garderobe van zijnen meester en berekende het ver

val, dat de huwelijksplegtigheid
hem zal opleve.

De tuinman ronkt niettemin naast zijne

AUGUSTA , die met ROOSJE hare dochter , in dezelfde

kamer te bedde liggende , overlegt , van waar zij

rozen voor de festonnen zullen halen , die op den

trouwdag , in de zalen 'opgehangen moeten wora

den . De portier alleen staat nog regt op zijne

beenen en 'wel op het burgplein , daar hij in

stilte in den kelder een bezoek heeft afgelegd ,

een paar slecht gekurkte flesschen te ledigen .

Hij is het dus , die als een bezetene schreeuwt,

en ' ten eerste de bedienden , het werkyolk en de

ren .

om

-
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keukenmaagden wekt, die , ' ik weet niet of zij

allen afzonderlijk lagen , te voorschijn traden

dat niet weinig wanordelijk . De eene , bij jvoor

beeld , had in der haast een mans kamizool aange

trokken ; de andere bij vergissing eenen 'mans hoed

opgezet. Enfin ! de kleederen schenen nevens

elkander gelegen te hebben. Nu dit is tot daar

aantoe . Laat ons intusschen gehoor verleenen

aan den kreet van den portier , die alles ор de

been hielp . Allen op het burgplein verzameld

zijnde'," duidde hij den ñoordertoren aan , en

verzekerde nu met eigen oogen een spook gezien

te hebben ; regt doende wedervaren aan den ka

merdienaar , welke zeide , dat het daarbinnen niet

pláis was, als hebbende daarin vroeger een licht

zien rondwaren . Men zag werkelijk iemand aan

het venster , en de kreet : « een spook ! een spook !"

vervulde het burgplein en deed de bewoners ,

wier ramen op het burgplein uitkwamen , openen.

CHRISTOFFEL , vermeenende , dat er brand was ,

schreeuwde onafgebroken : « water ! water !” ver

getende , dat de grachten van zijn kasteel uit

gedroogd waren.

Andermaal ziet men een licht in den

toren , of

schoon de gedaante zich van het venster verwijderd

had , PRECIOSA waagde het niet eene schrede naar

het raam te doen , daar haremoeder door schrik be

yangen , terug treedt. Dit geschiedde juist in tijds ,

want zij moest hare dochter opvangen , die flaauw

-
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zijne kamero te bereiken ,

viel , daar zij , den heer van de Rottenval in 'zijn

hemd hare kamer ziende intreden , vermeende ,

dat hij het spook was. Ja , een verschrikkelijk

spook. De burgvoogd had in de haast zijnén ,vlag

gedoek als gordel omgedaan ,': en tusschen den

zelven eene pistool geplaatst. , Het alarm was al

gemeen . Onze jonge lieden traden te voren , lie

ten zich verhalen wat de oorzaak der ontsteltenis

is , en lachten om het avontuur , weinig geloof

aan de verschijning hechtende. ' PRECIOSA ' is tot

zich zelve teruggekeerd , improviseert een paar

woorden betrekkelijk de indécente houding van

haren aanstaanden bruidegom . , en verzoekt hem

voor het minst zijne troisième aan te doen. De

bruidegom verontschuldige zich en yerlaat het

slaapvertrek zijner beminde. Den gang ten einde

vermeenen de dienstboden , die juist aan het

einde van denzelven den trap opgekomen zijn ; om ,

in dat gedeelte van het kasteel de wijki te nemen ,

dat het spook hen reeds te gemoet treedt ; zij

gaan schrikvol terug , en wel in zulk eene overij

ling , dat de eenen over den anderen naar bene

den rolt... !

« Ach ! daar komt het spook ! redt u !" is aller

kreet , en te vergeefs roept de landheer: hún loe :

« het is het spook niet , ik ben het', laat mij

« toch niet in donker." Louis die liem volgt ,

heeft intusschen eene fakkel ontstoken en voor
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komt, dat hij in donker ronddwalende , aan het

einde van den gang insgelijks den trap niet afrolt.

Zijnen pantalon aangetrokken hebbende is zijne

bede hem niet te verlaten ; maar Louis stelt hem

gerust , door te zeggen , dat hij zich belast heeft ,

als' moedig ridder , den noordertoren te doorzoe

ken , en met het spook té kampen .

Met eene pistool in de'eene en 'eene fakkel in

de andere 'hand , zegt hij tegen den portier met

eené štèntêr-stem , « volg mij." De arine man

beefde als een riet en kon , den toren genaderd

zijnde , den sleutel niet vinden.

« Welaan , haast u ," voegde Lours hem toe .

1. Mijnheer wil zich dan in gevaar 'stellen ....

« daarbinnen gaan .... om daaruit wooit weder te

treden .”

Louis wordt ongeduldig , neemt hem den sleu

telbos af , en weldra vindt hij den sleutel , die

het slot van den noorderloren in bewegingbrengt.

De deur geopend zijnde , ontneemt hij den portier

de fakkel , daar hij zag, dat deze aarzelde om

hem voor te lichten , zeggende : « poltron !" .

« Nu ja , " lispt de portier zacht', '« ik' zal mij

« met spoken afgeven ." .

Inmiddels hij daar bleef staan , beklom 'LOUIS

den torentrap. Eene tweede oude vermolmdedeur

wijkt , daar hij zijne vuist op dezelve aanlegt, en

zoo bevond hij zich in het vertrek , 'van' waarmen

ket licht Ontivaarde en · erineende leihand aan

R 4
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het raam bespeurd te hebben . Op het hooren vari

eenen slag ; door dien stomp veroorzaakt , maakt

de portier regtsoin , daar de zuiging van het ope

nen eener tweede deur de eerste sluit.

« Hm ! dacht ik het niet. De jonge heer zit in

« de val ,” zeide hij , zich weder met de be

woners van het kasteel vereenigende , terwijl het

klamme zweet hem van het voorhoofd parelde.

Men sluit zich op . FRANÇOIS tracht PRECIOSA en

hare moeder gerust te stellen , daar CHRISTOFFEL

met den geheimraad een paar jagtroeren en een

koppel pistolen laadı. Kortom , de ontsteltenis, is

algemeen , en niemand waagt het zich buiten het

vertrek te begeven , evenmin als de dienstboden

de keuken , waarbinnen zij zich hoogst beangst

ter neder gevlijd hebben , en zich de verschillen

de sprookjes , aangaande de ruïne van den Schrik

kenstein , door den tuinman en AUGUSTA laten ver

halen . Intusschen heeft Louis onderscheidene ver

trekken van den toren doorloopen en geenen geest

ontwaard , evenmin het rammelen van ketenen ,

of liet zuchten eener.verstorvene geestenrij, Niet

temin vermeent hij in het benedengewelf iets te

zien bewegen. Het is eene menschelijke gedaante ,

die liij. onversclırokken nadert en hem eene die

venlantaarn voorhoudt.

« Zoo, tref, ik u aan ?” sprak men, hem toe ,

het was de vagebond die sprak. : « Mij waart gij

« hier voorzeker niet wachtende, niet waar ?

mijnheer JoNCAR !” vervolgde hij.
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« Voorzeker niet. Maar aan welk toeval moet

* ik het toeschrijven , of wel , hoe komt gij hier

k in het kasteel ? ” hervatte LOUIS. mui

« Hoe ik hier binnen kom ? ,wel , dat is zeer

« eenvoudig , door de deur te openen ", want ik

« ben geen geest goes die door het sleutelgat kruipt

< 200 als de zotten , welke het kasteel bewonen

* gelooven ."

« En wat komt gij hier doen ?” .

Ik was van voornemen dezen nacht mijne ops

wachting bij u te komen maken. Gij zijt mij

« voorgekomen , en het spaart mij de moeite van

dezen nacht aan uwe kamer te kloppen . Ik

a wilde u afzonderlijk spreken , en daar ik u sinds

« lang in de gebergten niet meer aantrofs moest

• ik dus wel hierhenen gaan. Gij houdt u toch,

«.wel overtuigd , dat ik niet met het voornemen

« hier binnen ben getreden , om eenen dieſstaj

« le plegen. Sinds , dat gij met den nieuwen

« eigenaar hetzelve bewoont , heb ik menig nacht

ciu dezen toren doorgebragt, maar tot heden

« heeft mij den lụst niet bekropen in een ander,

« dcel van het kasteel te gaan , ofschoon mij

« zulks zeer, gemakkelijk geweest was. In dezen

« toren alleen schep ik behagen , daar dezelve

« mij mijne kindsche dagen herinnert. Gij myet,

• weten , dat ik dit kasteel vroeger bewoond heb

en wel een der vertrekken van dezen toren.'si

Dit zeggende , ontsnapte een zucht aan de gea,

R 5
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prangde borgt des ' vreemdelings , wiens stem al.

lengskens verflaauwde. Een traan blonk zelfs

in zijn oog.

"I Loois staarde'den zonderlingen man aan , en

waagde het eindelijk hem te vragen , door welk

middel hij in den gesloten toren kwam .

< ' Niets valt- gemakkelijker dan dit , daar zich

« aan het uiteinde van het park eene kleine deur

« bevindt. Ik ontsluit dezelve , want ik ben nog

« in het bezie des sleutels ; voorts is er achter het

de standbeeld van Mars de ingang van een gewelf,

di dat tot hiertoe geleidt. Gij ziet , dat ik het kaså

teel beter ken dan zij , die het bewaken en

de nieuwe eigenaar. Als kind heb ik die

& wandeling 200" dikwert gedaan. Zie', deze klei

aime lantaarn heeft mij dezen nacht voorgelicht id

* het bovenste gedeelie des torens. Ik dacht

* dat allen zich reeds ter ruste hadden begeven ;

* maar naar het schijnt, heeft men het licht op

o gemerkt."

« Weet gij. Wel ," hervatte zouts , dat een

z ander aantreffende , zich van u verzekerd

& zoude hebben . "

* « Nu ja , zij zija moedig hier ophet kasteel; hm !

« uw vriend en gij alleen konden zich verstou

« 'ten den toren in te treden , daarop rekendë ik ."

Het 'hing van mij af al de anderen op de vlugt

* te jagen , en wel den tegenwoordigen eigenaar

van het kasteel het eerst. "
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de vreesdet hare opschuld te belagen ... en die aw

« Ik geloof u , " hervatte Louis ; « maar zeg.nu i

« wat gij te zeggen hebt.... Spreek .”

De gelaatstrekken van den vreemdeling waren

inmiddels weder die geworden , welke hem eigen

Waren , en lagchende voegde hij Louis toe.: « Nu

ja , hoor ! daar gij naar het schijnt ten behoeve

aivan uwen vriend afstand van AGATHA gedaan

« hebti...” Powd

* U ben ik immers geene verantw
oording vera

& schuldig
d , doch vervolg ...."

3 ;; Holla ! ho ! bedaar mijnhee
r

de baron ! ik

« wilde u slechts zeggen , dat ik mij niet bedro *

« gen heb in mijn “ oofdeel , ten aanzien van dat

u gewaand
e

deugdz
ame meisje. ' * Ha ! gij die

& gen !" ,

T

de vriend nu tot vrouw wil nemen . Arme jona

Sistar Listing »

« Nu verder."

« Nu 'weer dan , dat haar minnaar aangeko

Kmen is.

Haar minnaar pos

« Of wel de man', die haar verzorgt, zoo als

e gij het noemen wilt. Ik wist wel , dat zij die

á fraaije "manieren 'hier van de burgbewoners

k niet verkregen kad. Het zijn die begauſdheden",

w welke de man , die in de wereld verkeert , al

met leen schenken kan , en die door miñnemijd ge

• dreven , haar voorzeker hier iñ -de gebergten
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.
.

« heeft opgesloten , waar hij zijn schat veilig ge

< looft. "

K

1

m « En gij hebt dien man bij 'AGATHA gezien ? ” .

hervatte LOUIS .

Bij haar ? neen , dat ware onvoorzigtig. De

« raïne van den Schrikkensteinsverstrekt de ger

« lieven tot vereenigingsplaatsar". Hij vertoeft in

« de kapel, en is het gevreesde spook , in het ge

« bergte. Eergisteren avond heb ik de kleine be

spied. Ik zag licht in de kapel en weldra ging

zij derwaarts. Men opende de deur , doch wat

« daar binnen gebeurde , ja , dat kan ik niet zege

« gen , maar wel dat zij na een paar uren toe

« vens tot harent gekeerd is. Men omhelsde el

• kander nog bij het uitgaan . Zie daar kortaf

de spookverschijning , binnen de,;ruïne van den

« Schrikkenstein , die de landlieden zoo veronts

« rust , opgehelderd .” ( bnr 3

Niet weinig verwonderd , had LOUIS den page.

bond aangehoord , en daar hij nog aarzelde te ge

looven , dat AGATHA eene bedriegster was , vroeg

bij hem andermaal , of hij de waarheid sprak,

Geloof mij niet ,'' hervalle de vagebond ,

a en overtuig , u zelyen. Het is niet wel denke,

« lijk , dat die man eenen enkelen dag hier zal

e toeven , nu hij zijne geliefde komt zien , Uwe

« oogen zullen u overtuigen en het zal u berou.

wen , dat gij mijnen raad niet gevolgd hebt en
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van

« zooveel crediet verleendet aan die gevaande

onnoozelheid , welke u zoo wel als uw vriend bij

a den 'neus rondleidt... Neen , gij kunt misschien

« den verloren tijd nog herwinnen ."

Dit zeggende vatte de vagebond zijne lantaarn

op , en eene door louis niet opgemerkte deur ope

nende , vertrok hij , dezelve achter zich toesluitende.

Als versteend stond onze jonge baron eene wijl

in gepeins daat , en 'eensklaps nadenkende , dat de

bewoners van het kasteel beangst'moesten zijn hem

niet te ' zien terugkeeren , vërliet hij het gewelf ,

niet dan met moeite de corendeur weder openende.

Het lang wegblijven van Louis had den schrik

het gezelschap niet verminderd . FRANÇOIS

zelf was bedacht , dat zijnen vriend iets ernstigs

overkomen was. Het vertrek ter zijner nasporing

verlatende , " trof -hij. nu juist Louis in den langen

gang aan , die zich wel wachite , zijnen vriend

willende besparen , te zeggen wat de vagebond

hem betrekkelijk AGATHA aanvertrouwd had .

« Het is niets , het heeft niets te beduiden ,"

waren de eerste woorden , die Louis hem toevoeg

de , « en daar ik in den toren alles op zijne plaats

gevonden heb , vermeen ik , dat men het licht ,

« hetwelk men heeft gezien , moet toeschrijven aan

« de terugkaatsing van het maanlicht op de glazen .”

« Maar vriendje lief !” sprak CHRISTOFFEL ,
die

met een scheermes gewapend , den onverschrokken

held naderde , a het is geen maanlicht.”
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州工
Niet ? hervatte LOUIS, eenigzins onthulst , doch

zich spoedig herstellende, « inu ,
ik schenk u en

« het gezelschap
nogtans de verzekering

dat ik

« niets ontwaard heb , en men zich weder gerust

« te bedde kan begeven , zonder de vrees te koesó

« teren , dat een geest u bij de beenen zal treks

« ken ."

Men hechtte dan ook geloof aan de verzekering

van LOUIS , en besloot nu ‘naar bed te gaan , daar

PRECIOSA in het midden bragt , dat het zeer on

aangenaam was voor een niets gewekt te zijn en

200 veel leven gemaakt te hebben.

« Een dag voor het huwelijk zich zoo te moe

& ten vermoeijen , ” liet CHRISTOFFEL er op volgen ,

zijne bruid aanziende ,, « is regt onaangenaam .'

De bruid dit gezegde hoorende , trok de lippen

te zamen , doch antwoordde niel , daar CHRISTOFFEL

in zich zelven zeide: « Het is de onschuld zelve ;

« zij hondt van geene dubbelzinnigheid , mijne

* PRECIOSA ."

w . ' " "

*

il



HET HUWELIJK VAN CHRISTOFFEL VAN

DER STOOF .

Louis had den ganschen nacht er op nagedacht en

wist niet , of hij , hetgeen de vagebond hem aan

vertrouwd had ; al of niet aan zijnen vriend zoude

mededeelen. Behoorde hij niet , alvorens zijnen

vriend te verontrusien , zich te verzekeren , of AGA

TAA al of niet schuldig is. Deze zijn de gedachten ;

die hij voedt ; maar hoe in dit oogenblik het kase"

teel te verlaten ? onmogelijk ! Een bruiloftsdag.

François zelf moet de opoffering doen , dien dag

AGATHA niet te bezoeken , CHRISTOFFEL heeft het

beiden verzocht de trouwplegtigheid , die in Ope

penheim zoude plaats vinden , bij te wonen . In

den vroegen morgen was alles op het kasteel reeds

in rep en roer. Rijtuigen uit Oppenheim om het

ouderenpaar, benevens de bruid en de vrienden

>
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naar die stad te geleiden , waren reeds daar. De

bedienden zullen vooruit gaan , en de bruidegom

met den geheimsecretaris KRAFT in eene chais

gezeten , de karavane volgen. Het oogenblik is

daar . De rijk getooide bruid , door haren vader

geleid , treedt de burgzaal binnen , waarbinnen

de bruidegom haar wachtende is.

Mijnheer de landheer , eigenaar van het rid

« dermatig goed de Rottenval !” voegt de schoon-,

vader hem toe , met waardigheid . « Zie hier uwe

« bruid , mijne dochter PRECIOSA , wier hand u

« door velen benijd wordt want het is die van

« een voortreffelijk meisje. Ik geef u dezelve in

« het zekere vertrouwen , dat gij u die eer waar

dig maken en haar geluk bevorderen zult ; maar

« wees overtuigd , dat, wanneer zij zich over u

« mogt te beklagen hebben .... ik u zou weten

« te straffen . "

Een paar groote oogen van de moeder der bruid

voleindden dezen volzin , daar zij uitdrukten :

« ook ik zou mij weten te wreken.”

« Ik zal mij harer weten waardig te maken ; zij

« zal gelukkig zijn ,” hervalle CHRISTOFFEL ,

ik hoop het ook le wezen ,” voleindde hij zuch

tende .

De geheimsecretaris , die 'reeds eene rol papier

uit zijnen zak gehaald had en de voorlezing wilde,

doen van eenige toepasselijke dichtregelen , werd

door de geheimrathin ter zijde gesteld , die hem

T

K en
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toevoegt : « Dežen middag na den voltrokken echt

« is het vroeg genoeg , mijnheer de redenaar !

« Vergezel 'uwen meester en wacht dan op onze

« bevelen .'

Men plaatst zich in de rijtuigen en spoedig rollen

dezélve voort. De chais, waarin de bruidegom ge

zeten is , door een kreupel paard getrokken wor

dende kan ze niet bijhouden ; en de rijtuigen ,

uit het oog verliezende , zegt hij bij herhaling ,

den kreupelen rosinant met de zweep aansporen

de : Mijne bruid zal naar mij wachten. Dat

« ' kan wel onaangenaamheden geven .'

« Het heeft niets te beduiden . Wees gerust ,"?

sprak de geheimsecretaris , « men kan zonder u

« niet trouwen .'

« Ja , dat is alles mooi en wel ; maar mijne

« schoonmoeder zal niet weinig leven maken . Nu

W KRAFT ! gij zijt getuige , dat het paard niet har

« der loopen kon , vervolgde CHRISTOFFEL en hield

niet
ор het arme dier te slaan . « Het is wat te

« zeggen , op den dag, als men gaat trouwen ,

« veel oponthoud te hebben. Ik had nooit ge

i dachi , dat ik op mijnen huwelijksdag zoo ont

a hutst zoude zijn . Mijn geheele ligchaam is one

« steld , moet gij weten. Mijnheer KRAFT! mag ik

o u wel verzoeken , den toom van het paard een

« oogenblik te houden ; een oogenblik slechts , ik

« moet er even af.”

Men doet het paard stil staan . Niets , dat het

zoo

is
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zelve liever doet ; de bruidegom stapt af en ver

dwijnt achter eene haág , terwijl de geheimsecre

taris, zich intusschen onledig houdt met een snuif ,

je te nemen .

De bruidegom weder in het rijtuig gestapt zijn

de , zweept den rosinant onophoudelijk , den ver

loren tijd weder trachtende in te winnen. Men

onderhoudt zich een klein kwartier uur 'tijds over

het huwelijk ; doch juist in het oogenblik ng dat

CHRISTOFFEL zijne bruid bij VENUS en MINERVA ver ,

gelijkt , is hij genoodzaakt ten tweede male af te

stappen , zeggende: « dat zal mij verschrikkelijk

« verslappen ."

- Nu plaatst hij zich achter eenige 'struiken , en

andermaal neemt de secretaris een snuifje , zeg

gende : « hoe weinig geur heeft die snuif.

* Wat'zal mij te beurt vallen ! ” zegt debruide

gom , weder in het rijtuig stappende ; « wat zal

amén mij wachtende, onaangename dingen zeg

« gen . Zij zijn voorzeker reeds op het raadhuis.

Enfin ! gij weet het, mijnheer de secretaris !....

a en dan nog... " zegt hij in zich zelven .

Even voor het inrijden der stad moest de brui

degom ten derde male afstijgen , zeggende: « ik

a heb toch geene pillen ingenomen . Het is ver

« wonderlijk is wat moet daarvan worden. Gaat

Kidat vier en twintig uren zoo door , dan zal ik mij

a in eene zeer zwakke positie bevinden."

Eindelijk komt men aan het raadhuis , treedt
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binnen en dadelijk verneemtmen , dat het gezels

schap,ruim een uur in een vertrek reeds ongedul

dig had gezeten , en twee boden op den uitkijk

had gezonden , of de bruidegom nog niet haast

kwam . De geheimraad , zijnen schoonzoon ziende

binnen treden , konde zich niet inhouden , daar de

vergaderde vrienden reeds onderling gevolgtrek .

kingen gemaakt hadden , betrekkelijk het lang

wegblijven van den bruidegom . « Mijnheer !”

voegde hij hem toe , « Weet gij wel dat het on ,

« beschaamd is den adel 200 lang te laten wacha

« ten .... menschen van onzen stempel ,” en hierbij

stampte hij met den voet , dat de grond dreunde

en de boden hem toevoegden : « matig u mijnheer !

« hieronder is de raadzaal. ' De raad is verga

« derd .”

De ceremonie plaats gevonden hebbende , onts

ving het jonge paar de gelukwenschingen der aan ,

wezenden en men keerde naar het kasteel terug.

De genoodigden zelteden zich aan tafel en niet

te langwijlig willende worden , zullen wij stilzwija

gend voorbij gaan , welke zotternijen men aan dien

huwelijksdisch verdebiteerde z: ja , wij zullen zelfs

geen regel daarstellen van de honderd en een , die

het huwelijksgedicht van KRAFT uitmaakten , dat hij

op , het dessert voorlas en waarbij een deel der

aanhoorders in slaap viel. Nu zette zich sommigen

aan de speeltafel ; anderen , waaronder onze jonge

lieden waren , bragten den tijd door met pand ver

S 2
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beuren . De muzikanten behoefden 'eenerwijl rusts

zij hadden het oui, en effet, je me marie en

oui, noir n'est pas si diable onafgebroken ge

blazen , waarbij de keel was droog geworden .

Deze , dus wat gegeten en gedronken hebbende ,

en de partij geëindigd zijndė , waarbij de land

heer , niet zeer attent aan de speeltafel gezeten ,

eenige goudstukjes verloor , als steeds aan zijn hus

welijksspel denkende , ving de dans aan. De brui

degom sprak van zich weinig te willen vermoei

jen . De bruid , die een paar vapears had gehad ,

bood hem dus ook niet bare hand , "en coquetteer

de daarna met eene harer vriendinnen. Dit oogen

blik naakte zich de bruidegom ten nutte , om naar

de slaapkamer te gaan ten einde te zien , of alles

wel in goede orde was en of de guirlandes in

het ledekant waren opgehangen , met welke zorg

de dochter des tuinmans zich belast had.;

* Bravo ! bravo !” riep hij , ziende dat alles in

het ledekant er zeer sierlijk uitzag , te meer daar

het keukenmeisje juist bezig was , een marsepeinen

hart door een kupidootje gehouden in een kroon

tje , aan de beddekwast te hechten : « Bravo !

« maar het bed moet goed gewarmd worden . Haal

« de beddepan.” ..'; ?"****

« Ihre Genade ! Wij hebben geene beddepan ;

« het is een opop het kasteel nog ontbrekend huis

* raad ; maar de heer KRAFT , uw geheimschrijver

« die er ook 'zeer op gesteld is in een warm bed
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Us

te komen , heeft mij geleerd hoe ik een bed

« zonder beddepan verwarmen kan. Laate mij

* 1slechts begaan , ihre Genade ' zal tevreden

zijn .”

* Nu sgoed. Mijn geheimsecretaris weet wat

u goed en nuttig is.”

Een uur later geleidde men het bruidspaar tot

jaap de deur van het slaapy.ertrek.it

- Niet verder ; mevrouw de geheimrathin beweerde

dat het niet wellevend was', dat het gezelschap ,

-LOL, in het vertrek doordrong: om daar de bruid

den kousenband af te nemen. Zij had zulks reeds

in de groote zaal haren neef vergund , die deze

ganst vroeg , ten aanzien van het geheele gezelschap ,

dat zich in eenen kring geplaatst had ( ruggelings).

Zoo zag neef PETER LIEBENFELS alleen den vorm van

• PRECIOCA'S been..... Enfin ! dat is, tot daaraantoe .

Laat ons den lezer niet langer voor de deur

van het bruidsvertrek , tusschen bruid en bruidegom

laten staan , wien de schoonvader toevoegt: « Na ,

« mijnheer van de Rottenval! ik vertrouw , dat

gij uwen pligt vervullen zult.” .

16:Wees gerust , schoonpapa !” antwoordde ons

STOFFELTJE lagchende zijne bruid , de hand bie

dende en de deur achter hen sluitende.. Het

To 1 119192 912200

duurde, eenen geruimer tijd alvorens PRECIOSA al

hare, Precieuse ornamenten had i afgelegd haar

fraai gegarneerd kleed , hare , corsage enz . En de

bruidegom stond die nog in zijne broek ? ' Lieve

1

On

S 3
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hemel ! die was bij de eerste werkenning reeds

wans culotte (*). *907176. 1st

Het ' oogenblik daar , men nadert het gedra

peerde paleis der vreugde.

Haft ! Wie houdt hier halu ? Wel de bruidegom ,

die zijne hand reeds naar de zijden gordijnen ,

welke het Gottisch tedekant van de Rottenvalsieren ,

uitstrekt. Hij vat die niet aan ; 'daar hij vermeent

achter derigordijnen te hebben hooren “ zuchten .

Twintig treden is hij teruggegaan , zijne bruid

zachtjes bij haar mouselinen onderrokje terug trek

kende , en dat met een gelaat, hetwelk eene

flaauwte aanduidt.

4 Wat heeft dat te beduiden p mijnheeran

og deilRottenval?” spraķ PRECIOSA ; niet weinig ver

Wonderd , ir Ik hoop toch niet , dat gij in dit

stoogenblik gaat flaauw vallen , dat zou ik zeer

* onaardig vinden , wanneer zalks het geval ware."

tulee St ! st ! lieve bruid ! ik vermeen hier achter

side gordijnen iemand te hebben hooren zuchten ,

saladem ohooren haler -ulwat weets ik het zo maar

a het is niet pluis.ibrons ledekant." maisha

-prow Legnoin uw !ledekant.," vervolgde "PRECIOSA

* ) Lezer of recepcent zal deze en de volgende

passage misschien wat vrij vinden , maar de eerste

of ook de laatste ','zal zich met zijde bruid naar bed

gegaan zijnde , zich wel herinneren , dat men in deze

omstandigheid , vroeger dan men het zelf weet', sans

culotte is. 11:04 1443 min
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schrikvol. Men hoorde nu duidelijk zich iemand

in het bed bewegen .

Ach !" zuchtte CHRISTOFFTAL , het is voorzeker

" we het spook uit den noordertoren , dat mijn ge

* luk in : dit oogenblik verwoest. " ft 1.10.2010

« Neen mijnheer !?? hervatte PRECIOSA, moediger

dan haar gemaal op het tipje. « Het zal veel eer

sia een dief dan een spook zijn , en gelijktijdig rukte

zij de deur open en schreeuwdegileen dief !

teen dief! een dief !” Papa en mama de ge

heimrathin als ook de gasteri 'traden ten deele

ontkleed " te voren ; verlangende te weten , wat de

bruid in zulk een oogenblik kon bewegen , te

schreeuwen : « een dief! een dief !! daar zij zich

met' karen echtgenoot alleen bevond. Men on

dervraagt en de vrouw geheimrathin doet zulks

op geenen zachten toon aan haren schoonzoon

verlangende te weten , wat hij toch heeft uitge

voerd , dat hare dochter , den eersten huwelijks

nacht zoo angstig doet schreeuwen.

waWeet'mijnheer !" 'vervolgde zijn schoonvader ,

* dat ik ook "getrouwd ben , en mijne vrouw

" PRECIÓSA's moedel niet den minsten schreeuw

al' heeft laten hooren .'

Maar , lieve hemel ! versta dan toch rede ,

schoonvader !" , "hervatte . CHRISTOFFEL . Zij is

« het niet alleen , die geschreeuwd heeft ; ik heb

* immers ook mede geschreeuwd.” .

Intusschen waren FRANÇOIS en Louis het ledekánt

i

$ 4
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genaderd , : en de gordijnen weggeschoven heb

bende , ontwaarden zij dat het keukenmeisje daar

ligt, die , door het leven ontwaakt, hare oogen niet

weinig groot openspalkt, waarbij de jonge lieden

schaterend van het lagchen , uitroepen : « het is

- Mlle. RAUCH , zij is het spook.”

« Hoe j mijnheer !” sprak nu PRECIOSA met eene

forsche stem , « die meid in uw bed ? wat heeft

** dat te beduiden ? welk een hoon !"

.. Ja , spreek wat heeft dat te beduiden ?"? ver

volgden schoonpapa en mama dreigende. »

ci « Ik zweer, u , lieve schoonmoeder ! en schoon

« papa ! dat ik niet weet, wat dit te beduiden

heeft. Ik ben onschuldig ."

« Hoe ! ik ben dan in slaap gevallen !” uitte nu

stamelende de dikke keukenmeid , die geeuwende

het bed uitstapte.

« Spreek , ellendig schepsel ! wat deedt gij in dit

bed ? ” vervolgde PRECIOSA , haar onzacht bij den

arm vattende .

« Ik ! wel genadige vrouw ! dat is gemakkelijk

* te zeggen ; ik ben , het bed willende verwar

« men , zoo als men ziet , in slaap gevallen. Geen

* wonder , ik heb den geheelen dag voor het key,

« ken vuur staan blakeren .”

21 « Hoe ! .gij waart , hier om het bed te verwar,

1

* men ? " .

* Voorzeker en op bevel van ihre Genade, uwen

* bruidegom . " DE 1971 twins 2 : 1
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Dat is 'waar ; ik heb haar bevolen het bed

te verwarmen , daar lik dacht , dat het mijne

« bruid aangenaam zoude zijn zich in een warm

e bed neder te leggen ; maar ik heb u niet gezegd

Ker zelve in te gaan liggen .” . ! .for

19.Wel , ihre Genade ! ik kan het toch wel niet

« anders doen , - geen beddewarmer hebbende, -

a dan zoo als uw geheimsecretaris KRAFT>het mij

je vroeger - tol zijnent reeds voorgeschreven heeft ,

« op de wijze onzer voorvaderen , die beweerden ,

« dat de natuurlijke warmte de heilzaamste was.

** Ik deed het dus volgens het voorschrift van den

« geheimsecretaris en bibliothekaris , die wel met

* de natuurlijke historie bekend is , met mijne

de achterste waardigheid , en zoo verwarmde ik

* steeds zijn bed .” 191

2006 Het is eene ijsselijkheid !” schreeuwde PRECIO

A uit, « uw geheimschrijver is een slecht sujet ,

mijnheer van de Rottenval ! dien ik morgen het

« kasteel zal laten uitwerpen.” 18: , TO

« Ik beken het met u , meyrouw !" antwoordde

de bruidegom .« en stond ik hier niet in mijn

,hemd, dan ging ik hem wekken en wierp hem

« met zijn bed en al in de gracht van het kas:

A

K teel. ” .

Gli « Genoeg , mijnheer ! voor heden , en daar men

« mijn nachtleger bedorven heeft , zoo ga ik naar

mijne kamer terug , vaarwel !”

Ach , lieve bruid !” zeide CHRISTOFFEL, half hui

S5
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lende , haar trachtende terug te houden , ja verlaat

s mij niet , ik heb kracht genoeg om het bed op

* te schudden. Blijf in den naam der diefdest »

Neen mijnheer ! de liefdekomtheden nietmeer

« in het spel. Ik heb besloten . Het zal u leeren ,

om geene deugaieten zoo als uw ÀRAFT ,met Kraft

« hier op het kasteel terug te houden. Gij weet ,

« dat ikru reeds lang verzocht dien ongelukkigen

« rijmelaar , een ' snijder van professie , die eerst

até Creuznach , en later te Oppenheim zoo veel

a deugdzaam goed versneed , weg te jagen.”

Deze laatste woorden , welke door de ouders

van de bruid volprezen gevonden werden , geuit

hebbende , nam zij eene daarstaande kaars en ging

naar de kamer , welke zij vroeger betrokken had .

CARISTOFFEL , de bruidegom zuchtte , ezag met

een bedroefd oog zijne vrienden FRANÇOIS len LOUIS

aang? die hem als ‘ uiti eenen mond toevoegden ;

** . gij hebt het gewild , nu zijt gij getrouwd met

« die PRECIOSA , goeden nacht !”

CHRISTOFFEL in zijn slaapvertrek alleen achterge

bleven , dwaalde eene wijl in hetzelve rond , bezag

zich van top total teen in den spiegel, gevoelde

zich afgemat van de exercitie op weg naar de

trouwzaal en stelde zich zelven dan ook tevreden ,

geggende :: « nuawab dezen nacht aangaat , ik

* geloof, dat het beter is , dat ik alleen slaap ???

>
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Reeds vroegtijdig toog Frakçona den volgenden
3

morgenoop weg naar de woning van AGATHAN zijne

schade willende inhalen , daar bijgden NOOEGAAN

den dag geen bezoek įbij haar had kunnen afleg.

gen . Aan hare woning gekomen zijndez. baarthet

hem verwondering 'IAGATHA! niets aan het Venster

te zien , zijne komst 200 als altoos afwachtende.

Hij klopt aan , de getrouwe wachter blafty men

bpent en AGATHA treedt te voren gowaar werpt zich

niet in zijne armen imet het gewone liefdesyalle

lachje badat een welkomskus, verbeidt en ihaan zod

eigen is. Het tegenovergestelde vond plaats zu zij

treedt schroomyallig terug , waagtizelfs niet: haren

minnaar aan te zien i slaat ſhare oogen neder en sta

melt de woorden : « hoe mijnheer ! zijt gij het ?”

1
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« Voorzeker . Ja , ik ben het, ” hervatte FRANÇOIS ,

niet weinig getroffen , door dezen omverwachten

omkeer. Gij waart mij dan niet wachtende?"

« Ik dacht wel , dat gij komen zoudt; maar ....”

« Lieve God ! AGATHA !” vervolgde FRANÇOIS met

vuur , « wat is u overgekomen ? spreek ! wat is u

a dezer dagen wedervaren ? pijnig mij niet langer .”

AGATHA zuchtle en antwoordde slechts , « er is mij

wvolstrekt niets overkomen ,

« Gij bedriegt mijmet die tranen , welke nog
in

« uwe oogen parelen ; die droefheid , welke uwe

« gelaatstrekken kenmerkt! Spreek , vermoogt gij

« mij te misleiden , uw ' minnaar. Om Gods wil!

* welk geheim prangt uwe ziel. Bemint gij mij

dan niet meer ?!? :: 1

Eeuwig zal ik u beminnen ,” vervolgde nu

AGATHA , Weenende hare oogen opslaande , « ja ik zal

* zulks , ofschoon men mij zegt dat ik niet wel

handel. bois ' .

im Wie heeft u zulks kunnen zeggen ?” sprak

FRANÇOIS , ter naauwernood zijne drift kunnende

beteugelen .

« Wees niet zoo woest , FRANÇOIS ! mijn vriend !

het zoude u toch niets helpen ; vergeef dat ik

de zaden der liefde in uw hart gelegd heb ;

maar tracht mij te vergeten ,
daar ik nooit de

i uwe worden kan . "

-- Groote tranenocontrolden , dit zeggende , AGATHA'S

ste

;
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K noemen .

>>

oogenisen schenen de waarheid van dit gezegde te

bekrachtigen.

1: « Hoe !; gij bemint mij , en wilt de mijne

« niet zijn ? ik , die u mijnen naam wil geven ,

mijne gade wil Wie zoude zich

& hiertegen -kunnen verzetten .... Neen , onmoge

« 'lijk !is Bemindet gij mij , 200" als ik u be

& min , dan zoudt gij u aan mij verbinden ....

Kortom , mejufvrouw ! welk regt heeft de ster

u veling op u , die mijne vurigste wenschen we

derstreeft, die ons wil scheiden .... ik wil.... ik

« zal dit voorwerp zien ." Tut :

« Voor alles ' niet , tracht deze niet te leeren

« kennen ; hij" wil niet bekend zijn , veel minder

« door u gezien worden .”

Hij wil niet ," "hervatté FRANÇOIS , mét veront->

waardiging. « Ik heb het gehoord . Gij hebt u

* verraden . ' Het is dan een man !” ,1

* En welk kwaad steekt daar dan in , zoo het

« een man ware ?” voegde zij, bare schoone oogen

op FRANÇOIS vestigende , dezen toe.

« Een man ! en met welk regt? wie is hij ?” .

« Wie hij is , weet ik niet ; maar , daar ik hem

« alles', verschuldigd ben , heeft hij de grootste

« regten op mij , die der erkentelijkheid .”

« Zonderling ! gij bezat immers eene pleegmoe

« der , en : deze waart gij immers alles verschule:

digd ; de vrouw , die u in deze valleiopvoedde."

Zij was het niet alleen. Zij verzorgde mij ,
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Season
a wel is waar , als haar eigen kind ; maar zijiwas

« ook onderworpen aan hem , dien ik heden ige

« hoorzamen moet. Ik doe reeds niet ' wel, u

« zulks te zeggen , daar hij het mij verboden

« heeft."! ;

« Wanneer men goede inzigten heeft , AGATHA !

« dan heeft men geeze geheimen van dien aard ,

a. en wanneer die onbekende het dan zoo wel met

« u voor heeft , waartoe dan uw geluk te ver,

« Storen , te verhinderen , dat gij mijne vrouw

« wordt.”

« Uwe vrouw ? Hij heeft mij gezegd , dat ik de

« Vrouw van niemand worden kon ; hij verlangt

dat ik u zelfs hier niet meer zien en ontvangen

« zal , alzoo het mijnen ' goeden naam zal vergui.

« zen . Helaas ! ik die niet bevroedde , dat ik

« niet wel deed u le beminnen en bij u te zijn ."

« En gij zult dus ,” hernam FRANÇOIS . mij aan

zijnen wil opofferen ?”

* Ik moet wel FRANÇOIS ! wijt het mijn hart niet ;

« hem , die ons scheidt , smart. het even zeer mij

« verdriet te moeten aandoen want het is een

« goed mensch , die mij teeder bemint.” .

...« Dit is te veel!” riep . FRANÇOIS toornig uit ,

AGATHA's 'Woning verlatende ; « men .offert mij aan

« eenen, anderen op , dien men bemint, en ter

« belooning voor mijne edele denkwijze, want een,

« ander had in mijn geval onedeler gehandeld ,

« heeft men mij mijn afscheid gegeven. Na ,>
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moest wel zot zijn u nog te beminnen . Vaar

« wel! ik zal u tevreden stellen , gij zulu mij

« nooit wederzien .” .. ito !

! « . God ! FRANÇOIS ! gij verlaat mij aldus???: voegde

AGATHA hem in het heengaan toe y hare armen naar

hem uitstrekkende ; maar FRANÇOIS wilde niet hoo

ren .

24Hij verwijderde zich (1 pijlsnel. Op het kasteel

teruggekomen zijnde, ontwaarde Louis spoedig ,

dat FRANÇOIS iets onaangenaams was overgekomen ,

Elij trok hem ter zijde drukte hem de hand en

vroeg wat hem deerde. 1

Moeizaam verklaarde hij zich , daar hij in de

hevigste gemoedsgesteldheid verkeerde , echter ver

nam LOUIS alles wat tusschen zijnen vriend en

AGATHA was voorgevallen , en deze sprak toen .

« Men had mij dan niet bedrogen . Hoor ! gij

« ; kent het avontuur van den noordertoren . Ik

« trof er werkelijk iemand aan ; het was đe vage

« bond , die geheimzinnige onbekende , welken wij

« .in het gebergte rondzwervende , aantroffen . Hij

« had zich daar henen begeven , om mij in het

« geheim te kunnen onderhouden ;" en nu her

haalde LOUIS, aan FRANÇOIS het den lezer reeds

vroeger medegedeelde onderhoud 3 kortom , dat

hij van dezen de verzekering ontleend had , dat

zij 'snachts in de ruïne van den Schrikkenstein ,

met eenen man eene bijeenkomst had , die dezer

dagen in het land was aangekomen . :: jos )

be
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* Die ontrouwe !" vervolgde FRANÇOIS , in woede

zich voor het hoofd slaande ; « en ik , goed geloo

« vige ! die hare onschuld niet in twijfel trok .

Ach , mijn vriend ! die vrouwen ! die vrouwen !

« zie ik kan niet meer , zoo ben ik door veront

* waardiging geschokt."

« Schaam u FRANÇOIS !” hervatte Louis « Wees

« man , keer tot u zelven terug. Is eene' vrouw

« die ons verraadt, waardig , dat wij ons nog aan

haar laten gelegen liggen."

** Had ik uwe inborst! Maar zeg mij toch ,

« waartoe mij te verzwijgen ... " is si

« Alvorens u met de gezegden van den vage

« bond , wiens inzigten ik altijd blijf mistrouwen ,

« bekend te maken , wilde ik mij van de waar

« heid overtuigen , te meer , daar deze een helsch

« gevoegen schijot te smaken in het bezwalken

v . dec . eer van AGATHA ; en nog trek ik in twija

« fel....

« Hoe , 'nu zij zelve mij bekend heeft , dat zij

« mij niet meer zien wil , daar een ander haar

* zulks verbiedt. Ik zoude zulk eenen hoon

'« verkroppen . : Neen , hij i velt mij of ik hem ter

« neder. Ik heb besloten bem te bestrijden , die

« mij. AGATHA's hart ontroofde,"

« Wees niet te voorbarig , " hervatte LOUIS , « het

schijnt dat deze haar voor u gekend heeft ; hij

« heeft dus misschien meer reden om zich te be.

« klagen dan gij.”

27
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Om het even . Ik heb besloten hem dezer

* nacht op te zoeken , hem te noodzaken afstand

# .yan AGATHA, te doen , of wel mij het leven te

# ontnemen ."

* Toen de avond gevallen was en de sluijer des

nachts het landschap dekte , sloegen de beide

vrienden , iņ hunnemantels gewikkeld , ieder 'van

een paar pistolen voorzien , den weg naar AGATHA's

woning in .

siin Laat ons eerst derwaarts gaan ;" sprak LOUIS ,

* om ons te overtuigen , dat zij niet daar is."

· Men naderde met omzigtigheid , en liet zich

niet hooren . Alles was gesloten . Men ontwaarde

zelfs geen licht door de reet der deur. Hierop

vervolgde men dan ook zijnen weg naar de ruïne.

Eensklaps echter houdtmen halt , daar men eenig

geritsel in het geboomte , niet verre van den

bouwval, vermeent te hooren . Men ziet om zich

henen ; doch ontdekt niets. (Het was de vages

bond , die hen bespiedde) . Zoo ging men dan

ook verder den weg op naar den Schrikkenstein ,

Gereed , om het in ruïne vervallen verblijf in te

treden , ontwaart men werkelijk , het licht eener

kleine lantaarn , dat hen aan' gene zijde van de

kapel te voren komt, als door iemand gedrager

wordende , welke hen nadert.welke hen nadert. Zorgvuldig ver

steekt men zich achter den vervallen muur. Het

is eene in eenen mantel gewikkelde gedaante , die

T
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hen nadert Een meisje bevindt zich nevens hem ;

het is AGATHA. C.

François kan te naauwernood zijne woede bem

dwingen , te meer daar zij haren geleider op eenen

zachten toon toevoegt: « nu vaarwel dan , mijn

« vriend ! tot morgen, Gij zult dan niet meer

• verstoord op mij zijn , niet waar ? Ik verzeker

het u , hij zal niet terug keeren. Ik heb hem

gezegd , dat ik hem niet meer zien kan.”

Haar geleider antwoordde te zacht , om hem te

kunnen verstaan , Louis nadert hen in dit oogen

blik . Het maanlicht dient hem om zijne trekken

te kunnen onderscheiden , ofschoon een hoed met

eenen nedergeslagen rạnd een deel van zijn gezige

bedekt. Erançois blijft onbewegelijk achter deruïne

staan . Louis zich insgelijks verwijderende , volgt

hen op eenep kleinen afstand , in stille de

woorden uitende : a die bedriegster ! , die ellene

< dige !"

AGATHA's geleider brengt haar tot het bergpad

der vallei , en het meisje haren weg vervolgende ,

keert deze naar de ruïne van den Schrikkenstein

terug. François , den baan van zijne pistool over

halende , wil : nų den onbekende aanvallen ; maar

wordt. plotseling door'LOUIS welke hem , door de

hand op den mond te leggen , het zwijgen aan

raadt , wederhouden. Hij lispt hem zacht toe :

« FRANÇOIS ! om Gods wil , denk er niet aan ; laat

a dezen strijd niet plaats vinden ."

.
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« Hoe ! gij wilt mij wederhouden ?

« In den naam onzer vriendschap., doe geen

« stap verder ; werp dat wapen van u af , het

ke ware verschrikkelijk , wanneer.... "

« Niet mogelijk . Welk belang kan u dezen man

inboezemen , dien ik vervloek . Zijn bloed al

« leen ...." vervolgde FRANÇOIS in woede onto

stoken .

Ongelukkige ! wat wilt gij ? houd stand ! om

« Gods wil , het is mijn vader ! de bárón JONČAR.

De baron JONCAR !” herhaalt eene stem . Het

is die van den vagebond , welke in hunne nabij

heid stond , en zich ijlings verwijderde.

« Uw vader !” hervatte FRANÇOis op eenen som

beren toon , daar deze verklaring eenen hevigen

indruk op hem gemaakt had. « Ik geef u mijne

a wapenen 'over ; Lours ! daar zijn zij.' Ik dank u ,

a gij hebt gelijk , ik mag den vader mijns vriends

« de pistool niet op de borst zetten .”

Inmiddels vat Louis den arm van FRANÇOIS , en

voert hem naar het kasteel ' terug , zonder een

woord te wisselen . Beider harten zijn te grievend

geschokt. Gereed , hunne slaapkamers in te gaan ,

daar de bewoners van het kasteel zich reeds ter

ruste gelegen hadden , was het de geheimsecreta

ris des landvoogds , die hen met een gezigt van

eene eľ"lang te voren trad , zich beklagende , dať

men hem zijn afscheid had gegeven , en wel om "

dat hij het keukenmeisje geleerd had , de bedden "

+

22
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200 als

te verwarmen op de wijze der ouden , met de

beddepan , die de natuur ons schonk

hij zich uitdrukte. , « Is het mijne schuld – ik

« vraag het u mijne heeren ! — dat er zich geene

« andere beddepannen van lateren smaak , ofschoon

welligt nog niet 200 doelmatig , in het kasteel

« bevinden ? Het is die precieuse vrouw van uwen

« vriend , welke mij verjaagt , een dom mensch ,

« die mijne verzen zelfs niet fraai gevonden heeft.

« Ziet! zoo word ik beloond ,” voegde hij er bij ,

« maar de heer van de Rottenyal zal haar duur

genoeg hebben , die Preciosa van Oppenheim ;

« let wel op mijne reden . De vrouw geheimra

« thin , hare moeder , zalhem uitplunderen . Hare

« gade zal hem door zijne discoursen later irank

zinnig maken , en die PRECIOSA zal hem ook in

« dic uur niets precieus laten zien . Ook zij zal

* hem eenmaal van dit kasteel verjagen , zoo als zij

« wreed genoeg mij thans doet. Morgen vroeg »

* wanneer zich op zijnen wagen plaatst ,

« moet ik de slotpoort verlaten. Adieu , Rome

« je pars ! zal ik uitroepen , en deze uitroep zal

« ieder gevoelig hart treffen . Ha , mijne heeren !

gij zult er van hooren . Als uw vriend geen ,

• raadsman meer heeft zoo als ik ; want ik heb

« het wel ingezien , dat gijlieden hem ook aan zijn

* lot ter prooije laat , dan zal men hem bestelen

« en plunderen. Zijn kasteel zal in ruïne vergaan ,

• zouder , dat men later ooit te weten zal komen

<
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so wie deszelfs laatste eigenaar geweest is. Men

* zal de Rottenval te vergeefs zoeken , even als

« thans Babyloniën .

· Nog langer had hij geharangueerd , hadden de

jonge lieden , ongeduldig , hem niet plotseling la

ten staan , verlangende zich ter ruste te begeven .

Den daaropvolgenden morgen kondigden onze

jonge lieden het gezelschap aan , dat zij het kasteel

gingen verlaten , en zulks was CHRISTOFFEL juist

niet zeer aangenaam , want , ofschoon de heer ' van

de Rottenval dien nacht voor het eerst bij zijne

vrouw geslapen had , zag hij wel in , dat hij niet

veel verinaak zou oogsten , te meer wanneer hij

geheel alleen inet zijne" gade en hare ouders op

het kasteel bleef ; maar FRANÇOIS en Louis hadden

besloten om te vertrekken ; en daar PRECIOSA juist

niet door de vrienden haars manszeer geaprecieerd

was geworden , deed zij er het zwijgen toe ,

der hen veel tot blijven uit te noodigen . Zij deed

hen gevoelen , dat zij meer behagen hadden ge

vonden in het gezelschap eener landloopster , eens

heksenkinds, dan wel in dat eener vrouw van ha

ren rang. Zij sloeg derhalve dien dag geen acht

meer op hen , schold daarentegen op de dienstboe

den , liet' alle meubelen naar hare fantasie ver.

plaatsen , en zeide dikwerf tegen haren echtgenoot,

luid genoeg om door elk verstaan te worden , « gij

« behoeft u met niets te bemoeijen . Het zija ?

« mijne zaken. ”

zon

T 3



294

Onze jonge lieden , reisvaardig zijnde , vertrok

ken in het vallen van den avond. Zij gaven voor

eene voetreize langs den Rijn te willen doen ,

maar verlieten daarom de vallei nog niet. Neen ,

FRANÇOIS stond er op , alvorens dit oord te verla

ten , om zijn laatst vaarwel nog aan AGATHA te

gaan brengen. Te vergeefs trachtte Louis hen te

wederhouden , vreezende er zijnen vader te zullen

aantreflen .

« Mijn hart klopt nog ,” voegde hij hem toe ,

na de kasteelbewoners vaarwel gezegd te hebben.

en hunnen weg vervolgende ,
« als ik het oogen

« blik herdenk , dat gij gereed waart om mijnen

« vader te treffen. Hij , die zoo goed is omtrent

« mij en slechts mijn geluk bedoelt , zoude door

« de hand mijns vriends zijn omgekomen , terwijl

ik van zijnen dood getuige ware geweest.... ik ,

« zijn zoon !.... uw minnenijd en woede....”

« Gij houdt u dan toch nu wel overtuigd ,'

vervolgde FRANÇOIS , « dat ik uwen vader eerbie

« digen zal.”

« Laat ons hem regt doen wedervaren ; hij is

« niet schuldig , maar wel AGATHA ,
door uwe

liefdesverklaringen
aan te hooren . Hij is voor

« zeker reeds lang met het meisje bekend , en ik

weet nu waarhenen zijne veelvuldige reizen zich

« uitstrekken . Niellemin verwondert het mij >

« dat het eenen liefdeshandel belreſt ; want sinds

« den dood zijner tweede vrouw , welke hij 200
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teeder beminde', heb ik hem wel duizendmalen

hooren zeggen , dat geene vrouw zijn hart we

* der zou kunnen treffen . Ik weet wel , dat

« men wel eens iets zegt , hetgene men later niet

« nakomt, maar niettemin herhaal ik , dat het

en mij verwondert. Waarom mij niet iets hierom

Irent te verstaan gegeven . Ben ik niet zo'wel

k zijn vriend als zijn zoofi. Wij hadden dekleine

* AGATHA ons hof dan niet gaan maken ; maar

* nu wij in zijn vertrouwen niet deelen , deren

» wij voor het minst zijn geheim . Hij is onwe

tend , dat wij ons hier bevinden . Ik heb hem

* zulks' niet geschreven', en heeft AGATHA hem

* den ' naam van FRANÇOIS genoemd , hij kan niet

* Vermoeden , dat deze FRANÇOIS , de vriend zijns.

* zoons is . "

FRANÇOIS , scheen met hem overeen te stemmen ,

maar "niettemin vervolgde hij den weg , welke tot

AGATHA's woning geleidt. FRANÇOIS wilde aanklópá

pen , doch LOUIS trachtte hem terug te houden ,

beangst dat zijn vader zich daar binnen moge be

vinden ,

« Ik diende 'toch wel aan te kloppen šprak

FRANÇOIS , « daar zij zich niet laat zien , en ik hier

« kom om haar een laatst vaarwel te zeggen ; en

se is uw vader daar binnen , dan zal zij 'wet

e alvorens iemand in te laten het venster uitzien

ä naar hem , die aanklopt. "

FRANÇOES klopte das aan , andermaal , ten der

'
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demaal, maar te vergeefs. Niemand laat zich daar

binnen hooren ook de getrouwewachter niet. Niet

temin brandt er een licht aan het bovenraam .

Zij leenen het oor ; men hoort niets,

« Ik ben het AGATHA !” lispt nu FRANÇOIS zacht

ik , die u mijn laatstvaarwelkom brengen. Open

« slechts het venster." Te vergeefs. In driſt

klopt hij nu heviger aan de deur en een klagend

gehuil vervangt eensklaps zijn geklop. « Dat ge

« huil schijnt van gene zijde van het huis te

komen . ”

Louis , die hierin met zijnen vriend overeen

stemt, helpt hem de deur openloopen en de beide

jonge lieden treden binnen , doorloopen spoedig

de kamer , beklimmen den trap en gaan de kamer

binnen , waar het licht brandt. Het is die , welke

AGATHA bewoont , maar zij is niet daar. Hier en

daar ziet men eenige kleederen verspreid , 'en stuk

jes geld benevens eene opene commode. Alles duidt

aan dat men zich gehaast heeft het huis te ver

laten , en men zich ook vermeesterd heeft van

het geld , dat voorzeker de commode bevatte.,

' « God ! zij is van hier ontvoerd !" roept FRAN

ÇOIS schrikvol uit om zich, benen starende , « en .

« naar het schijnt met geweld .” Men doorzoekt

het huis te vergeefs ; men gaat de achterdeur uit

Op de plaats gekomen zijnde , welke tot den tuiz

geleidt , bespeurt men sporen van bloed . Zij vol

gen dit bloedige spoor , daar het hunne van ont

2
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steltenis in de aderen solt. Men doet eenige

schreden voorwaarts in den tuin en ontwaart ge

lijktijdig , dat de getrouwe wachter , Victor , getrof

fen op den grond ligt. Het hloed vloeit nog uit de

verkregene wonde. Te vergeefs tracht hij zich op

te heffen , en wil zich Lot de vrienden zijner mees

teresse , die hij schijnt te herkennen , begeven .

• Arme Victor !” roept FRANÇOIS hem met zijnen

doek verbindende, uit : « ik zie het te wel ,

s moordenaars hebben u getroffen ; maar in

« 's hemels naam , waarhenen hebben zij AGATHA

gevoerd ?”

In hetzelfde oogenblik ontwaart Louis een op den

grond liggend staal, dat naar het schijnt gebezigd

werd , als met bloed bevlekt zijnde , om den getrou

wen wachter te grieven , die voorzeker getracht

heeft zijne meesteresse te verdedigen. Alles duidt

dat het nog kortelings geleden is ,

den hond getroffen en AGATHA ontvoerd heeft.

FRANçois wil de bergengten doorzoeken ; hij hoopt

de schakers te achterhalen . , Te vergeefs tracht

LOUIS hem te wederhouden , zeggende :, zeggende : « Het is

« vruchteloos zoeken in duister ; wacht voor het

* minst den dag af.”

François is reeds ver , en Louis achterhaalt hem

met moeite. Hij volgt het pad , dat naar de

ruine van den Schrikkenstein geleidt. Eensklaps

slaat hij voor eenen man van eere niet kleine ge

stalle , en hem zijue pistool met de woorden :

aan dat men)
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den aan

ä halt daar !» voorhoudende treedt deze twee

schreden achterwaarts zich van zijnen 'mantel

ontdoende , om zich te weer te stellen ,

valler ien antwoord gevende : « wat will gij ? met

or welk regt."

Louis , die toegeschoten is , heeft die stem her

kend ; hij stelt zich plotselings in het midden ,

voegt FRANÇOIS toe: « ongelukkige! laat af , het is

w mijn vader.”

De baron JONCÁR , want deze was liet , zijnen

zoon herkennende , uit schrikvol de woorden ":

a hoe ! mijn zoon ! gij hier ? ” daar FRANÇOIS , als

door den Bliksem getroffen ,
getroffen , onbewegelijk blijft

en

9

staan .

« Hoe , gij hier Lours ! in den nacht , in het

. « midden dezer gebergten ; en deze ?"

« Wees gerust , mijn vader , hij is mijn vriend

& FRANÇOIS. Wij zijn geene straatroovers gewor

in den , maar jagen de 'roovers van zeker meisje

i na ; en , het is mijn vriend , die u in dit oogen

a biik voorzeker voor eenen hunner gehoudeň

är heeft.”

« Hoe ! en dit meisje is ?”

« AGATHA , mijn vader !"

* Hoe , gij kent dit meisje ? mijn zoon !” hervat

de baron , ' wiens verwondering ten top gestegen

is. « En zijt gij , mijnlieer! die FRANÇOIS, van Wien

« zij mij zoo dikwerf gesproken heeft ? "

« Ja , mijnlieer de baron !” hervatte FRANÇOIS ;
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a ik was het , die haar beminde , die haar nog

bemin , en die haar : zijn hart en naam wilde

« geven , niet vermoedende , dat een ander eenige

« regten op haar had ..., en dat deze juist de ya.

a der mijn vriends was. Maar , mijnheer de bar

« ron !, laat ons in dit oogenblik haar trachten op

« te sporen . Men heeft haar uit hare woning ge

« voerd en haren getrouwen wachter doorstoken.”

« Groote God ! wat zegt gij ? AGATHAontvoerd ,”

riep de baron , en met rasse schreden bereikte

men andermaal het verlaten huis. Hij wil het

zelve doorzoeken ; men doet zulks met behulp der

lantaarn , welke hij onder zijnen mantel met zich

voerde. To vergeefs. AGATHA is niet meer daar .

Gij ziet het , ” sprak nu FRANÇOIS , den armen

Victor aanwijzende. « Men heeft hier geweld

gepleegd , en naar het schijnt is men door de

« tuindeur binnen gekomen . ”

Inmiddels beschouwtmen het nog daarliggende

wapen , op welks gevest een oud familie wapen

staat. Verschillende gedachten bezielen hen on

derling , en de jonge lieden stemmen hierin over

dat de vagebond , zoo als zij hem noemen ,

die in het gebergte zoo geheimzinnig rondwaarl,

de schaker van AGATHA is .

« Van wien spreekt gij ?” vroeg nu de baron.

« Welke vagebond ?” .

« Van cenen man , die sinds lang met kwade

een ,
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« ren .

inzigten in deze gebergten schijnt'rond te wa

Hij scheen u te kennen , mijn vader'!"

vervolgde Louis , & hij noemde u voor het minst...

« en had ik zijne raadgevingen gevolgd , daar ik

'* eerst“mede op AGATHA verliefd was, dan had ik

« het meisje reeds geschaakt. Hij noemde dit eene

a onbeduidende zaak , waardoor ik mijnen vensch

« vervuld zoude zicn om haar te bezilten ; mij

« : voortdurend herhalende , dat een meisje zoo als

« zij , geheel alleen hier levende ," niets beters

waardig "vas "

« Die ongelukkige !” hervatte de baron , hij

« kende mijne AGATHA niet. Gij weet nog niet ,

« mijn zoon ! wie die 'ongelukkige is , en het

& oogenblik is niet daar , u zulks te verklaren. Ik

« had u nimmer deelgenoot van dit geheim wil

« len maken , maar daar het toeval anders beschikt

« heeft , zult gij alles vernemen , en hetgene mijn

« leven verbitterde. ' Gij zult alsdan uwen vader

beklagen mijn zoon !' en gij mijnheer FRANÇOIS !

« die in mij uwen medeminnaar vermeende te

« herkennen , weldra zult gij de edele banden

« weten , welke mij aan dit meisje verbinden ,

k en wat mij genoopt heeft haar hier in de een

« zaamheid te laten leven . ”

« Hoe , mijnheer ! het zoude uwe beminde dan

« niet zijn ?" antwoordde FRANÇOIS met levendig

heid , wiens minnenijdige gedachten op het hooren
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dézer woorden op eens verbannen werden . Zij

« heeft mij dan ook niet będrogen , door te zego

« gen , dat zij eeuwig aan mij denken zoude. "

a Genoeg , mijn vriend !” . heryalte Louis. Het

* is het oogenblik niet zich met herinneringen

* van dien aard onledig te houden . Wij moeten ,

« inmiddels werkzaam zijn om haar op te sporen .

« Ik begeef mij dadelijk naar het kasteel terug.

« De vagebond , met alle sluipwegen en onderaard

« sche gangen , tot hetzelve geleidende, bekend ,

« heeft haar welligt daar henen gevoerd . Ik vlieg

derwaarts en zal alle holen en gaten doorzoeken.”

Ga , mijn zoon !” antwoordde de baron met

drift, « wij zullen intusschen andere wegen inslaan ,

« en zijn u in de kapel van den Schrikkenstein ,

« waarin ik mij ophoud , wachtende.”

Louis ijlt voort, maakt het kasteel de Rottenyal ,

waarbinnen zich allen reeds ter ruste gelegd had

den , in rep en roer , begeeft zich naar den noor

dertoren , doorzoekt denzelven , als ook den on ,

deraardschen gang , welke tot het standbeeld in

het park geleidt, eene Loorts en een degen , om

wederstand te kunnen bieden , in de hand hou ,

dende. Te vergeefs, AGATHA is niet daar .

« Wat is dat toch voor een helsch leven op het

å kasteel ? ” schreeuwt de heer van hetzelve zich

in zija , hemd aan het raam vertoonende. « . Is het

« behekst ? Spreek ! opdat ik voor het minst mijne

« vrouw redde. ”

97
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* Vergeef mij, mijn vriend !” hernam Loure , zich

weder op het burgplein bevindende en gereed zijn

de, om naar den Schrikkenstein terug te keeren .

Het heeft niets te beduiden . Ik zoek iemand ,

« die men dacht ; dat in den noordertoren of in

« 'eenen der onderaardsche. gangen vervoerd was.”

Ach, lieve heme!! de geheele wereld zal zich

« nog in dit kasteel nestelen ;" waren zijne laatste

woorden.

· De baron JONCAR (* ) had met FRANÇOIS ook vruch

teloos de gebergten doorkruist en was in de kapet

van den Schrikkenstein zijnen zoon wachtende ,

die dan ook niet lang meer wegbleef , vermel

dende , dat ook zijne nasporingeu op de Rotten

val te vergeefs geweest waren . Men zette zich

nu tusschen de bouwvallen neder , eenige rusť

behoevende , om met der aanbrekenden morgen

andermaal hunne nasporingen te kunnen vervol

gen ,
en de baron ' JONCAR deed het volgende

verhaal :

« Gij weet , mijn zoon ! dat eenige jaren na het

« afsterven uwer moeder , ik andermaal in den

á echt trad , en wel te Bourdeaux , waar ik eeni

« gen tijd toefde, ter herkrijging mijner gezond

« heid , die door de onderscheidene veldtogten ,

(* ) De lezer zal zich deze personaadje reeds'herin

nerd hebben , welke hij op het bal van den aanne

mer aaatrof. Men herzie bl. 48 enz.
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« Welke ik bijwoonde , veel geleden had . Het was

y de dochter van een oud gestreng militair , zijn

eenigst , kind , dat mij boeide , en moeizaam is .

« het den indruk te beschrijven , die hare schoon ,

heid en begaafdheden op mij maakten . Als min .

« naar der vrouwen bekend., was ik hartstogtelijk

op deze HENRIETTE verliefd . Haar vader , bewust dat

« ik , zeer gegoed was , sloeg mij de hand zijner

« dochter niet af ; maar HENRIETTE , vernemende dat

« het beiden ernst was dit huwelijk te voltrekkeny

werd eensklaps afgetrokken Zoo voedde ik

« argwaan , dat er de eene of andere liefdeshandel

« bestond , en waagde den norschen vader dien

" aangaande te onderhouden , daar ik te vergeefs

getrachų had , zulks van HENRIETTB zelve te ver

22
k staan .

200

een

De vader antwoordde mij : dat , wel is waar ,

«, zijne dochter veel minnaars gehad had , die

naar hare hand hadden gedongen , maar dat

« geen hụnner hem had bevallen , onder welke

* zich dan ook zekeren Italiaansch edelman ,

« hij voorgaf te zijn , bevond , een speler ,

« lichtmis , kortom , een slecht voorwerp , dat

« wegens een tweegevecht' onlangs genoopt werd ,

« de stad te verlaten . Neen , liever had ik mijn

« kind zien sterven , dan haar zulk eenen landloom

« per ter prooi te geven ,” zeide hij.

« « En beminde zij dezen ?”?

u een vorschend oog."

vroeg ik met
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* Ik geloof het juist niet, ” hernam NENRIETE

* Te's vader zeer koel , la « dat hij haar mishaagde ,

« « als ingenomen zijnde, " zoo als alle vrouwen ,

« « door zijnen galanten toon , zijne vleijende tong

« « en schoone houding ; maar had zij bestaan hem

* « le beminnen ," riep 'hij met nadruk , « dan .....

Ka voorts mijnheer !” vervolgde hij op eenen

- hoogen toon , « zoo gij niet gelooft mijne doch

* 'teruwer waardig. te zijn , is het nog tijd tea

rug te treden .” » . HENRIETTE's vader was

« een dier norsche militairen , welke niet veel

* woordenwisseling louden ."

« In dit uur terug te treden , ware HENRIETTE

« voor altoos voor mij verloren geweest, Ik be

* minde haar te hartstogtelijk om mij lang te be

« raden . Zoo werd dan besloten , dat binnert

« weinige dagen het huwelijk ' Zoude voltrokken

« worden , en zylks werd HENRIETTE opo eenen be

uslissenden toon , zonder haar hart te raadplegen ,

* door haren vader aangekondigd . Zij verbleekte

« en eene zigtbare huivering greep haar aan ,

eenige onverstaanbare woorden uitende. Haar

u oog scheen mij met de gevoelens van haar hart

« te willen bekend maken ; maar haar vader was

« daar , en zij sidderde andermaal op het zieit

« van den grimmigen blik , welke deze op haar

wierp. Zij zeide alleeulijk « ik zal mij aan deir

« wil mijas vaders onderwerpen ,"
en vertrok

s naar hare kamer,"

«
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Ten toppung

# Sinds vond ik HENRIETTE steeds lijdende zij

beefde bij den aanblik haars vaders en te vers.

in geefs zocht ik gelegenheid , om haar voor de

o voltrekking , die vier dagen later zoude plaats

vinden dan ,haar zulks,vas aangezegd , te onder

houden. Dit was nietmogelijk , want haar vader

in verloor haar niet uit het oog . Het was op zijn

« landgoed buiten Bourdeaas gelegen , dat het

huwelijk voltrokken werd . De vervlogen blos

i harer wangen en hare ontroerdeziel stelden eene

deelneming daar , welke haar wezenlijk schoon

* niet belaagde. Zoo trad zij dan , hare bevende

« hand in de mijne leggende , met mij voor het

* altaar. Wij werden vereenigd.

* van geluk ware ik geweest , had haar lijden

« zich zigtbaar verergerende , mij niet doen ver

* staan , dat ik , wel is waar , hare hand , doch

u niet haar hart bezat.' Ik vleide mij niettemin

* hare liefde te zullen verwerven en in het gem

* woel der feestgenooten , verwijderde zich ieder,

bange gedachte."

om ons van het gezelschap te zul,

* len afzonderen , was daar. HENRIETTE begaf

* zich naar hare kamer . Ik bleef nog eene wijl

« in het midden der gasten ; en toen deze ten

deele vertrokken waren , wendde ik mij naar,

* HENRIETTES vertrek . Ik dacht haar in dat, het

welk op den tuin uitkwam en van de anderen

Y.

« Het uur ,

1
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afgezonderd was, te vinden , daar men zulks tot

i ons slaapvertrek bestemd had . Te vergeefs

á zij was niet daar. Eene der glazen deuren

se welké tot den tuin geleidden , open vindende ,

á ijlde ik naar buiten. Op eenen kleinen afstand

á van eené , zich door denzelven kronkelende beek

d gekomen zijnde, ontwaarde ik eene vrouwelijke

á gedaante , die op den rand derzelve geknield

lag , en scheen te bidden . God weet war ik ge

& voelde. Ik vloog pijlsnel derwaarts , maar te

á laat.' De ongelukkige gade stortte zich in de

é diepte ; en niet dan met veel moeite , mogt

a het mij gelukken " haar te redden en in ons vera

å trek terug te dragen. Dit was het werk van

een oogenblik ; maar , ik zag haar niet spoe

dig in het leven terug komen . Ik waagde het

niet iemand te roepen . Hare ' oogen eindelijk

geopend hebbende , vestigde zij dezelve op mij

terwijl de tranen , welke haar bereids ontvielen

mijne banden besproeiden ."

« « Gij hebt mij gered , " waren de eerste woor

den , die zij uitte .”

à God ! antwoordde ik , heeft zulks toegestaan ;

maar wie żal mij , wanhopige ! redden ? die te

wel inzie eenen echt aangegaan te hebben

welke reeds heden zulk een verschrikkelijk too

a neel daarstelde. Wie zal mijne smart lenigen

in het berouw , dat ik gevoel. Ik moet u dan

*

38
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wel hátelijk toeschijñen , HENRIETTE ! veryolgde

wik , daar gij u liever den dood prijs wildet geo

• ven , dan in mijn bezit te blijven .”

« Neen , ik haat u niniet hernám HENRIETTE ,

« nederknielende en mijne kniën omvattende

* « Ik voed zelfs vriendschap voor u .... maar ik

ama kon ik mogt uwe vrouw niet worden .... en

« « nogtans moest ik mij aan den 'wil mijns va

«"ders onderwerpen.”

• Schreijend hief ik de ongelukkige op , haar

* biddende , mij als haren broeder ," als haren

* vriend te beschouwen ; maar mij toch het ge

á heim , dar hare borst prangde , niet te ver

« bergen .”

« « Gij wilt het ;
wel nu vervolgde zij., « ik

« * zal dan mijne misdaad bekennen . Ik moet

« « nog
die schuld torschen . Het sterven scheen

« « mij minder wreed toe .... weet dan , dat ik

onwaardig beń uwen naam te dragen , uwe

* « gade te zijn .... ik bemin . eenen anderen.... hij

• « zwoer mij niet te zullen verlaten.... en ik was

« zwak genoeg aan zijne eeden gehoor te geven ....

* « Ik hoopte , dat mijn vader in onzen echt

« « zoude toestemmen .... te vergeefs hij stiet hem

« « terug..... dien ik reeds mijnen gade noemde.

Ach ! indien gij mijnen vader regt kendet.....

« « hoe gruwzaam .... maar , ik wilde door zijnë

a in hand niet omgebragt worden , door hem te

á « zeggen .... dat ik moeder zoude worden.... » ! »
ܗܝ ܬܙ
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Oordeel mijn zoon !" voegde de baron LOUIS

toe , « hoe grievend ik door deze bekentenis gf

K troffen werd ."

« De woede des mihnenijds vermeesterde mij

« eene wijl. Ik ,wilde den snooden verleider

« straffen ; maar hij had , 200 als ik u straks ver

haalde, de stad moeten ontvlugten. De onge

lukkige toesland , waarin : ik HENRIETTE zag »

bragt mij tot mij zelven terug ; ik nam haar in

« mijne armens Hare zachte gelaatstrekken , haar

medelijden verwachtende blik gaven mij de

« kalmte weder .”

« HENRIETTE ! sprak ik tot haar , hare hand

« vattende , ik veracht u niet. Een verleider heeft

« over uwe onschuld gezegevierd ; maar dit ge.

« heim zal nimmer iemand te weten komen . Ik

« zal slechts awen echtgenoot in naam zijn ; ook

« ik ben schuldig , ik had uwe hand niet moeten

« aannemen , daar uw hart mij niet behoorde,

Tracht niettemin de kalmie uwer ziel te herstel

Ik verlang niets voor al de zorgen , die ik

« u betoopen zal, dan slechts soms eenen lach

« uwe lippen te zien , en uwe vriendschap deel

achtig te worden .”

Zij drukte sprakeloos mijne hand. Ik liet haar

toen alleen en begaf mij naar mijn vertrek ,

< Zoo liep de eerste huwelijksnacht ten einde,

« Den volgenden dag deed ik vruchtelooze naspoo

ringen naar het verblijf van den Italiaanschen
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edelman , haren verleider die zich PEDRIEGO

« noemde. Ik vernam slechts dat hij gevlugt

« was en groote schulden had achtergelaten ; ook

dat mijn sclioonvader hem als een slecht voor

* werp zijnde, niet gelasterd had . Eenige dagen

« later ging ik met HENRIETTE geheel alleen op reis

« naar Zwitserland , zonder zelfs van eenen be

diende vergezeld te zijn . Aan den oever des

« Rijns teruggekeerd , zeide mij Henriette moeder

« leº zullen worden. Het was op een dorpje , een

« uur afstands' van hier gelegen , dat zij eene

* dochter ter wereld bragt.... Ik liet haar Agatua

« noemen ....'

« AGATHA !” riep FRANÇOIS uit , de baron in de

« rede vallende , AGATHA is dus....."

en De dochter Het lieve kind

« niet bij hare moeder kunnende blijven , zocht ik ,

« in deze streek rondzwervende, eene vrouw , die

« haar als een eigen kind zoude verzorgen . Ik

slaagde in deze vallei ; ik trof er een goed

wien ik het kind aanver trouwde ,

« en ofschoon onder eenen anderen naam reizende ,

« kocht ik haar stilzwijgen en zij zwoer mij het

a kind wel te zullen opvoeden . 'HENRIETTE uit het

« kraambed hersteld zijnde , vervolgden wij onze

reis naar Brussel , waar gij mijn zoon bij uwe

« tante ; gedurende mijne afwezendheid verzorgd

« waart geworden. In de groote ' wereld ver

« keerende , werden HENRIETTE's schoonheid en be

yan HENRIETTE .

mensch aan ,

V 3
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gaafdheden alom geroemd. De gedachte aan ha

« ren verleider, alleen verbitterde soms mijne rust,

« te meer , daar ik hem hier of daar konde aantref.

fen . Mijne wraakzuchtige wenschen kon ik niet

« versmoren , HENRIETTE daarentegen waagdehetniet

> om mij dikwerf omtrent haar kind ie onderhouden ,

« ofschoon ik , tweemaal 's jaars herwaarts gaande,

« haar steeds de geruststellendste berigten omtrent

• AGATHA's gezondheid medehragt. Dikwerf zag ik

« haar niettemin weenen , Ach , mijn zoon ! het

kostte het moederhart zoo veel , hare dochter van

& hare zijde verbannen te zien ; en , was zij een

& oogenblik schuldig', hoe vele tallooze uren heeft

& zij daarvoor geboet. Zoo verviel zij twee jaren

a na onze vereeniging in eene kwijning. Mijne

* zorgen tot herstel harer gezondheid waren niet

& toereikende , ik zwoer haar zelfs hare dochter in

« hare armen te zullen voeren ,te zullen voeren , zonder dat men

y te weten zoude komen , dat zij zulks was. Te

« vergeefs , hare kwaal nam dagelijks toe ; zij

a stierf, na mij hare dochter te hebben aanbevo

- len , de bede uitende, dat ik haar toch zoude be

« minnen . God , Louis ! ik beminde deze HENRI

Q ETTE 200 teeder. Getrouw aan mijnen eed , be

« zocht ik AGATHA dikwerf in het geheim . Deze

« ruïne verstrekte mij tot schuilplaats. Ook had

is het verblijf te Brussel veel van deszelfs bekoor

« lijkheden voor mij verloren . Intusschen stierf

a AGATHA's verzorgster. Het was nu een knap meis

je geworden , en voor mij een streelend genoegen

3

ge
n
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« was
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« ven

« haar verstand te beschaven. De sluijer , die

hare geboorte moest blijven bedekken , was oor

zaak , dat ik haar in deze gebergten liet. Zij

er niet minder gelukkig om ; verre van de

" gevaren , waaraan een jong en schoon meisje

« als AGATHA , in de groote wereld verkeerende

blootgesteld is. Ik leerde haar lezen en schrij

en 200 verkreeg zij meerdere kennis dan

« de bergbewoners , die haar weldra het heksen

& kind noemden , waarbij mijne verschijningen in

* deze ruïne niet weinig bijdroegen . " Ik gaf haar

« Victor tot wachter , en in stilte lachte zij over

« de bijgeloovigheid der bergbewoners , die haar

op deze wijze onverhinderd haren weg lieten

« gaan. Dezer dagen echier was AGATHA dezelfde

« niet meer ; ik behoefde haar niet omtrent de

gesteldheid van haar hart te ondervragen . Het

« lieve meisje voorkwam mij , door te verhalen ,

dat een jongeling haar dikwerf bezocht en dag

« deze van liefde gesproken had , en daar ik voor

a onderstelde , dat deze slechts ten doel had om

Á het onbedrevene meisje eenen " strik te spannen ,

á verbood ik haar zich verder'met dezen jonge

« ling in te laten. Nu weet gij alles , betrekke

á lijk de geschiedenis van AGATHA , mijn zoon ! en

« gij mijnheer FRANÇOIS ! indien de hemel, wil

a dat wij haar wedervinden en gij laar dan nog

« uwer waardig acht , na al hetgeen , dat gij onze

1

i

V 4
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trent hare geboorte vernomen hebt , zult gij in

« mij geenen tegenstander tot uw geluk aantreffen ."

François kuste de hand , welke de baron hem

toereikte , en weinige oogenblikken later begaf

men zich , na alvorens Victor aan den waard uit

den zwarten kater ter verdere verzorging aanver

trouwd te hebben , op weg ., tot het doen van

nieuwe nasporingen.

Te vergeefs doorzochtmen onderscheidene dagen

de geheele landstreek , en men keerde moedeloos

naar den Schrikkenstein teruy , toen op het berg

pad, naar denzelven geleidende,de getrouwe Victor ,

nagenoeg van zijne verkregene wonde hersteld ,

hen te gemoet kwam . Kwispelstaartende en de

handen likkende , betoonde het dier hun zijne

dankbaarheid voor hunne verzorging. Hij verliet

hen nu niet meer ..

Eensklaps echter , en wel in de nabijheid der

woning van AGATIA, wier getrouwe wachter hij

geweest was, en die hij ten koste van zijn bloed

verdedigd had , spitste hij de ooren en bleef ,

aan den ingang eener enge rotskloof bepaaldelijk

staan , tot dat de reizigers bij dezelve gekomen

waren . Hij is de eerste , die zich in dezelve be

geeft. Weldra verliest men hem " uit het

maar men hoort in de verte zijn gehuil en onaf

gebroken blaffen. Men ijlt daarhenen , niet twijfe

lende , of hij zoude op het spoor " zijner meeste

resse gekomen zijn ,
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De schaker van AGATHA was de vagebond , die

touts en FRANÇOIS , toen zij zich ter nasporing naar

den Schrikkenstein begaven , gevolgd was. Men

weet ook, dat hij in de nabijheid rondzwierf ,

toen LOUIS FRANÇOIS wederhield zijnen vader te

treffen ,

« Zijn vader !” herhaalde de vagebond , zijn

aanwezen bijna verradende, .en was gereed toe te

springen ; maar ongewapend zijnde , trad hij te

rug van spijt op de tanden knarsende. Spoedig

beraamde hij nu het plan om AGATHA te vervoeren ;

zich zelven toevoegende : « Dat is nog beter ; had

« ik JONCAR getroffen , dan ware hetmet hem gedaan

« geweest; hij had slechts een oogenblik 'geleden .

« Nu zal ik hem laten lijden , hetgeen ik zoo veel

• jaren leed ; want naar het schijnt , is die AGA

« Thi hem dierbaar .” Nog dien avond ging

bij nu langs den geheimen weg binnen den noor

dertoren der Rottenval , in dat deel der ge

welven , waar vroeger het arsenaal was. Met

zijne dievenlantaarn in de hand , zoekt hij een

wapen dat hem kan dienen . Het is een degen

die voor zijne voeten ligt, welken bij opneemt.

Hij brengt zich voor den geest , zich dikwerf van

dit wapen bediend ie hebben , toen hij, nog jong

zijnde , in dit kasteel deu wapenhandel leerde ;

hij drukt het aan zijne borst , zeggende : « met

« dit staal zal ik ireffen , maar beden is het te

laat om morgen ."

V 5
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voorwaarts te gaan .

In den avond van dien dag begeeft hij zich naar

AGATHA'
s

woning. Het licht brandd
e
, en wel op,

hare kamer : hij ļaistert , overtui
gt

zich , dat zij

alleen is , en oversch
rijdt

den muur van den tuin .

Het geblaf van Victor doet hem niet aarzele
n

Deze wil hem aanvallen

doch wordt door zijn -staal getroffen . Niettemin

springt de verwoede wachter hem naar de keel

en kwetst hem op onderscheidene plaatsen ; maar

het verlies van bloed doet hem nederstorten , en

andermaal grieft hem de vagebond , terwijl hij

het wapen van zich werpt. Het gehuil van Vic

to heeft AGATHA, schrikvol de deur doen openen .

« Ik ben het ,” roept devagebond haar toe , wiens

gelaat geheel met bloed bevlekt is , « spoedig volg.

mij !" en woest grijpt bij haar aan . « Draal niet

o pak het benoodigde linnen te zamen , en wij ver

a trekken . Geef mij ook uw geld ,” en dit zeg ,

gende, stoot hij het doodsbleeke, verschrikte meisje

den trap op , haar naar hare kamer geleidende.

Hier werpt zij zich voor hem te voet, zeggende :

« Mijnheer ! wat wilt gij ? waarbenen wilt gij mij

« brengen ? ”

« Voor den duivel !” antwoordde hij grimmig

en met een vonkelend oog , « dat gaat u niet aan .

Haast u ~ of ik zal....'

« Zie hier mijnheer ! al het geld , dat iſ bezit.

« maar laat mij om Gods wil hier blijven."

• Wel ja , ik zoude u hier laten , " vervolgde hij

3
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het geld in zijnen zak stekende , ik , die miją

a leven aan de woede yan dien hond heb prijs

« gegeven , om u van hier te halen . Kom sppe

dig ! pak uw goed te zamen en dạn voorwaarts."

AGATHA gehoorzaamų met moeite , en onzacht

voert hij haar naar buiten , daar vat bij hare

band , hare krachten bezwijken , en de vagebond

is genoodzaakt het flaauw gevallene meisje een

eind wegs le dragen. Tot zich zelve terug geko

men zijnde, smeekt zij hem andermaal haar de

vrijheid weder te schenken .

« Liever sloot ik u dit staal in de borst,” is het

antwoord en de ongelukkige wordt allengskens ver-.

der gesleept tot in de bergengten . Men treedt eene

rotskloof binnen . Aan het eịnde derzelve is eene

deur., welke hij met eenen slag opent , en de on:

gelukkige bevindt zich in eene soort van gewelf, .

door eene lamp flaauw verlicht.

De deur weder gesloten zijnde , zegt hij : « sha!

« zij is dan eindelijk in mijnę magt,
day beminde

« voorwerp van den baron , dat voorwerp , het

« welk bij in het geheim bezocht. Nu zal ik voor

• het minst het genoegen der wraak inpogsteņ....

• Ik weet het best , hoe smartelijk het valt het

« voorwerp , dai men bemint, zich te zien ons

rooven .

Gij kleine!” sprak hij luiduid ... moet u maar

in uw lot schikken ; want mijn wil is onherroe

pelijk . Wat mijn persoon aangaat , istel y daar
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Hoe omtrent gerust. Het zijn niet uwe bekoorlijk

& heden welke mij nooplen u herwaarts le

& voeren .”

Deze laatste woorden schonken ' AGATHA eenige

geruststelling', te meer , toen zij ontwaart, dat

de vagebond zich eenige uren later in eenen hoek

der rotskloof ter ruste ' legt." Den daaropvolgen

den dag ging hij vroegtijdig uit , sloot' de deur

achter zich en keerde eerst in het vallen van den

avond met eenige mondbehoeften terug.' De on

gelukkige waagde het niet een woord te uiten

zoo grimmig was zijn blik , en dikwerf dreigde hij

haar te grieven' , wanneer zij van hare' bevrijding

sprak .

« Hm ! meisje !" voegde hij haar eenmaal toe

* kent gij dien man reeds lang , welke gij des

« nachts in de ruïne van den Schrikkenstein be

& zocht ? "

AGATHA', welke de vrees om hem te mishagen ,

vermeesterd had door hem kwalijk bescheid te

geven , antwoordde bereids : ik ken den heer FROM

« MENT sinds mijne kindschheid." !!

« Zoo'! gij noemt 'hem FROMENT. Hij heeft u

« dan nog nooit gezegd , dat hij de baron JONCAR

< was ? ”

« Neen , mijnheer !" vervolgde AGATHA , « ik ken

« hem niet anders dan als mijnheer FROMENT

* en mijne verstorvene pleegmoeder ook niet."

a Nu ja ! ik begrijp het. Hij heeft niet bekend
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* Willen zijn . Gij zijt of een onecht kind , of

& wel , daar gij als kind fraai waart , heeft hij u .

* tot zijne bijzit willen opleiden .”

« Neen ! dat is niet mogelijk , mijn weldoener

« 'achtle mij te veel. Als kind nam hij mij slechts

« in zijne armen , en groot geworden zijnde , leer .

« de hij mij lezen , schrijven , en hoe mij te moe-,

* ten gedragen als een regtschapen meisje .”

.. Nu ja , kunstgrepen ! hij heeft u toch wel,

gezegd u in de groote wereld te zullen gen

* leiden ?"

« Neen nooit .”

--« En toen gij onlangs liefde voor dien FRANÇOIS

* opvattet, hebt gij hem dit ook aanvertrouwd.”

« Ik had geene geheimen voor hem ,”

« En wat zeide hij toen ?”

. « Dat ik niet wel gedaan had , dat ik moest

« trachten hem te vergeten .

« Ik hield er mij van overtuigd , dat hij zijne,

inzigten had met u in het geheim op te voe

* den . Nu ja , hij zoude toelaten , dat een an

« der bezitter uwer bekoorlijkheden werd , hm !,

« Nu ik heb zijne schoone ontwerpen verijdeld ;"

vervolgde de vagebond., en een helsche grimlach

verlevendigde zijne sombere gelaatstrekken ; eeq

lach , die AGATHA hare oogen van hem deed af

wenden .

« Hoor meisje ! ik zal u in mijn vertrouwen

a stellen ,” sprak hij een oogenblik later (zijn blik

.
.



318

*ܢ

was geruststellender ) , * want daar gij u ' in alle

« deelen aan mijnen wil gehoorzaam betoont, hebt

u gij er eenige aanspraak op: Geloof niet, dat

w ik alleen ten doel heb eene slechte daad te

* doen door u hier te wederhouden ; neen , ik

« heb vele gebreken en ondeugden ; maar kwaad

« zonder eenig oogmerk te doen , kwam mij nooit

a in den rin . Ik weet wel , dat ik uw ongeluk

* uilmaak en nogtans wilde ik uw geluk bevorde

« ren ; want zie ! gij hebt mij deze dagen , door

* u zoo gehoorzaam , en berustende in mijnen wik

« te betoonen , een wezenlijk belang ingeboezemd."

« Gij mij wederkéerig , mijnheer ! Ik weet niet

« waarom ; maar ik geloof u zoo ongelukkig , dat

ik zelfs niet kan haten , zoo als ik u wel

« wilde haten ."

* Genoeg. Zie mij niet zoo aan met dat schrei

« jend oog ,” hervatte de vagebond , het hoofd

van AGATHA afwendende. « Ik geloof het; pielte

« min griefde ik u liever met dit staal , dan dat

« gij weder in de magt van den baron JONCAR ,

« den zoogenaamden FROMENT geraaktet."

« Hoor ,” vervolgde hij , zich weder herstellen >

de , * ik ben geenszins als zulk een ellende

« ling geboren , die ik thans ben ; neen , in het

schoone kasteel in het midden det kostbaarste

« meubelen , omringd van bedienden , die wed

i ijverden om mijtie geringste wenschen te ver

* vullen , zag ik het levenslicht. O ! de tijd heeft

u
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* naam

a veel veranderd te mijnen opzigte. Dit kasteel

á hier in de nabijheid behoorde mij in eigendom .

« Ik bragt in hetzelve bij eene tante mijne kind

« sche jaren door. Als rijke en eenigste erfge

eens verstorvenen vaders liet men mij

« mijnen yrijen wil. Ik deed, later vele zotter

« dijen , verspeelde in Italië groote sommen , liet

* mij op eenen 'mijner reizen ' in Bourdeaux pe

* DRIEGO eenen Italiaanschen edelman noemen ,

* en daar was het , dat ik een schoon meisje

a leerde kennen , welke mijne geheele aandacht

a boeide. Het gelukte mij , mij bij den vader le

introduceren , en mijn vroeger gehouden gedrag

o te verbergen . Ik was toen jong en welgemaakt ,

a de afgod der vrouwen ; en het viel mij niet

a moeijelijk het meisje den giftkelk der liefde te

bereiden . Zij beminde mij weldra hartstogtelijk .

Ik deed het wederkeerig , want nimmer had

. eene vrouw zulk eenen hevigen indruk op mij

gemaakt , kortom , 'ik zegevierde over hare on

schuld , Ilet toeval wilde echter , dat haar vader ,

van mijn vorig slecht gedrag onderrigt , miſ

• zijn huis verbood ik door een tweegevecht

dat ik had aangegaan , genoodzaaktwas de stad te

á verlaten , niet aarzelende te gelooven , dat EN

REETTE mij getrouw zoude blijven , te meer ,

« daar zij de vrucht onzer schuldige liefde onder

het hart droeg. Steeds de hoop voedende , dat

zij mijne echtgenooie zoude worden , kwam ik

en
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viel , daar zij , den heer van de Rottenval in zijn

hemd hare kamer ziende intreden 5.vermeende ,

dat hij het spook was. Ja , een verschrikkelijk

spook . De burgvoogd had in die laast zijnén, vlago

gedoek als gordel omgedaan en tusschen den .

zelven eene spistool geplaatst. , Het alarm was al

gemeen. Onze jonge lieden traden te voren , die

ten zich verhalen wat de oorzaak der ontsteltenis

is , en lachten om het avontuur , weinig geloof

aan de verschijning hechtende. ' PRECIOSA is tot

zich zelve teruggekeerd , improviseert een paar

woorden betrekkelijk de indécente , houding van

haren aanstaanden bruidegom , en verzoekt hem

voor het minst zijné troisième aan te doen. De

bruidegom verontschuldigt zich , en verlaat het

slaapvertrek zijner beminde. Den gang ten einde

moetendegaan , om zijne kamer te bereiken ,

vermeenen de dienstboden , die juist aan het

einde van denzelven den trap opgekomen zijn ; om

in dat gedeelte van het kasteel de wijk te nemen ,

dat het spook hen reeds te gemoet treedt ; zij

gaan schrikvol terug , en wel in zulk eene 'overije

ling , dat de eenen over den anderen naar bene

den rolt.hu

.« Ach ! daar komt het spook ! redt u !" is aller

kreet , en te vergeefs roept de landheer hún loe :

* het is het spook niet , ik ben het., laat mij

« toch niet in donker." Louis die hem volgt ,

heeft intusschen eene fakkel ontstoken en voor

' '
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komt, dat hij in donker ronddwalende , aan het

einde van den gang insgelijks den trap niet afrolt.

Zijnen pantalon aangetrokken hebbende ,' is zijne

bede hem niet te verlaten ; maar Louis stelt hem

gerust , door te zeggen , dat hij zich belast heeft

als moedig 'ridder , den noordertoren te doorzoe

ken , en met het spook te kampen .

Met eené pistool in de'eeve en 'eene fakkel in

de andere 'hand , zegt hij tegen den portier met

eené stentor -stem « volg mij.” De arine man

beefde als een riet en kon , den tören genaderd

zijnde , 'den sleutel niet vinden .

« Welaan , haast u , " voegde Lours hem toe.

Mijnheer wil zich dan in gevaar 'stellen ....

« daarbinnen gaan .... om daaruit tooit weder te

« treden .”

Louis wordt ongeduldig , neemt hem den sleu

telbos af , en weldra vindt hij den sleutel , die

het slot van den noordertoren in beweging brengt.

De deur geopend zijnde , ontneemt hij den portier

de fakkel , daar hij zag , dat deze aarzelde om

hem voor te lichten , zeggende : « 'poltron !" .

lispt de portier zacht', ' « ik ' zal mij

« met spoken afgeven .” .

Inmiddels hij daar bleef staandaar bleef staan , beklom LOUIS

den torentrap. Eene tweede oude vermolmdedeur

wijkt , daar 'hij zijne vuist op dezelve aanlegt , en

zoo beyond hij zich in het vertrek , van waarmen

ket licht ontvaarde en terinedade Teihand aan

! « Nu ja ,

R 4



261

het raam bespeurd te hebben . Op het hooren van

eenen slag ; door dien stomp veroorzaakt , maakt

de portier regtsom , daar de zuiging van het ope

nen eener tweede deur de eerste sluit.

Hin ! dacht ik het niet. De jonge heer zit in

« de val , " zeide hij , zich weder met de be

woners van het kasteel vereenigende , terwijl het

klamme zweet hem van het voorhoofd parelde.

Men sluit zich op . FRANÇOIS tracht PRECIOSA en

hare moeder gerust te stellen , daar CHRISTOFFEL

met den geheimraad een paar jagtroeren en een

koppel pistolen laadı. Korlom , de ontsteltenis, is

algemeen , en niemand waagt het zich buiten het

vertrek te begeven , evenmin als de dienstboden

de keuken , waarbinnen zij zich hoogst beangst

ter neder gevlijd hebben , en zich de verschillen

de sprookjes , aangaande de ruïne van den Schrik

kenstein , door den tuinman en AUGUSTA laten ver

halen . Intusschen heeft Louis onderscheidene ver

trekken van den toren doorloopen en geenen geest

ontwaard , evenmin het rammelen van ketenen ,

of het zuchten eener verstorvene geestenrij, Niete

temin vermeent bij in het benedengewelf iets te

zien bewegen. Het is eene menschelijkegedaante ,

die lij onverschrokken nadert en hem eene die

venlantaarn voorhoudt.

« Zoo tref, ik u aan ?” sprak men , hem toe,

het was de vagebond die sprak. . «« Mij waart gij

« hier voorzeker niet wachtende , niet waar ?

mijnheer JONCAR !” vervolgde hij.

€
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' Voorzeker niet. Maar aan welk toeval moet

* ik het toeschrijven , of wel , hoe komt gij hier

in het kasteel ?” hervatte Lours.

« Hoe ik hier binnen kom ? ,wel , dat is zeer

« eenvoudig , door de deur te openen , want ik

« ben geen geest , die door het sleutelgat kruipt

200 als de zotten , welke het kasteel bewonen

« gelooven ."

« En wat komt gij hier doen ?" .

Ik was van voornemen dezen nacht mijne ops

♡ wachting bij u te komen maken . Gij zijt mij

voorgekomen , en het spaart mij demoeite van

op dezen nacht aan uwe kamer te kloppen. Ik

* wilde u afzonderlijk spreken , en daar ik u sinds

« lang in de gebergten niet meer aantrof , moest

cik dus wel hierhenen gaan. Gij houdt u loch ,

«.wel overtuigd , dat ik niet met het voornemen

« hier binnen ben getreden , om eenen diefstaj

« Le plegen . Sinds , dat gij met den nieuwen

« eigenaar hetzelve bewoont , heb ik menig nacht

« iu dezen toren doorgebragt , maar tot heden

• heeft mij den lụst niet bekropen in een ander,

* dcel van het kasteel te gaan , ofschoon mij

« zulks zeer, gemakkelijk geweest was. In dezen

« toren alleen schep ik, behagen , daar dezelve

* mij mijne kindsche dagen herinnert. Gij moet

« weten , dat ik dit kasteel vroeger, bewoond heb ,

« en wel een der vertrekken van dezen toren .”

Dit zeggende , ontsnapte , een zucht aan de ge«,

33
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hing van mij af al de anderen op de vlugt

prangde borst des ' vreemdelings , wiens stem al.

lengskens verflaauwde. Een traan blonk zelfs

in zijn oog.

1 Louis staarde den zonderlingen man aan , en

waagde het eindelijk hem te vragen , door welk

middel hij in den gesloten toren kwam .

c's Niets valt gemakkelijker dan dit , daar zich

« aan het uiteinde van het park eene kleine deur

« bevindt. Ik ontsluit dezelve , want ik ben nog

« in het bezit des sleutels ; voorts is er achter het

standbeeld van Mars de ingang van een gewelf ,

* dat tot hiertoe geleidt. Gij ziet , dat ik het kasă

* teel beter ken dan zij , die het bewaken en

de nieuwe eigenaar. Als kind heb ik die

& wandeling '200 dikwert gedaan. Zie', deze klei

ne fantaard heeft-mij dezen nacht voorgelicht in

« het bovenisté gedeelle des torens. 'Ik dacht;

* dat allen zich reed's ter ruste hadden begeven ;

* maar naar het schijnt, heeft men het licht op

a gemerkt. ...

# Weet gij. Wel ," hérvátté Lóuts ' dat een

ander aantreffende , zich van u verzekerd

zoude hebben ."

« Nu'ja , zij zija moedig hier op het kasteel; hm !

« uw vriend en zij alleen konden zich verstou

« ten den toren in te treden , daarop rekende ik ."

+
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« Het

« te jagen , en wel den tegenwoordigen eigenaar

van het kasteel het eerst."
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.. Ik geloof u ," hervatte LOUIS ; « maar zeg.na ;

« wat gij te zeggen hebt... Spreek ."

De gelaatstrekken van den vreemdeling waren

inmiddels weder die geworden , welke hem eigen

waren , en lagchende voegde hij Louis toe.:« Nu

« ja , hoor ! daar gij naar het schijnt ten behoeve

aivan uwen vriend afstand van AGATHA gedaan

« hebti... "

U ben ik immers geené verantwoording vera

& schuldigd , doch vervolg .... " .

1.j« Holla ! ho ! bedaar mijnheer de báron ! ik

« wilde u slechts zeggen , dat ik mij niet bedro*

« gen heb in mijn " ootdeel , ten aanzien van dat

gewaande deugdzame meisje. '' * Ho ! gij die

« vreesdet bare onschuld te belagen .... en die áw

die vriend nu tot vrouw wil nemen. : Arme jon

Biutatstio »
& gen !" ,

« Nu verder."

« Nu weet dan dat haar minnaar aangeko

* men is. "

« Haar minnaar ???

« Of wel de man , die haar verzorgt , zoo als

gij het "noemen wilt. Ik wist wel , dat zij die

* fraaije manieren 'hier van de burgbewoners

s niet verkregen had. Het zijn die begaufdheden",

* welke de man , die in de wereld verkeert, al

w leen schenken kan , en die door miñnemijd ge

• dreven , haar voorzeker hier in de gebergten

C
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& heeft opgesloten , waar hij zijn schat veilig ge

« looft, ” G

'« En gij hebt dien man bij 'AGATHA gezien ? ” .

hervatte LOUIS.

« Bij haar ? neen , dat ware onvoorzigtig . De

« ruïne van den Schrikkenstein verstrekt de ges

« lieven tot vereenigingsplaats. Hij vertoeft in

« de kapel , en is het gevreesde spook , in het ge

« bergte . Eergisteren avond heb ik de kleine be

spied . Ik zag licht in de kapel en weldra ging

« zij derwaarts. " Men opende de deur , doch wat

« daar binnen gebeurde , ja , dat kan ik niet zego

« gen ; maar wel dat zij na een paar uren toe

« vens tot harent gekeerd is. Men omhelsde el

« kander nog bij het uitgaan . Zie daar kortaf

« de spookverschijning binnen de,; ruïne van den

« Schrikkenstein , die de landlieden zoo veronts

« rust , opgehelderd.” 4,091,

-Niet weinig verwonderd , had Louis den page.

bond aangehoord , en daar hij nog aarzelde te ge

looven , dat AGATHA eene bedriegster was , vroeg

hij hem andermaal , of hij de waarheid spraki

« Geloof mij niet," hervalle de vagebond ,

a en overtuig u zelyen. Het is niet wel denke

lijk , dat die man eenen enkelen dag hier zal

« toeven , nu hij zijne geliefde komt zien , Uwe

« oogen zullen u overtuigen en het zal u berou,

« wen , dat gij mijnen raad niet gevolgd hebt en

92
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« zooveel crediet verleendet aan die gevaande

#onnoozelheid , welke u zoo wel als uw vriend bij

a den 'neus rondleidt.... Neen , gij kuntmisschien

á den verloren tijd nog herwinnen ."

Dit zeggende vatte de vagebond zijne lantaarn

op , en eene door Louis niet opgemerkte deur ope

nende , vertrok hij , dezelve achter zich toesluitende.

Als versteend stond onze jonge baron eene wijl

in gepeins daar , en 'eensklaps nadenkende , dat de

bewoners van het kasteel beangst'moesten zijn hem

niet te zien terugkeeren , verliet hij het gewelf ,

niet dan met moeite de corendeur weder openende.

Het lang wegblijven van Louis had den schrik

het gezelschap niet verminderd. François

zelf was bedacht , dat zijnen vriend iets ernstigs

overkomen was. Het vertrek ter zijner nasporing

verlatende , " trof -hij nu juist LOUIS in den langen

gang aan , die zich wel wachite , zijnen vriend

willende besparen te zeggen wat de vagebond

hem betrekkelijk AGATHA aanvertrouwd had .

« Het is niets , het heeft niets te beduiden , ”

waren de eerste woorden , die Louis hein toevoeg.

de , « en daar ik in den toren alles op zijne plaats

gevonden heb , vermeen ik , dat men het licht ,

« hetwelk men heeft gezien , moet toeschrijven aan

« de terugkaatsing van hetmaanlicht op de glazen.

« Maar vriendje lief !” sprak CHRISTOFFEL ,
die

met een scheermes gewapend , den onverschrokken

held naderde , a het is geen maanlicht."
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44 € , nu ,

• Niet ? hervatte Louis, eenigzins onthutst , dach

zich spoedig herstellende ik schenk u en

« het gezelschap nogtans de verzekering dat ik

« niets ontwaard heb , en men zich weder gerust,

« te bedde kan begeven , zonder de vrees te koes

« teren , dat een geest u bij de beenen zal trek .,

« ken ."

Men hechtte dan ook geloof aan de verzekering

van LOUIS., en besloot nu 'naar bed te gaan , daar

PRECIOSA in het midden bragt', dat het zeer on

aangenaam was voor een niets gewekt te zijn en

zoo veel leven gemaakt te hebben .

« Een dag voor het huwelijk zich zoo te moe

« ten vermoeijen ," liet CHRISTOFFEL er op volgen ,

zijne bruid aanziende , « is regt onaangenaam ."

De bruid dit gezegde hoorende , trok de lippen

te zamen , doch antwoordde niet, daar CHRISTOFFEL

in zich zelven zeide: -« Het is de onschuld zelveeg

« zij honde van geene dubbelzinnigheid , mijne

« PRECIOSA .

.

å than



HET HUWELIJK VAN CHRISTOFFEL VAN

DER STOOF.

**

Louisouis had den ganschen nachter op nagedacht en

wist niet , of hij , hetgeen de vagebond hem aan

vertrouwd had ; al of niet aan zijnen vriend zoude

mededeelen . Behoorde hij niet , alvorens zijnen

vriend te verontrusien , zich te verzekeren , of AGA

TAA al of niet schuldig is. Deze zijn de gedachten

die hij voedt ; maar hoe in dit oogenblik het kase"

teel te verlaten ? onmogelijk ! Een bruiloftsdag.

FRANÇOIS zelf moet de opoffering doen , dien dag

AGATHA niet te bezoeken , CHRISTOFFEL heeft hert

beiden verzocht de trouwplegtigheid , die in Ope

penheim zoude plaats vinden , bij te wonen . In

den vroegen morgen was alles op het kasteel reeds

in rep en roer. Rijtuigen uit Oppenheim om het

ouderenpaar , benevens de bruid en de vrienden '
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naar die stad te geleiden , waren reeds daar. De

bedienden zullen vooruit gaan , en de bruidegom

met den geheimsecretaris KRAFT in eene chais

gezeten , de karavane volgen . Het oogenblik is

daar . De rijk getooide bruid , door haren vader

geleid , treedt de burgzaal binnen , waarbinnen

de bruidegom haar wachtende is.

Mijnheer de landheer , eigenaar van het rid

« dermatig goed de Rottenval !” voegl de schoona,

vader hem toe , met waardigheid . « Zie hier uwe

bruid , mijne dochter PRECIOSA , wier hand u

« door velen benijd wordt , want het is die van

« een voortreffelijk meisje. Ik geef u dezelve in

« het zekere vertrouwen , dat gij u die eer waar

« dig maken en haar geluk bevorderen zult ; maar

« wees overtuigd , dat , wanneer zij zich over u

« mogt te beklagen hebben.... ik u zou weten

« te straffen . "

Een paar groote oogen van de moeder der bruid

voleindden dezen volzin , daar zij uitdrukten :

« ook ik zou mij weten te wreken.”

« Ik zal mij harer weten waardig te maken ; zij

« zal gelukkig zijn ,” hervatte CHRISTOFFEL

ik hoop het ook le wezen ," voleindde hij zuch

tende.

De geheimsecretaris , die reeds eene rol papier

uit zijnen zak gehaald had en de voorlezing wilde

doen van eenige toepasselijke dichtregelen , werd

door de geheimrathin ter zijde gesteld , die hem

кеn
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toevoegt : « Dežen middag na den voltrokken echt

« is het vroeg genoeg , mijnheer de redenaar !

« Vergezel uwen meester en wacht dan op onze

« bevelen .'

Men plaatst zich in de rijtuigen en spoedig rollen

dezelve voort. De chais , waarin de bruidegom ge

zeten is , door een kreupel paard getrokken wor

dende , kan ze niet bijhouden ; en de rijtuigen ,

uit het oog verliezende , zegt hij bij herhaling ,

den kreupelen rosinant met de zweep aansporen

de : « Mijne bruid zal naar mij wachten . Dat

« ' kan wel onaangenaamheden geven .”..

« Het heeft niets te beduiden . Wees gerust ,

sprak de geheimsecretaris , « men kan zonder u

a niet trouwen ."

« Ja , dat is alles mooi en wel ; maar mijne

« schoonmoeder zal niet'weinig leven maken . Nu

& KRAFT ! gij zijt getuige , dat het paard niet har

u der loopen kon , vervolgde CHRISTOFFEL en hield

niet
ор

het arme dier te slaan . « Het is wat te

«- zeggen , op den dag als men gaat trouwen , zoo

* veel oponthoud te hebben . Ik had nooit ge

* dachi , dat ik op mijnen huwelijksdag zoo ont

a hutst zoude zijn . Mijn geheele ligchaam is one

« steld , moet gij weten . Mijnheer KRAFT! mag ik

ac u wel verzoeken , den toom van het paard een

* oogenblik te houden ; een oogenblik slechts , ik

« moet er even af.”

Men doet het paard stil staan. Niets , dat het.

1

1
S
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zelve liever doet ; de bruidegom stapt af en ver

dwijnt achter eene haag , terwijl de geheimsecre

taris , zich intusschen onledig houdt met een snuif,

je te nemen .

i.De bruidegom weder in 'het rijtuig gestapt zijn .

de , . zweept den rosinant onophoudelijk , den ver

lopen tijd weder trachtende in te winnen . Men

onderhoudt zich een klein kwartier uur 'tijds over

het huwelijk ; doch juist in het oogenblik , dat

CHRISTOFFEL zijne bruid bij VENUS en MINERVA ver ,

gelijkt , is hij genoodzaakt ten ' tweede male af te

stappen , zeggende : « dat zal mij verschrikkelijk

á verslappen. "

w Nu plaatst hij. zich achter eenige 'struiken en

andermaal neemt de secretaris een snuifje , zeg

gende : « hoe weinig geur heeft die snuif."

* Wat'zal mij te beurt vallen !” zegt de bruide

gom , weder in het rijtuig stappende ; « wat zal

e men mij wachtende, onaangename dingen zeg

« gen . Zij zijn voorzeker reeds op het raadhuis.

Enfin ! gij weet het, mijnheer de secretaris !....

« en dan nog ...." zegt hij in zich zelven .

- Even voor het inrijden der stad moest de brui

degom ten derde male afstijgen , zeggende: « ik

iheb toch geene pillen ingenomen . Het is ver

a wonderlijk ig wat moet daarvan worden . Gaat

« dat vier en twintig uren zoo door, dan zal ik mij

a in eene zeer zwakke positie bevinden ."

Eindelijk komt men aan het raadhuis , treedt

$



275

binnen en dadelijk verneemtmen , dat het gezels

schap.ruim een uur in een vertrek reeds ongedul

dig had gezeten , en twee boden op den uitkijk

had gezonden , of de bruidegom nog niet haast

kwam . De geheimraad , zijnen schoonzoon ziende

binnen treden , konde zich niet inhouden , daarde

vergaderde vrienden reeds onderling gevolgtrek .

kingen gemaakt hadden ge betrekkelijk het lang

wegblijven van den bruidegom . « Mijnheer !"

voegde hij hem toe , « Weet gij wel dat het on .

« beschaamd is den adel zoo lang te laten wacha

« ten .... menschen van onzen stempel ,” en hierbij

stampte hij met den voet , dat de grond dreunde

en de boden hem toevoegden : « matig u mijnheer !

« hieronder is de raadzaal. De raad is verga

« derd . ”

De ceremonie plaats gevonden hebbende , onto

ving het jonge paar de gelukwenschingen der aan,

wezenden en men keerde naar het kasteel terug.

De genoodigden zeiteden zich aan tafel en niet

te langwijlig willende worden , zullen wij stilzwija

gend voorbij gaan , welke zotternijen men aan dien

huwelijksdisch verdebiteerde ; ja , wij zullen zelfs

geen regel daarstellen van de honderd en een , die

het huwelijksgedicht van KRAFT uitmaakten , dat hij

op het dessert voorlas en waarbij een deel der

aanhoorders in slaap viel. Nu zette zich sommigen

aan de speeltafel ; anderen , waaronder onze jonge

lieden waren , bragten den tijd door met pand ver

-

.
*

S 2
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beuren . De muzikanten behoefden 'eenenwijl rust ,

zij hadden het oui, en effet , je me marie en

oui , noir n'est pas si diable onafgebroken ge.

blazen , waarbij de keel was droog geworden .

Deze , dus wat gegeten en gedronken hebbende ,

en de partij geëindigd zijndė , waarbij de land

heer , niet zeer attent aan de speeltafel gezeten',

eenige goudstukjes verloor , als steeds aan zijn hu ,

welijksspel denkende, ving de dans:aan . De brui

degom sprak van zich weinig te willen vermoei

jen. De bruid , die een paar vapeurs had gehad

bood hem dus ook niet hare hand , en coquetteer

de daarna met eene harer vriendinnen . Dit oogen

blik naakte zich de bruidegom ten nutte , om naar

de slaapkamer te gaan ten einde te zien , of alles

wel in goede orde was en of de guirlandes in

het ledekant waren opgehangen , met welke zorg

de dochter des tuinmans zich belast had .

** Bravo ! bravo !" riep hij , ziende dat alles in

het ledekant er zeer sierlijk uitzag , te meer daar

het keukenmeisje juist bezig was , een marsepeinen

hart door een kupidootje gehouden in een kroon

tje ; aan de beddekwast te hechten . « Bravo !

« maar het bed moet goed gewarmd worden. Haal

« de beddepan.”

ma 'Ihre Genade ! wij hebben geene beddepan ;

« het is een op het kasteel nog ontbrekend huis

* raad ; maar de heer KRAFT , uw geheimschrijver

« die er ook zeer op gesteld is in een warm bed
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som

in te komen heeft mij geleerd hoe ik een bed

« zonder beddepan verwarmen kan . , Laate mij

$ 1 slechts begaan , ihre Genade zal tevreden

« zijn . ”

e ili Nuusgoed. Mijn geheimsecretaris weet wat

ai goed en nuttig is."

Een uur later geleidde men het bruidspaar tot

aan de deur van het slaapvertrek.

1. Niet verder , mevrouw de geheimrathin beweerde

dat het niet wellevend was', dat het gezelschap ,

_tot, in het vertrek doordrong om daar de bruid

den kousenband af te nemen . Zij had ,zulks reeds

in de groote zaal haren neef vergund , die deze

ganst vroeg , ten aanzien van het geheele gezelschap ,

dat zich in eenen kring geplaatst had (ruggelings) .

Zoo zag neef PETER LIEBENFELS alleen den vorm van

PRECIOCA's been.... Enfin ! dat is, tot daaraantoe.

Laat ons den lezer niet langer voor de deur

van het bruidsvertrek tusschen bruid en bruidegom

laten staan , wien de schoonvader toevoegt: Nu ,

« mijnheer van de Rottenval! ik vertrouw , dat

« gij uwen pligt vervullen zult. ”

Wees gerust , schoonpapa !” antwoordde ons

STOFFELTJE, lagchende zijne bruid , de hand bie

dende en de deur achter hen sluitende. ' Het
1303 14

190 / 32alm 9812204

duurde eenen geruimen tijd , alvorens PRECIOSA al

hare Precieuse ornamenten, bad,had, afgelegd , haar

fraai gegarneerd,kleed , hare corsagejenz. En de

bruidegom stond 'die nog in zijne broek ?'» Lieve

me
d

>
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hemel ! die was bij de eerste verkenning reeds

wans culotte (*). 340135 drevo diants

" Het oogenblik is daar , men inadert het gedra

peerde paleis der vreugde.

1. Haft! Wie houdt hier halu ? Wel de bruidegom ,

die zijne hand reeds naar de zijden gordijnen

welke het Gottisch Sedekant van de Rottenyal sieren ,

uitstrekt. Hij vat die niet aan ; daar hij vermeent

achter de rigordijnen te hebben hooren" zuchten.

Twintig treden is hij teruggegaan , ' zijne bruid

zachtjes bij haar mouselinen onderrokje terug trek

kende, en dat' met een gelaat , hetwelk eene

flaauwte aanduidt.

4 Wat heeft datote beduiden pimijnheer van

dei Rottenval!" sprak PRECIOSA ; niet weinig ver

wonderd . 19 Ik hoop toeh -niet ya dat gij in dit

Poogenblik gaat faaluw wallen , dat zou ik zeer

monaardig vinden ,'warifieer zulks het geval ware .'

stole St ! std lieve bruid ik vermeen hier achter

side gordijnen iemand otelhebben hooren zuchten ,

saladem o'hooreni halen yllwat weets ik hetzimaar

a het is niet pluis.in ons ledekant.'lq 119 " !

Priox Zegroin nuw '!ledekant ," vervolgde PRECIOSA

(* ) Lezer of recepcent! zal deze en de volgende

passage misschien wat vrij vinden , maar de eerste

gegaan zijnde, zich wel herinneren , dat men in deze

omstandigheid , vroeger dan men het zelf weet', 'sano

culotte is.

1

> *
*

23

3

ili 2010 ( )
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schrikvol. Men hoorde nu duidelijk zich iemand

in het bed bewegen .

Ach !” zuchtte CHRISTOFFTAL. , het is voorzeker

iw het spook uit den noordertoren , dat mijn ge

i luk in : dit oogenblik verwoest. " 147 1,15,2016112

« Neen mijnheer hervatte PRECIOSA, moediger

dan haar gemaal op het tipje. Het zal veel eer

a een dief dan een spook zijn , en gelijktijdig rukte

zij de deur 'open en schreeuwdegisveen dief !

een dief ! een dief !” Papa en inama de ge

heimrathin als ook de gasten ' traden ten deele

ontkleed" te voren ;'verlangende te weten , wat de

bruid in zulk een oogenblik kon bewegen , te

schreeuwen : « een dief! een dief! daar zij zich

met haren echtgenoot alleen bevond." Men on

dervraagt en de vrouw geheimrathin doet zulks

op geenen zachten toon aan haren schoonzoon ,

verlangende te weten , wat hij toch heeft uitge

voerd , dat hare dochter , den eersten huwelijks

nacht zoo angstig doet schreeuwen .

Ik Weet mijnheer !” vervolgde zijn schoonvader ,

a dat ik ook getrouwd ben ', en mijne vrouw

PRECIÓSA's 'moeder niet den minsten schreeuw

and heeft laten' hooreno

« Maar , lieve hemel ! versta dan toch rede ,

« schoonvader !” hervatte CHRISTOFFEL. « Zij is

« het niet alleen , die geschreeuwd heeft ; ik heb

* immers ook mede geschreeuwd. ”

Intusschen waren FRANÇOIS en LOUIS het ledekánt

S4
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genaderd , : en de gordijnen weggeschoven heb

bende , ontwaarden zij dat het keukenmeisje daar

ligt , die , door het leven ontwaakt, hare oogen niet

weinig groot openspalki, waarbij de jonge lieden

schaterend van het lagchen , uitroepen : het is

* Mlle. RAUCH , zij is het spook."

« Hoej mijnheer !” sprak nu PRECIOSA met eene

forsche stein , « die meid in uw bed ? wat heeft

** dat te beduiden ? welk een hoon !”

« Ja , spreek wat heeft dat te beduiden?? ver

volgden schoonpapa en mama dreigende.

« Ik zweer, u , lieve schoonmoeder ! en schoon

" papa ! dat ik niet weet , wat dit te beduiden

heeft. Ik ben onschuldig .

« Hoe ! ik ben dan in slaap gevallen !” uitte nu

stamelende de dikke keukenmeid , die geeuwende

het bed uitstaple.

« Spreek , ellendig schepsel! wat deedt gij in dit

« bed ? ” vervolgde PRECIOSA , haar onzacht bij den

arm vattende.

« Ik ! wel genadige vrouw ! dat is gemakkelijk

te zeggen ; ik ben , het bed willende verwar,

* wonder, ik heb den geheelen dag voor het keu,

« kenvuur staan blakeren ."

21 « Høe ! .gij waart , hier om het bed te verwar ,

o men ? ” -4,5 cm

« Voorzeker en op bevel van ihre Genade,uwen

a bruidegom . ܩܝܕ
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Dat is waar ;: ik heb haar bevolen het bed

* te verwarmen , daar lik dacht , dat het mijne

« bruid aangenaam zoude zijn zich in een warm

- bed neder te leggen ; maar ik heb u niet gezegd

(« er zelve in te gaan liggen.”

se Wel , ihre Genade! ik kan het toch wel niet

« anders doen , - geen beddewarmer hebbende,

ar dan zoo als uw geheimsecretaris KRAFT,het mij

* vroeger tot zijnent reeds voorgeschreven heeft ,

e op de wijze onzer voorvaderen , die beweerden ,

« dat de natuurlijke warmte de heilzaamste was.

* Ik deed het dus volgens het voorschrift van den

« geheimsecretaris en bibliothekaris , die wel met

* de natuurlijke historie bekend is , met mijne

de achterste waardigheid , en zoo verwarmde ik

* steeds zijn bed .” ... 13,17! LIVIT

23Jan Het is eene ijsselijkheid !” schreeuwde PRECIO

SA uit, « uw geheimschrijver is een slecht sujet ,

« mijnheer van de Rottenval! dien ik morgen het

« kasteel zal laten uitwerpen.”

« Ik beken het met u , 'meyrouw !" antwoordde

de bruidegom : « en stond ik hier niet in mijn

m hemd, dan ging ik hem wekken en wierp hem

« met zijn bed en al in de gracht van het kas

« teel. ”

cli « Genoeg , mijnheer !' voor heden , en daar men

mijn nachtleger bedorven heeft , zoo ga ik naar

« mijne kamer terug , vaarwel !”

« Ach , lieve bruid !” zeide CHRISTOFFEL, half hui

S 5
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leade , haar vtrachtendel terug te houden , averlaat

k mij niet, ik heb kracht genoeg om het bed op

* te schudden . Blijf in den naam der diefdeal! »

Neen mijnheer ! de liefde komtheden nietmeer

« in het spel. Ik heb besloten . Het zal u leeren ,

om geenedeugnieten zoo als uw KRAFT ,met Kraft

hier op het kasteel terug te houden. Gij weet ,

« dat ikru reeds lang verzocht dien ongelukkigen

« rijmelaar ; een ' snijders van professie , die eerst

« te Creuznach , en : later te Oppenheim 200 veel

deugdzaam goed versneed", weg te jagen . ”

Deze laatste woorden , welke door de ouders

van de bruid volprezen gevonden werden , geuit

hebbende , nam zij eene daarstaande kaars en ging

naar de kamer , welke zij vroeger betrokken had.

CARISTOFFEL , de bruidegom zuchtte , ezag met

een bedroefd oog zijne vrienden FRANÇOIS

alan , die hem als uiţi eenen mond toevoegdetº;

gij hebt het gewild , nu zijt 'gij getrouwd met

« die PRECIOSA , goeden nacht!" is . »

- CHRISTOFFEL in ' zijn slaapvertrek alleen achterge

bleven , dwaalde eene wijl in hetzelve rond , beżag

zich van top total teen in den spiegel , gevoelde

zich Jafgemat:sivan de exercitie op weg naar de

trouwzaal en stelde zich zelven dan ook tevreden ",

geggende : & inu , wab dezen nacht aangaatý
ik

* geloof, dat het beter is ; dat ik alleen slaap.??

ܗ ܕܝ
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NACHTELIJKE BEZOEKEN NAAR DE RUÏNE

VAN DEN SCHRIKKENSTEIN . ) »

1.8

3

: ::1 lois Sillait,

Rec
eeds vroegtijdig toog FRANÇOIS, den volgenden

morgen op weg naar de woning van AGATHA 4 zijne

ischade willende inhalen , daar bij den NOONGRAD

den dag geen bezoek įbij haar had kunnen aflege

gen . Aan hare woning gekomen zijndez, baart het

hem verwondering (TAGATHA! niet aan het venster

te zien ył zijne komast i200x1als altoos afwachtende.

Hij klopt aan , de getrouwe wachter blaft , men

bpent en AGATHA Mreedt: te voren gobaar werpt zich

niet in zijne armen imet het gewoneliefdesvolle

lachje dat een welkomskus,verbeidt epihaan izop

eigen is. Het tegenovergestelde nyond plaats ; zij

treedt schroomvallig terug , waagti zelfs niet haren

minnaar aan te zien , slaat hare oogen neder en sta

melt de woorden : « hoe mijnheer ! zijt gij het ? ”
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« Voorzeker . Ja , ik ben het ,” hervatte FRANÇOIS,

niet weinig getroffen , door dezen omverwachten

omkeer . Gij waart mij dan niet wachtende ?”

« Ik dacht wel , dat gij komen zoudt; maar ....”

« Lieve God ! AGATHA !” vervolgde FRANÇOIS met

vuur , « wat is u overgekomen ? spreek ! wat is u

« dezer dagen wedervaren ? pijnig mij niet langer.”

AGATHA zuchtte en antwoordde slechts , « er is mij

wüolstrekt niets overkomen ," !!!

« Gij bedriegt- unij met die tranen , welke nog in

« uwe oogen parelen ; die droefheid , welke uwe

« gelaatstrekken kenmerkt ! Spreek , vermoogt gij

« mij te misleiden , uw minnaar. Om Gods wil !

* welk geheim prangt uwe ziel. Bemint gij mij

dan niet meer ? " .. Sinar ofanya

10. Eeuwig zal ik u beminnen , vervolgde nu

AGATHA , Weenende hare oogen opslaande , « ja ik zal

** Zulks, ofschoon men mij zegt dat ik niet wel

* handel.bois

Dim Wie heeft u zulks 'konnen i zeggen ? " , sprak

FRANÇOIS", ter naauwernood zijne drift kunnende

beteugelen .
co

Han Wees niet zo0 Woest, FRANÇOIS ! mijn vriend !

w lhet zoude 'u’r toch niets helpen ; vergeef dat ik

de szaden der liefde in uw hart gelegd heb

& maar tracht mij te vergeten , daar ik nooit de

uwe worden: kan.?!,

--Groote tranen controlden , dit zeggende , AGATHA's

19101111

;

*
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noemen .

oogen sen schenen de waarheid van dit gezegde te

bekrachtigen .

1: « Hoe ! : gij bemint mij , en wilt de mijne

« niet zijn ? ik , die 'u mijnen naam wil geven ġ

mijne gade wil
Wie zoude zich

« hiertegen kunnen verzetten... Neen , onmoge

« lijk !.. Bemindet gij mnij , 200 als ik u be

a min ; dan zoudt gij u aan mij verbinden ....

« Kortom ġ mejufvrouw ! welk regt' heeft de ster

• veling op ' u , die mijne vurigste wenschen we

derstreeft , die ons wil scheiden.... ik wil .... ik

« zal dit voorwerp zien.” Tu

« Voor alles niet , tracht deze niet te leeren

« kennen ; hij” wil niet bekend zijn , veel minder

« door u gezien worden .”

Hij wil niet,” hervatte FRANÇors , met veront

waardiging. « Ik heb het gehoord. Gij hebt u

« verraden . Het is dan een man !” ;.1

# En welk kwaad steekt daar dan in , 200 het

« een man ware ?” voegde zij, bare schoone oogen

op FRANÇOIS vestigende , dezen toe.

« Een man ! en met welk regt? wie is hij?” .

« Wie hij is , weet ik niet ; maar , daar ik hem

« alles', verschuldigd ben , heeft hij de grootste

« regten op mij , die der erkentelijkheid .?

Zonderling ! gij bezat immers eene pleegmoe

a ders en deze waart gij immers alles verschul

digd ; de vrouw , die u in deze vallei opvoedde.'

--Zij was het niet alleen . Zij verzorgde mij ,
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wel is vwaar , als haar eigen kind ; maar ziji was

« ook onderworpen aan hem , dien ik heden igen

« hoorzamen moet. Ik
Ik doe reeds niet wel , u

« zulks te zeggen , daar hij het mij verboden

« heeft.”

. Wanneer men goede inzigten heefti, AGATHA !

« dan heeft men geene geheimen van dien aard ,

a..en wanneer die onbekende het dan zob wel met

« Uvoor heeft , waartoe dan uw geluk te ver

« storen,,, te verhinderen , dat gij mijne vrouw

« wordt.”

« Uwe vrouw ? Hij heeft mij gezegd , dat ik de

« vrouw van niemand worden kon ; hij verlangt

dat ik u zelfs hier niet meer zien en ontvangen

* zal , alzoo het mijnen goeden naam zal vergui.

« zen . Helaas ! ik die niet bevroedde , dat ik

« -niet wel deed u de beminnen en bij u te zijn .'

« En gij zult dus ,” hernam FRANGOIS.. mij aan

« zijnen wil opofferen ?”

« Ik moet wel FRANÇOIS ! wijt het mijn hart niet ;

« hem , die ons scheidt, smart, het even zeer mij

« verdriet te moeten aandoen , want het is een

goed mensch , die mij, teeder bemint...

« Dit is te veel!” riep FRANÇOIS toornig uit ,

AGATHA's 'woning verlatende ; « men offert mij aan

« eenen anderen op , dien men bemint, en ter

belooning voor mijne edele denkwijze , want een

« ander had in mijn geval onedeler gehandeld ,

« heeft men mij mijn afscheid gegeven. Na , ik

Per
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* moest wel zot zijn we nog te beminnen . Vaar

« wel! ik zal u tevreden stellen i gij zulu mij

« nooit wederzien ."...

! . God ! FRANÇOIS ! gij verlaat mij aldus??? voegde

AGATHA hem in het heengaan toe , hare armen naar

hem uitstrekkende ; maar FRANÇOIS wilde niet hooa

ren .

Hij verwijderde zich pijlsnel. :Op het kasteel

teruggekomen zijnde, ontwaarde LOUIS spoedig ,

dat FRANÇOIS iets onaangenaams was overgekomen

Hij trok hem ter " zijde drukte hem de hand en

vroeg wat hem deerde.

Moeizaam verklaarde hij zich , daar hiji in de

hevigste gemoedsgesteldheid verkeerde , echter ver

nam Louis, alles wat tusschen zijnen vriend en

AGATHA was voorgevallen , en deze sprak toen .

« Men had mij dan niet bedrögen . Hoor ! gij

« kent het avontuur van den noordertoren . Ik

« trof er werkelijk iemand aan ; het was de vage

« bond , die geheimzinnige onbekende , welken wij

m.in het gebergte rondzwervende , aantroffen . Hij

« had zich daar henen begeven , om mij in het

« geheim te kunnen onderhouden
;" en ou her

haalde LOUIS aan FRANÇOIS het der lezer reeds

vroeger medegedeelde
onderhoud ; kortom , dat

hij van dezen de verzekering ontleend had , dat

zij 's nachts in de ruïne van den Schrikkenstein
,

met eenen man eene bijeenkomst
had , die dezer

dagen in het land was aangekomen. ', in )
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« Wees

Die ontrouwe !" vervolgde FRANÇOIS , in 'woede

zich voor het hoofd slaande ; « en ik , goed geloo

« vige ! die hare onschuld niet in twijfel trok.

« Ach mijn vriend ! die vrouwen die vrouwen !

« zie : ik : kan niet meer zoo ben ik door veront

waardiging geschokt."

« Schaam U FRANÇOIS !” hervatte LOUIS

« man , keer tot u zelven terug. Is eene'vrouw

« die ons verraadt, waardig , dat wij ons nog aan

« haar laten gelegen ligger.”

77*& Had ik uwe inborst! Maar zeg mij toch ,

« waartoe mij te verzwijgen ...." is in

* Alvorens u met de gezegden van den vage

« bond , wiens inzigten ik altijd blijf mistrouwen ,

« bekend te makente maken , wilde ik mij van de waar

« heid overtuigen , te meer , daar deze een helsch

« gevoegen schijnt te smaken in het bezwalken

« der eer van AGATHA ; en nog trek ik in twij

« fel...."

« Hoe , nu zij zelve mij bekend heeft , dat zij

« mij niet meer zien wil , daar een ander haar

* zulks verbiedt. Ik zoude zulk eenen hoon

verkroppen . : Neen , hij velt mij of ik hem ter

« neder. Ik heb besloten hem te bestrijden die

« mij AGATHA's hart ontroofde. ”

« Wees niet te voorbarig ," hervatte LOUIS , « het

« schijnt dat deze haar voor u gekend heeft ; hij

« heeft dus misschien meer reden om zich te be.

klagen dan gij.”

99 ،هووب
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; * Om het even . Ik heb besloten hem dezer

nacht op te zoeken , hem te noodzaken afstand

t yan AGATHA te doen , of wel mij het leven te

& ontnemen .”

Toen de avond gevallen was en de sluijer des

nachts het landschap dekte , sloegen de beide

vrienden , in hunnemantels gewikkeld , ieder 'van

een paar pistolen voorzien , den Weg naar AGATHA's

woning in .

: Laat ons eerst derwaarts gaan ;" sprak LOUIS ,

om ons te overtuigen , dat zij niet daar is.”

Men naderde met omzigtigheid , en liet zich

niet hooren . Alles was gesloten . Men ontwaarde

zelfs geen licht door de reet der deur. Hierop

vervolgde men dan ook zijnen weg naar de ruïne.

Eensklaps echter houdt men halt, daar men eenig

geritsel in het geboomte niet verre van den

bouwval , vermeent te hooren . Men viet om zich

henen ; doch ontdekt niets. (Het was de vage

bond , die hen bespiedde). Zoo ging men dan

pok verder den weg op naar den Schrikkenstein .

Gereed , om het in ruïne vervallen verblijf in te

treden , ontwaart men werkelijk het licht eener

kleine lantaarn , dat hen aan ' gene' zijde van de

kapel te voren komt , als door iemand gedrager

wordende , welke hen nadert. Zorgvuldig ver +

steekt men zich achter den vervallen muur. Het

is eene in eenen mantel gewikkelde gedaante , die

T
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*hen nadert Een meisje bevindt zich nevenshem ;

het is AGATHA.C .

3 François kan te naauwernood zijne woede bem

dwingen , te meer daar zij haren geleider op eenen

zachten toon toevoegt : " nu vaarwel dan , mijn

« vriend ! tot morgen, Gij zult dan niet meer

« verstoord op mij zijn , niet waar ? Ik verzeker

het u , hij zal niet terug keeren . Ik heb hem

gezegd , dat ik hem niet meer zien kan ."

Haar geleider antwoordde te zacht, om hem te

kunnen verstaan , Louis nadert hen in dit oogen

blik . Het maanlicht dient hem om zijne trekken

te kunnen onderscheiden , ofschoon een hoed met

eenen nedergeslagen rạnd een deel vap zijn gezige

bedekt. Erançois blijft onbewegelijk achter de ruïne

staan. Louis zich insgelijks verwijderende , volgt

hen op eenep kleinen afstand , in stilte de

woorden uitende : 4 die bedriegster ! die ellen

• dige !"

AGATHA's geleider brengt haar tot het bergpad

der yallerin en het meisje haren weg vervolgende ,

keert deze naar de ruïne van den Schrikkenstein

terug. FRANÇOIS ,FRANÇOIS , den haan ivan zijne pistool sover

halende , wil nu den onbekende aanvallen

wordt plotseling door LOUIS , welke hem , door de

hand op den mond te leggen , het zwijgen aan

raadt , wederhouden . Hij lispt hem zacht toe :

« FRANÇOIS ! om Gods wil , denk er niet aan ; laat

a dezen strijd niet plaats vinden ."

.
I
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« Hoe ! gij wilt mij wederhouden ?"

« In den naam onzer vriendschap., doe geen "

e stap verder ; werp dat wapen ' van u af , het

* ware verschrikkelijk , wanneer...."

« Niet mogelijk . Welk belang kan u dezen man

á inboezemen , dien ik vervloek. Zijn bloed al

« leen ...." vervolgde FRANÇOIS , in woede ont

stoken .

Ongelukkige ! wat wilt gij ? houd stand ! om

« Gods wil , het is mijn vader ! de báron JONČAR .

« De baron JONCAR !" herhaalt eene stem . Het

is die van den vagebond , wolke in hunne nabij

heid stond , en zich ijlings verwijderde.

« Uw vader !” hervatte FRANÇOIS op eenen som

beren toon , daar deze verklaring eenen hevigen

indruk op hem gemaakt had . « Ik geef u mijne

« wapenen over ; Louis ! daar zijn zij.' Ik dank u ;

a gij hebt gelijk , ik mag den vader mijns vriends

« de pistool niet op de borst zetten .”

Inmiddels vat Louis den arm van FRANÇOIS , en

voert hem naar het kasteel ' terug , zonder een

woord te wisselen. Beider harten zijn te grievend

geschokt. Gereed , hunne slaapkamers in te gaan ,

daar de bewoners van het kasteel zich reeds' ter

ruste gelegen hadden , was het de geheimsecreta

ris des landvoogds', die hen met een gezigt van

eene el lang te voren trad , zich beklagende , dať

men hem zijn afscheid had gegeven , en wel om-"

dat hij het keukenmeisje geleerd had , de bedden "

3
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te verwarmen op de wijze der ouden , met de

beddepan , die de natuur ons schonk , zoo als

hij zich uitdrukte. « Is het mijne schuld ik

« vraag het u mijne heeren ! dat er zich geene

« andere beddepannen van lateren smaak , ofschoon

welligt nog niet zoo doelmatig , in het kasteel

« bevinden ? Het is die precieuse vrouw van uwen

« vriend , welke mij verjaagt , een dom mensch ,

a die mijne verzen zelfs niet fraai gevonden heeft.

« Ziet ! zoo word ik beloond , ” voegde hij er bij ,

« maar de heer van de Rottenyal zal haar duur

" genoeg hebben , die Preciosa van Oppenheim ;

• let wel op mijne reden . De vrouw geheimra

« thin , hare moeder , zalhem uitplunderen . Hare

gade zal hem door zijne discoursen later krank

zinnig maken , en die PRECIOSA zal hem ook in

« dit uur niets precieus laten zien . Ook zij zal

hem eenmaal van dit kasteel verjagen , zoo als zij

« wreed genoeg mij thans doet. Morgen vroeg ,

« Wanneer FEBUS zich op zijnen wagen plaatst ,

« moet ik de slotpoort verlaten. Adieu , Rome

je pars ! zal ik uitroepen , en deze uitroep zal

« ieder gevoelig hart treffen. Ha, mijne heeren !

u gij zult er van hooren . Als uw vriend geen ,

raadsman meer heeft zoo als ik , want ik heb

« het wel ingezien , dat gijlieden hem ook aan zijn

« lot ter prooije laat , dan zal men hem bestelen

« en plunderen . Zijn kasteel zal in ruine vergaan ,

* zonder , dat men later ooit te welen zal komen
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sowie deszelfs laatste eigenaar geweest is. Men

ů zal de Rottenval te vergeefs zoeken , even als

« thans Babyloniën.”

Nog langer had hij geharangueerd , hadden de

jonge lieden , ongeduldig , hem niet plotseling la

ten staan , verlangende zich ter ruste te begeven. "

Den daaropvolgenden morgen kondigden onze

jonge lieden het gezelschap aan , dat zij het kasteel

gingen verlaten , en zulks was CHRISTOFFEL juist

niet zeer aangenaam , want, ofschoon de heer van

de Rottenval dien nacht voor het eerst bij zijne

vrouw geslapen had , zag hij wel in , dat hij niet

veel vermaak zou oogsten , te meer , wanneer hij

geheel alleen met zijne gade en hare ouders op

het kasteel bleef ; .maar FRANÇOIS en Louis hadden

besloten om te vertrekken ; en daar PRECIOSA juist

niet door de vrienden haars manszeer geaprecieerd

was geworden , deed' zij er het zwijgen toe , zon

der hen veel tot blijven uit te noodigen. Zij deed

hen gevoelen , dat zij meer behagen hadden gee

vonden in het gezelschap eener landloopster

heksenkinds, dan wel in dat eener vrouw van ha

ren rang. Zij sloeg derhalve dien dag geen acht

meer op hen , schold daarentegen op de dienstbo

den , liet alle meubelen naar hare fantasie vero

plaatsen , en zeide dikwerf tegen haren echtgenoot,

luid genoeg om door elk verstaan te worden , « gij

behoeft u met niets te bemoeijen .

« mijne zaken ."

eens

Het zijn
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Onze jonge lieden , reisvaardig zijnde , vertrok

ken in het vallen van den avond. Zij gaven voor

eene voetreize langs den Rijn te willen doen

maar verlieten daarom de vallei nog niet. Neen ,

FRANÇOIS stond er op , alvorens dit oord te verla

ten , om zijn laatst vaarwel nog aan AGATHA te

gaan brengen . Te vergeefs trachtte Louis hen te

wederhouden , vreezende er zijnen vader te zullen

aantreflen .

« Mijn hart klopt nog , voegde hij hem toe ,

na de kasteelbewoners vaarwel gezegd te hebben .

en hunnen weg vervolgende , « als ik het oogen

« blik herdenk , dat gij gereed waart om mijnen

« vader te treffen . Hij ; die zoo goed is omtrent

« mij en slechts mijn geluk bedoelt , zoude door

« de hand mijns vriends zijn omgekomen , terwijl

« ik van zijnen dood getuige ware geweest.... ik ,

« zijn zoon !.... uw minnenijd en woede ....”

1.« Gij houdt u dan toch nu wel overtuigd ,

vervolgde FRANÇOIS , « dat ik uwen vader eerbie

« digen zal."

« Laat ons hem regt doen wedervaren ; hij is

« niet schuldig , maar wel AGATHA, door

liefdesverklaringen aan te hooren. Hij is voor

« zeker reeds lang met het meisje bekend , en ik

weet nu waarhenen zijne veelvuldige reizen zich

« uitstrekken . Niettemin verwondert het mij ,

a dat het eenen liefdeshandel belreſt ; want sinds

« den dood zijner tweede vrouw , welke hij 200

22
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s teeder beminde', heb ik hem wel duizendmalen

hooren zeggen , dat geene vrouw zijn hart we

* der zou kunnen treffen . Ik weet wel , dat

« men wel eens iets zegt', helgene men later niet

« nakome; maar niettemin herhaal ik , dat het

k mij verwondert. Waarom mij niet iets hierom

trent te verstaan gegeven . Ben ik niet wo wel

k zijn vriend als zijn zoon . Wij hadden dekleine

* . AGATHA ons hof dan niet gaan maken ; maar

* nu wij in zijn vertrouwen niet deelen , deren

> wij voor het minst zijn geheim . Hij is onven

* tend , dat wij ons hier bevinden . Ik heb hem

* zulks'' niet geschreven', en heeft AGATHA heri

den naam van FRANÇOTS" genoemd , hij kan niet

in vermoeden , dat deze FRANÇOIS , de vriend zijnis .

** zoons is . ”

: FRANÇOIS , scheen met hen overeen te stemmen ,

maar niettemin vervolgde hij den weg , welke tot

AGATHA's woning geleidı. FRANÇOIS wilde aanklop

pen , doch LOUIS trachite liem terug te houden ,

beangst dat zijn vader zich daar binnen mogt bed

vinden .

« Ik diende toch wel aan te kloppen ," sprak

FRANÇOIS , « daar zij zich niet laat zien ,' en ik hier

* kom om haar een laatst vaarwel te zeggen ; en

is 'uw vader daar binnen , dan zal zij wel

alvorens iemand in te laten , het venster uitzien

ä naar hem ', die aanklopt. "

FRANÇOIS klopte dus aan , andermaal , ten der

T4
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demaal , maar te vergeefs. Niemand laat zich daar

binnen hooren ook de getrouwe wachter niet. Niet

temin brandt er een licht aan het bovenraam ,

Zij leenen het oor ; men hoort niets, so

« Ik ben het AGATHA !” lispt nu FRANÇOIS zacht

ik , die u mijn laatst vaarwel kom brengen . Open

« slechts het venster.' Te vergeefs. In drift

klopt hij nu heviger aan de deur en een klagend

gehuil vervangt eensklaps zijn geklop . « Dat ge

« huil schijnt van gene zijde van het huis te

komen . " ;

Louis , die hierin met zijnen vriend overeen

stemt, helpt hem de deur openloopen en de beide

jonge lieden treden binnen , doorloopen spoedig

de kamer , beklimmen den trap en gaan de kamer

binnen , waar het licht brandt. Het is die , welke

AGATHA bewoont , maar zij is niet daar. Hier en

daar ziet men eenige kleederen verspreid , 'en stuk

jes geld benevens eene opene commode. Alles duidt

aan dat men zich gehaast heeft het huis te ver

laten , en men zich ook vermeesterd heeft van

het geld , dat voorzeker de commode bevalle .

' « God ! zij is van , hier ontvoerd !” roept FRAN

ÇOIS schrikvol uit om zich henen starende , « en

« naar het schijnt met geweld .” Men doorzoekt

het huis te vergeefs ; men gaat de achterdeur uit,

Op de plaats gekomen zijnde , welke tot den tuin

geleidt , bespeurtmen sporen van bloed. Zij vol

gen dit bloedige spoor , daar het hunne van ont
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steltenis in de aderen alolt. Men doet eenige

schreden voorwaarts in den tuin en ontwaart ge

lijktijdig , dat de getrouwewachter, Victor , getrof

fen op den grond ligt. Het hloed vloeit nog uit de

verkregene wonde. Te vergeefs tracht hij zich op

te heffen , en wil zich tot de vrienden zijner mees

teresse , die hij schijnt te herkennen , begeven .

* Arme Victor ! ” roept FRANÇOIS hem met zijnen

doek verbindende , uit : « ik zie het te , wel ,

* moordenaars hebben u getroffen ; maar in

« 'shemels naam waarhenen hebben zij AGATHA

gevoerd ?”

In hetzelfde oogenblik ontwaart Louis een op den

grond liggend staal, dat naar het schijnt gebezigd

werd , als met bloed bevlektzijnde, om den getrou

wen wachter te grieven , die voorzeker getracht

heeft zijne meesteresse te verdedigen. Alles duidt

aan , dat het nog kortelings geleden is ,

den hond getroffen en AGATHA ontvoerd heeft.

FRANÇOIS wil de bergengten doorzoeken ; hij hoopt

de schakers te achterhalen . , Te vergeefs iracht

LOUIS hem te wederhouden zeggende : « Het is

s vruchteloos zoeken in duister ; wacht voor het

* minst den dag af.”

François is reeds ver , en Louis achterhaalt hem

met moeite. Hij volgt het pad , dat naar de

ruine van den Schrikkenstein geleidt. Eensklaps

slaat hij voor eenen man van eene niet kleine ge

stalle , en hem zijne pistool met de woorden :

dat men

T 5
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fw mijn vader .

ä halt daar !" voorhoudende , treedt deze twee

schreden achterwaarts zich van zijnen 'mantel

ontdoende , om zich te weer te stellen , den aan

valler ten antwoord gevende : « wat wilt gij ? met

for welk regt.'

Louis , die toegeschoten is, heeft die stern her

kend ; hij stelt zich plotselings in het midden , en

voegt FRANÇors toe : « ongelukkige ! laat af , het is

De baron JONČAR , want deze was liet , zijnen

zoon herkennend
e

, uit schrikvol
uit schrikvol de woorden ":

a hoe ! mijn zoon ! gij hier ?” daar FRANÇOIS , als

door den Bliksem getroffen , onbewegelijk blijft

.

;

.
*staan .

« Hoe , gij hier 'Lours ! in den 'nacht , in het

ja midden dezer gebergten ; en deze ?” .

« Wees gerust , mijn vader , hij is mijn vriend

& FRANÇOIS . Wij zijn geene straatroovers gewor

** den , maar jagen de 'roovers van zeker meisje

« na ; en , het is mijn vriend , die u in dit oogen

a biik voorzeker voor eenen hunner gehouden

« heelt!"

« Hoe ! en dit meisje is ?”

« AGATHA , mijn vader !”

* Hoe , gij kent dit meisje ? mijn zoon !” hervat

de baron , ' wiens verwondering ten top gestegen

is. « En zijt gij , mijnheer ! die FRANÇOIS, van wien

« zij mij zoo dikwerf gesproken heeft ? "

« Ja , mijnheer de baron !” heryalle 'FRANÇOIS ,
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« ik was het g ;die haar beminde , die haar nog

bemin , en die haar : zijn hart en naam wilde

« geven , niet vermoedende , dat een ander cenige

« regten op haar had .... en dat deze juist de ya .

& der mijns vriends was. Maar , mijnheer de bar

« ron ! laat ons in dit oogenblik haar trachten op

« te sporen. Men heeft haar uit hare woning ge

« voerd en haren getrouwen wachter doorstoken.”

« Groote God ! wat zegt gij ? AGATHA ontvoerd

riep de baron , en met rasse schreden bereikte

men andermaal het verlaten huis. Hij wil hel

zelve doorzoeken ; men doet zulks met behulp der

lantaarn , welke hij onder zijnen mantel met zich

voerde. Te vergeefs. AGATHA is niet meer daar.

Gij ziet het ,” sprak nu FRANÇOIS , den armen

Victor aanwijzende. « Men heeft hier geweld

gepleegd , en naar het schijnt is men door de

« tuindeur binnen gekomen ."

Inmiddels beschouwt men het nog daarliggende

wapen , op welks gevest een oud familie wapen

staat. Verschillende gedachten bezielen hen on .

derling , en de jonge lieden stemmen hierin over

dai de vagebond , zoo als zij hem noemen ,

die in het gebergte zoo geheimzinnig rondwaart,

de schaker van AGATHA is .

& Van wien sprcekt gij ? " vroeg nu de baron .

« Welke vagebond ?"

« Van eenen man , die sinds lang met kwade

een ,



300

:܀

1

inzigten in deze gebergten schijnt rond te wa

á ren. Hij scheen u te kennen , mijn vader !"

vervolgde LOUIS , « hij noemde u voor hetminst...

« en had ik zijne raadgevingen gevolgd , daar ik

in eerst "méde op AGATHA verliefd was , dan had ik

« het meisje reeds geschaakt. Hijnoemde dit eene

a onbeduidende zaak , waardoor ik mijnen wensch

« vervuld zoude zicn , om haar te bezitten ; mij

« : voortdurend herhalende , dat een meisje zoo als

« zij , geheel alleen hier " levende , niets beters

waardig vas: " !

« Die ongelukkige !” hervatte de baron , « hij

« kende mijne AGATHA niet. Gij weet nog niet ,

mijn zoon ! wie die ongelukkige is , en het

« oogenblik is niet daar , u zulks te verklaren . Ik

« had u nimmer deelgenoot van dit geheim wil

« len maken , maar daar het toeval anders beschikt

« heeft , zult gij alles vernemen , en hetgene mijn

« leven verbitterde. Gij zult alsdan uwen vader

« beklagen mijn zoon ! en gij mijnheer FRANÇOIS I

a die in mij uwen medeminnaar vermeende te

« herkennen , weldra zult gij de edele banden

« weten , welke mij aan dit meisje verbinden ,

« en wat mij genoopt heeft haar hier in de een

« zaamheid te laten leven ."

« Hoe , mijnheer ! het zoude uwe beminde dan

« niet zijn ?” antwoordde François met levendig

heid , wiens minnenijdige gedachten op het hooren
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dezer woorden op eens verbannen werden. * Zij

« heeft mij dan ook niet będrogen , door te zego

« gen , dat zij eeuwig aan mij denken zoude ."

a Genoeg , mijn vriend ! ” heryalte LOUIS . « Het

« is het oogenblik niet zich met herinneringen,

« van dien aard onledig te houden . Wij moeten ,

« inmiddels werkzaam zijn om haar op te sporen .

« Ik begeef mij dadelijk naar het kasteel cerug .

« De vagebond , met alle sluipwegen en onderaard

« sche gangen , tot hetzelve geleidende , bekend ,

« heeft haar welligt daar henen gevoerd . Ik vlieg,

derwaarts en zal alle holen en gaten doorzoeken.”

« Ga , mijn zoon !” antwoordde de baron met

drift , « wij zullen intusschen andere wegen inslaan ,

« en zijn u in de kapel van den Schrikkenstein ,

« waarin ik mij ophoud , wachtende.”

Louis ijle voort , maakt het kasteel de Rottenval,

waarbinnen zich allen reeds ter ruste gelegd had

den , in rep en roep , begeeft zich naar den noor

dertoren , doorzoekt denzelven , als ook den on ,

deraardschen gang , welke tot het standbeeld in

het park geleidt , eene toorts en een degen , om

wederstand te kunnen bieden , ,, in de hand hou ,

dende. Te vergeefs, AGATHA is niet daar.

« Wat is dat toch voor een helsch leven op het

kasteel ?” schreeuwt de heer van hetzelve zich

hemd aan het raam vertoonende. « Is het

« behekst ? Spreek ! opdat ik voor het minst mijne

* vrouw redde.”

97

in zija ,
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« Vergeef mij, mijn vriend ! hernam Louis , zich

weder op het burgplein bevindende en gereed zijn

de , om naar den Schrikkenstein-terug te keeren.

a flet heeft niets te beduiden . Ik zoek iemand ,

« die men dacht, dat in den noordertoren of'irr

« eenen der onderaardsche gangen vervoerd was.”

Ach , lieve heme!! de geheele wereld zal zich

« nog in dit kasteel nestelen ;" waren zijne laatste

woorden . )

De baron JONCAR (* ) had met FRANÇOIS ook vruch

teloos de gebergten doorkruist en was in de kapel

van den Schrikkenstein zijnen zoon wachtende ,

die dan ook niet lang meer wegbleef , vermel

dende , dat ook zijne nasporingeu op de Rotten

val te vergeefs geweest waren . Men zette zich

nu tusschen de bouwvallen neder , eenige rust

behoevende , om met dent aanbrekenden morgen

andermaal hunne nasporingen te kunnen vervol

gen , en de baron ' JONCAR deed het volgende

verhaal :

Gij weet, mijn zoon ! dat eenige jaren na het

« afsterven uwer moeder, ik andermaal in den

« echt trad , en wel te Bourdeaux , waar ik eeni

« gen tijd toefde, ter herkrijging mijner gezonde

á heid , die door de onderscheidene veldtogten ,

(* ) De lezer zal zich deze personaadje reeds'herin

nerd hebben , welke hij op het bal van den aanne

mer aaatrof. Men herzie bl. 48 enz.
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& welke ik bijwoonde , veel geleden had. 'Het was

K. de dochter van een oud gestreng militair , zijn

ķ eenigst , kind , dat mij boeide ;. en moeizaam is

« het den indruk te beschrijven , die hare schoon,

, heid en begaafdheden op mijmaakten . Als min

naar der vrouwen bekend , was ik hartstogtelijk

op deze HENRIETTE verliefd . Haar vader , bewust dat

• ik zeer gegoed was , sloeg mij de hand zijner

« dochter niet af; maar HENRIETTE , vernemende das

« het beiden ernst was dit huwelijk te voltrekkeny

werd eensklaps afgetrokkena Zoo vaedde ik

« argwaan , dat er de eene of andere liefdeshandel

« bestond ,, en waagde den norschen vader dien

« aangaande te onderhouden , daar ik te vergeefs

getracht had , zulks van HENRIETTE zelve te ver

92

* staan .

« De vader antwoordde mij : dat , wel is waary

a zijne dochter veel minnaars " gehad had , die

« naar hare hand hadden gedongen , maar dat

« geen hụnner hem had bevallen , opder welke

« zich dan ook zekeren Italiaansch edelman , 200

hij voorgaf te zijn , bavond , een speler , een

« lichtmis , kortom , een dat

« wegens , een tweegevecht onlangs genoopt werd ,

« de stad te verlaten. Neen , liever had ik mijn

« kind zien sterven , dap haar zulk eenen landloo

« per ter prooi te geven ,” zeide hij.

« « En beminde zij dezen ?" » vroeg ik met

u een vorschend oog.'

slecht
voorwerp ,
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* « ilk geloof het juist niet,'
19 " hernam HENRIETO

* . TE's vader zeer koel , « « dat hij haar mishaagde ,

« « als ingenomen zijnde ,"zoo als alle vrouwen ,

« « door zijnen galanten toon , zijne vleijende tong

« « en schoone houding ; maar had zij bestaan hem

* : « le beminnen , ' riep hij met nadruk , . dan .....

Ka voorts mijnheer !" vervolgde hij op eenen

- hoogen toon , a zoo gij niet gelooft mijae doch

*** ter uwer waardig te zijn , is het nog tijd te

$ 1. rug te treden .” » HENRIETTE's vader was

* een dier norsche militairen , welke niet veel

* woordenwisseling louden. "

a In dit uur terug te treden , ware HENRIETTE

* voor altoos voor mij verloren geweest. Ik bem

* minde haar te hartstogtelijk om mij lang te be

« raden . Zoo werd dan besloten , dat binneri

weinige dagen het huwelijk zoude voltrokken

« worden , en zulks werd HENRIETTE op eenen bem

« slissenden toon , zonder haar hart te raadplegen ,

* door haren vader aangekondigd. Zij verbleekte

* en eene zigtbare huivering greep haar aan ,

eenige onverstaanbare woorden uitende. Haar

u oog scheen mij met de gevoelens van haar hart

« te willen bekend maken ; maar haar vader was

« daar , en zij sidderde andermaal op het zieit

* van den grimmigen blik , welke deze

« wierp. Zij zeide alleeulijk « ik zal mij aan deir

Kit wil mijns vaders onderwerpen ,"
en vertrok

k naar hare kamer.”

op haar

-
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# Sinds vond ik HENRIETTE steeds lijdende; zij

beefde bij den aanblik haars vaders en te ver

geefs zocht ik gelegenheid , om haar voor de

voltrekking , die vier dagen later zoude plaats

vinden dan,haar zulks,was aangezegd, te onder

houden. Dit was nietmogelijk , want haar vader

in verloor haar niet uit het oog . Het was op zijn

landgoed buiten Bourdeaat gelegen , dat het,

v huwelijk voltrokken werd. De vervlogen blos

it harer wangen en hare ontroerde ziel stelden eene

deelneming daar , welke haar wezenlijk schoon

* niet belaagde. Zoo trad zij dan , hare bevende

# hand in de mijne leggende , met mij voor het

* altaar. Wij werden vereenigd . Ten toppunt

* van geluk ware ik geweest , had haar lijden ,

« zich zigtbaar verergerende , mij niet doen vera

* staan , dat ik , wel is waar , hare hand , doch ,

# niet haar hart bezat,' Ik vleide mij niettemin

* hare liefde te zullen verwerven ,, en in het gem

* woel der feestgenooten , verwijderde zich ieder,

bange gedachte ."

« Het uur ,
ons van het gezelschap te zul,

* len afzonderen , was daar. HENRIETTE begaf

* zich naar hare kamer . Ik bleef nog eene wijl

« in het midden der gasten ; en toen deze ten

be deele vertrokken waren , wendde ik mij naar,

« HENRIETTES vertrek . Ik dacht haar in dat , het

* welk op den tuin uitkwam en van de anderen -

om

V.
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afgezonderd was, te vinden daar men zulks tot

ons slaapvertrek bestemd had . Te vergeefs

á zij was niet daar. Eene der glazen deuren ,

welke tot den tuin geleidden , open vindende,

á ijlde ik naar buiten . Op eenen kleinen afstand

die van eene , zich door denzelven kronkelende beek

gekomen zijnde, ontwaarde ik eene vrouwelijke

* gedaante , die op den rand derzelve geknield

á lag , en scheen te bidden . God weet wat ik ge

& voelde. Ik vloog pijlsnel derwaarts , maar te

á laat. De ongelukkige gade stortte zich in de

á diepte ; en niet dan met veel moeite , mogt

a het mij gelukken "haar te redden en in ons vera

å trek terug te dragen. Dit was het werk van

een oogenblik ; maar , ik zag haar niet spoe

dig in het leven terug komen. Ik waagde het

niet iemand te roepen. Hare ' oogen eindelijk

o geopend hebbende , vestigde zij dezelve op mij

terwijl de tranen , welke haar bereids ontvielen ,

mijne banden besproeiden .

« « Gij hebt mij gered ," waren de eerste woor?

den , die zij uitte.'

in God ! äntwoordde ik , heeft zulks toegestaan ;

maar wie zal mij , wanhopige ! redden ? die te

awel inžie eenen echt aangegaan te hebben

a welke reeds heden zulk een verschrikkelijk too

aineel daarstelde . Wie zal mijne smart lenigen

van het berouw , dat ik gevoel. Ik moet u dan

4
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wel 'hatelijk toeschijgen , HENÄSETTE !'vervolgdo

aik , daar gij u liever den dood prijs wildet ge

« ven , dan in mijn bezit te blijven .”

Neen, ik haat u niet ;" hérnám HENRIETTE ,

«' nederknielende en mijne kriën omvattende

ä « Ik voed zelfs vriendschap voor u.... maar ik

á a kon , ik mogt uwe vrouw niet worden .... en

« « nogtans moest ik mij aan den wil mijns va

« ders onderwerpen ."

Schreijend hief ik de ongelukkige op , haar

biddende , mij als haren broeder , als haren

« vriend te beschouwen , maar mij toch het ge

á heim , dar hare borst prangde, niet te ver

a bergen.”

* a Gij wilt het ; wel nu ," vervolgde zij., & ik

« « zal dan mijne misdaad bekennen. Ik moet

« « nog die schuld torschen . Het sterven scheen

« « mij minder vreed toe.... weet dan , dat ik

«'« onwaardig beń uwen naam te dragen , uwe

gade te zijn..... ik bemin .eenen anderen .... hij

• « zwoer mij niet te zullen verlaten .... en ik was

de « zwak genoeg aan zijne eeden gehoor te geven...

* « Ik hoopte , dat mijn vader in onzen 'echt

« « zoude toestemmen .... te vergeefs hij stiet hem

« « terug..... dien ik reeds' mijnen gade noemde.

« Ach ! indien gij mijnen vader regt kendet.....

« « hoe gruwzaam .... maar , ik wilde door zijnë

« « hand niet omgebragt worden , door hem të

« « zeggen .... dat ik moeder zoude worden ....»> »

ya
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Oordeel mijn zoon !" voegde de baron Louis

toe , « hoe grievend ik door deze bekentenis 8f

a troffen werd ."

a De woede des minnenijds vermeesterde mij

« eene wijl. Ik wilde den snooden verleider

straffen maar hij had als ik u straks ver

a haalde , de stad moeten ontvlugten . De onge

lukkige toestand , waarin ik HENRIETTE zag »

bragt mij tot mij zelven terug ; ik nam haar in

« mijne armen, Hare zachte gelaatstrekken , haar

medelijden verwachtende blik gaven mij de

« kalmte weder. "

« HENRIETTE ! sprak ik tot haar , 'hare hand

« vattende, ik veracht u niet. Een verleider heeft

* over uwe onschuld gezegevierd ; maar dit ge

« heim zal nimmer iemand te weten komen . Ik

« zal slechts uwen echtgenoot in naam zijn ; ook

« ik ben schuldig , ik had uwe hand niet moeten

« aannemen , daar uw hart mij niet behoorde,

« Tracht niettemin de kalmie uwer ziel te herstel ,

« len . Ik verlang niets voor al de zorgen , die ik

« u betoopen zal, dan slechts soms eenen lach

« uwe lippen te zien , en uwe vriendschap deel.

« achtig te worden.”

Zij drukte sprakeloos mijne hand. Ik liet haar

« toen alleen en begaf mij naar mijn vertrek

« Zoo liep de eerste huwelijksnacht ten einde,

« Den volgenden dag deed ik vruchtelooze naspo.

* ringen naar het verblijf van den Italiaanschen
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« edelman , haren verleider die zich PEDRIEGO

« noemde. Ik vernam slechts dat hij gevlugt

« was en groote schulden had achtergelaten ; ook

« dat mijn sclioonvader hem als een slecht voor

« werp zijnde, niet gelasterd had . Eenige dagen

- later ging ik met HENRIETTE geheel alleen ор
reis

* naar Zwitserland , zonder zelfs van eenen be

« diende vergezeld te zijn . Aan den oever des

« Rijns teruggekeerd , zeide mij HENRIETTE moeder

« te zullen worden. Het was op een dorpje , een

afstands hier gelegen , dat zij eene

dochter ter wereld bragt.... Ik liet haar AGATHA

* noemen ...

« AGATHA !” riep FRANÇOIS uit , de baron in de

« rede vallende , AGATHA is dus...... "

à De dochier van Het lieve kind

á niet bij hare moeder kunnende blijven , zocht ik ,

« in deze streek rondzwervende, eene vrouw , die

« haar als een eigen kind zoude verzorgen . Ik

* slaagde in deze vallei ; ik trof er een goed

« mensch aan , wien ik het kind aanvertrouwde',

* en ofschoon onder eenen anderen naam reizende',

« kocht ik haar stilzwijgen en zij zwoer mij het

kind wel te zullen opvoeden . 'HENRIETTE uit het

« kraambed hersteld zijnde , vervolgden wij onze

« reis naar Brussel, waar gij mijn zoon bij uwe

« tante ; gedurende mijne afwezendheid verzorgd

« waart geworden. In de groote ' wereld ver

& keerende , werden HENRIETTE's schoonheid en be

HENRIETTE .

$

V 3
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• gaafdheden alom geroemd. De gedachte aan ha

* ren verleider alleen verbitterde soms mijne rust,

« te meer , daar ik hem hier ofdaar konde aantref.

« fen . Mijne wraakzuchtige wenschen kon ik niet

a versmoren. HENRIETTE daarentegen waagdehetniet

om mij dikwerf omtrent haar kind te onderhouden,

ia ofschoon ik , tweemaal 's jaars herwaarts,gaande

« haar steeds de geruststellendste berigten omtrent

« AGATHA's gezondheid medehragt. Dikwerf zag ik

haar niettemin weenen . ' Ach , mijn zoon ! het

« kostte het moederhart zoo veel , hare dochter van

« hare zijde verbannen te zien ; en , was zij een

& oogenblik schuldig , hoe vele tallooze uren heeft

* zij daarvoor geboct. Zoo verviel zij twee jaren

« na onze vereeniging in eene kwijning . Mijne

zorgen tot herstel harer gezondheid waren niet

toereikende , ik zwoer haar zelfs hare dochter in

å hare armen te zullen voeren , zonder dat men

te weten zoude komen , dat zij zulks was. Te

vergeefs, hare kwaal nam 'dagelijks toe ; zij

a stierf, na mij hare dochter te hebben aanbevo

Slen , de bede uitende, dat ik haar toch zoude be

« minnen . God LOUIS ! ik beminde deze HENRI

« ETTE 200 teeder. Getrouw aan mijnen eed , be

« zocht ik AGATHA dikwerf in het geheim . Deze

« ruïne verstrekte mij tot schuilplaats . Ook had

* het verblijf te Brussel veel van deszelfs bekoor

lijkheden voor mij verloren . Intusschen stierf

& AGATHA's verzorgster . Het was nu een knap meis

je geworden , en voor mij een streelend genoegen

YA



311

.

« was

}

*

« haar verstand te beschaven. De sluijer , die

pe hare geboorte moest blijven bedekken , was oor

« zaak, dat ik haar in deze gebergten liet. Zij

er niet minder gelukkig om ; verre van de

gevaren , waaraan een jong en schoon mcisje

« als AGATIA , in de groote wereld verkeerende

« blootgesteld is. Ik leerde haar lezen en schrij

« ven , en 200 večkreeg zij meerdere kennis dan

« de bergbewoners , die haar weldra het heksen

« kind noemden , waarbij mijne verschijningen in

« deze rụïne niet weinig bijdroegen . " ]k gaf haar

* Victor tot wachter , en in stilte lachte zij over

á de bijgeloovigheid der bergbewoners , die haar

ор deze wijze onverhinderd" haren weg lieten

« gaan. Dezer dagen echter was AGATHA dezelfde

« niet meer; ik behoefde haar niet omtrent de

gesteldheid van haar hart te ondervragen. Het

« lieve meisje yoorkwam mij , door te verhalen ,

a dat een jongeling haar dikwerf bezocht en dat

« deze van liefde gesproken had , en daar ik voor

a onderstelde , dat deze slechts ten doel had om

het onbedrevene meisje eenen strik te spannen ,

å verbood ik haar zich verder'met dezen jonge

ling in te laten . Nu weet gij alles , betrekke

á lijk de geschiedenis van AGATHA , mijn zoon ! en

« gij mijnheer FRANÇOIS ! indien de hemel, wil ,

á dat wij haar wedervinden en gij haar dan 'nog

å uwer waardig acht, na al hetgeen , dat gij on

...:-- 129.11

/

CH

V 4



312

>

& trent hare geboorte vernomen hebt , zult gij in

& mij geenen tegenstander tot uw geluk aantreffen .”

François kuste de hand , welke de baron hem

toereikte , en weinige oogenblikken later begaf

men zich , na alvorens Victor aan den waard uit

den zwarten kater ter verdere verzorging aanver

trouwd te hebben op weg ., tot het doen van

nieuwe nasporingen .

Te vergeefs doorzochtmen onderscheidene dagen

de geheele landstreek , en men keerde moedeloos

naar den Schrikkenstein terug , toen op het berg

pad , naar denzelven geleidende, de getrouwe Victor ,

nagenoeg van zijne verkregene wonde hersteld ,

hen te gemoet kwam . Kwispelstaartende en de

handen likkende , betoonde het dier hun zijne

dankbaarheid voor hunne verzorging. Hij verliet

hen nu niet meer ..

Eensklaps echter , en wel in de nabijheid der

woning van AGATHA ,, wier getrouwe wachter hij

geweest was , en die hij ten koste van zijn bloed

verdedigd had , spitste hij de ooren en bleef

aan den ingang eener enge rotskloof bepaaldelijk

tot dat de reizigers bij dezelve gekomen

waren . Hij is de eerste ,
die zich in dezelve be

geeft. Weldra verliest men hem uit het

maar men hoort in de verte zijn gehuil en onaf

gebroken blaffen . Men ijlt daarhenen , niet twijfe

of hij zoude ор
het spoor" zijner meesle

resse gekomen zijn .

staan ,

lende ,
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Zijn vader !” herhaalde de vagebond , zijn

aanwezen bijna verradende , .en was gereed toe te

springen , maar ongewapend zijnde , trad hij te

rug van spijt op de tanden knarsende. Spoedig

beraamde hij nu het plan om AGATH) te vervoeren ;

zich zelven toevoegende : « Dat is nog beter ; had

« ik JONCAR getroffen , dan warehet met hem gedaan

« geweest ; hij had slechts een oogenblik 'geleden .

Nu zal ik hem laten lijden , hetgeen ik zoo veel

jaren leed ; want naar het schijnt , is die AGA

« THÁ hem dierbaar. ”
Nog 'dien avond ging

hij nu langs den geheimen weg binnen den noor

welven , waar vroeger het arsenaal was. Met

zijne dievenlantaarn in de hand , zoekt hij een

wapen dat hem kan dienen. llet is een degen

die voor zijne voeten ligt, welken bij opneemt.

Hij brengt zich voor den geest , zich dikwerf van

dit
wapen

bediend ie hebben , toen hij , nog jong

zijnde , in dit , kasteel den wapenhandel leerde ;

hij drukt het aan zijne borst , zeggende : « met

« dit slaal zal ik treffen , maar beden is het te

i laat morgen .”

97
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dat zij»

•

In den avond van dien dag begeeft hij zich naar

• AGATHA's woning . Het licht brandde , en wel
OP

hare kamer ; hij luistert , overtuigt zich ,

alleen is , en overschrijdt den muur van den tuin .

Het geblaf van Victor doet hem niet aarzelen

voorwaarts te gaan . Deze wil hem aanvallen

doch wordt door zijn -staal getroffen. Niettemin

springt de verwoede wachter hem naar de keel

en kwetst hem op onderscheidene plaatsen ; maar

het verlies van bloed doet hem nederstorten , en

andermaal grieft hem de vagebond , terwijl hij

het wapen van zich werpt. Het gehờil van Vic

to heeft AGATHA schrikvol de deur doen openen.

« Ik ben het roept de vagebond haar toe wiens

gelaat geheel met bloed bevlekt is
« spoedig volg

« mij!" en woest grijpt hij haar aan. « Draal niet,

pak het benoodigde linnen te zamen , en wij ver

« trekken , Geef mij ook uw geld

gende, stoot hij hetdoodsbleeke , verschrikte meisje

den trap op , haar naar hare kamer geleidende.

Hier werpt zij zich voor hem te voet,zeggende :

Mijnheer ! wat wilt gij ? waarbenen wilt gij mij

brengen ?”

« Voor den duivel!” antwoordde hij grimmig.

en met een vonkelend oog , « dat gaat u niet aan.

Haast ų of ik zal.... ”

« Zie hier mijnheer ! al het geld , dat ik bezit,

« maar laat mij om Gods wil hier blijven."

« Wel ja , ik zoude u hier laten ," vervolgde hij

en dit zeg

c
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het geld in zijnen zak stekende , ik , die miją

a leven aan de woede van dien hond heb prijs

« gegeven , om u van hier te halen . Kom sppe

« dig ! pak uw goed te zamen en dan voorwaarts."

AGATHA gehoorzaamţ met moeite , en onzacht

voert hij haar naar buiten daar yat bij hạre

band , hare krachten bezwijken en de vagebond

is genoodzaakt het flaauw gevallene meisje een

eind
wegs te dragen . Tot zich zelve terug geko

men zijnde , smeekt zij hem andermaal haar de

vrijheid weder te schenken .

« Liever stoot ik u dit staal in de borst," is het

antwoord en de ongelukkige wordt allengskens ver-.

der gesleept tot in de bergengten. Men treedt eenę

rotskloof binnen. Aan het einde derzeļve is eene

deur., welke hij met eenen slag opent , en de on:

gelukkige bevindt zich in eene soort van gewelf, .

door eene lamp flaauw verlicht.

De deur weder gesloten zijnde , zegt hij : «
ha !

zij is dan eindelijk in mijnę magt , day beminde

voorwerp van den baronden baron , dat voorwerp , het

« welk hij in het geheim bezocht. Nu zal ik voor

a het minst het genoegen der wraak inpogsteņ ....

« Ik weet het best , hoe smartelijk het

« voorwerp , dai men bemint, zich te zien ons

vali shet

© rooven .
il' .

« Gij kleine!” sprak hij luid , moet u maar

- in uw lot schikken ; wantmijn wil is onlerroe

pelijk. Wat mijn persoon aangaat , stel y daar
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omtrent gerust. Het zijöi niet uwe békoorlijk

a heden ,
welke mij nooplenu' herwaarts le

& voeren .”

Deze laatste woorden schonken AGATHA cenige

geruststelling , te meer toen zij ontwaart , dat

de vagebond zich eenige uren later in eenen hoek

der rolskloof ter ruste ' legt. " Den daaropvolgen

den dag ging hij vroegtijdig uit , sloot'de deur

achter zich en keerde eerst in het vallen van den

avond met eenige mondbehoeften terug.' De on

gelukkige waagde het niet één woord te uiten ,

zoo grimmig was zijn blik , en dikwerf dreigde hij

haar te grieven wanneer zij van hare bevrijding

sprak.

Hm ! 'meisje !" voegde hij haar eenmaal toe ,

ä kent gij dien man reeds lang welke gij des

** nachts in de ruïne van den Schrikkenstein be

& zocht ?"

AGATHA', welke de vrees om hem te mishagen ,

vermeesterd had door hem kwalijk bescheid te

geven , antwoordde bereids : ik ken den heer FRO *

« MENT sinds mijne kindschheid .”

« Zoo'! gij noemt hem FROMENT. Hij heeft u

« dan nog nooit gezegd , dat hij de baron JONCAR

< was ? ”

« Neen , mijnheer !” vervolgde AGATHA ,
cik ken

« hem niet anders dan als mijnheer FROMENT

» en mijne verslorvene pleegmoeder ook niet."

a Nu ja ! ik begrijp het, Hij hoeft niet bekend
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* willen zijn . Gij zijt of een ónecht kind , of

& wel , daar gij als kind fraai waart , heeft hij u .

* tot zijne bijzit willen opleiden .'

« Neen ! dat is niet mogelijk , mijn weldoener

« 'achtte mij te veel. Als kind nam hij mij slechts

« in zijne armen , en groot geworden zijnde , leer.

« de hij mij lezen , schrijven , en hoe mij te moe

« ten gedragen als een regtschapen meisje.",

... Nu ja , kunstgrepen ! hij heeft u toch wel ,

gezegd u in de groote wereld te zullen gen,

« leiden ? "

« Neen nooit. ”

* En toen gij onlangs liefde voor dien FRANÇOIS

* opvattet , hebt gij hem dit ook aanvertrouwd. ” ,

« Ik had geene geheimen voor hem ."

« En wat zeide hij toen ? ”

· « Dat ik niet wel gedaan had , dat ik moest

* trachten hem te vergeten ."

« Ik hield ` er mij van overtuigd , dat hij zijne,

« inzigten had met u in het geheim op te voe

« den . Nu ja , hij zoude toelaten , dat een an

der bezitteruwer bekoorlijkheden werd , hm !

Nu ik heb zijne schoone ontwerpen verijdeld ;"

vervolgde de vagebond , en een helsche grimlach

verlevendigde , zijne sombere gelaatstrekken ; eeq

lach , die AGATHA hare oogen van hem deed af

wenden .

« Hoor meisje ! ik zal u in mijn vertrouwen ..

* stellen ," sprak hij een oogenblik later (zijo blik
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Was geruststellender ) , want daar gij u in alle

« deelen aan mijoen wil gehoorzaam betoont , hebt

gij er eenige aanspraak op. Geloof niet , dat

* ik alleen ten doel heb eene slechte daad te

doen door u hier te wederhouden ; neen , ik

a heb vele gebreken en ondeugden ; maar kwaad

« 'zonder eenig oogmerk te doen , kwam mij nooit

« in den xin . Ik weet wel , dat ik uw ongeluk '

« uilmaak en nogtans wilde ik uw geluk bevorde

« ren ; want zie ! gij hebt mij deze dagen , door

* u zoo gehoorzaam , en berustende in mijnen wik

« te betoonen , een wezenlijk belang ingeboezemd.”

a Gij mij wederkeerig , mijnheer ! Ik weet niet

« Waarom ; maar ik geloof u zoo ongelukkig , dat

ik u zelfs niet kan haten , 200 als ik u wel

« wilde haten ."

a Genoeg. Zie mij niet zoo aan met dat schrei

a jend oog ,” hervatte de vagebond , het hoofd

van AGATAK afwendende. « Ik geloof het ; niette

i min griefde ik u liever met dit staal , dan dat

* gij weder in de magt vaa den baron JONCAR ,

« den zoogenaamden FROMENT geraaktet."

Hoor ," vervolgde hij , zich weder herstellen

de die ik ben geenszins als zulk een ellende

« ling geboren , die ik thans ben ; neen , " in het

* schoone kasteel in het midden der kostbaarste

meubelen , omringd van bedienden , die wed

ijverden om mijtie geringste wenschen ' te ver

* vullen , zag ik het levenslicht. O ! de tijd heeft

9
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naam

a veel veranderd te mijnen opzigte . Dit kasteel

á hier in de nabijheid behoorde mij in eigendom .

a Ik bragt in hetzelve bij eene 'tante mijne kind.

å sche jaren door. Als rijke enAls rijke en eenigste erfge

eens verstorvenen vaders liet men mij

a mijnen vrijen wil. Ik deed later vele zotter

« nijen , verspeelde in Italië groote sommen , liet

* mij op eenen mijner reizen in Bourdeaux PE

* DRIEGO , eenen Italiaansehen edelman noemen ,

å en daar was het , dat ik een schoon meisje

à leerde kennen , welke mijne geheele aandachi

boeide. Het gelukte mij , mij bij den vader le

introduceren , en mijo vroeger gehouden gedrag

te verbergen. Ik was toen jong en welgemaakt

« de afgod der vrouwen ; en het viel mij niet

& moeijelijk het meisje den giftkelk der liefde te

bereiden. Zij beminde mij weldra hartstogtelijk .

Ik deed het wederkeerig , want nimmer had

« eene vrouw zulk eenen hevigen indruk, op mij

. gemaakt , kortom , ' ik zegevierde over hare on

& schuld . Ilet toeval wilde echter , dat haar vader ,

& van mijn vorig slecht gedrag onderrigt , mij

zijn huis verbood , en ik door ecin tweegeveehe

a dat ik had aangegaan , genoodzaaktwas de suid te

á verlaten , niet aarzelende te gelooven , dat EN

« REETTE mij getrouw zoude blijven , te meer

« daar zij de vrucht onzer schuldige liefde onder

het hart droeg. Steeds de hoop voedende , dat

* zij mijne echtgenooie zoude worden , kwam iki

2
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.* na eenige maanden afwezendheid in Bourdeaux

« terug. Oordeel ! hoe verwoed ik was, toen ik

« aldlaar vernam dat HENRIETTE met eenen ande .

* ren gehuwd was , en zich met dezen haren echt

" genoot op reis had begeven . Zoo had zij , die

« teeder beminde HENRIETTE mij op het schande

« lijkst bedrogen."

« Men zeide mij , het is waar , dat haar vader

« haar tot dit huwelijk had gedwongen , maar

hij die haar echtgenoot werd , en voorzeker van

« alles , en wel uit haren mond , kennis droeg ,

was daarom niettemin een ellendeling ; en die

ellendeling , de man die mij haar ontroofde en

« met haar het eenige waarachtige geluk , dat ik

a kende , is uw geheimvolle beschermer , de baron

« JONCAR.. Oordeel nu , of ik regt heb mij op.

. hem te wreken , door hem wederkeerig u AGA

« THA , het voorwerp zijner liefde , te ontrooven .

& Toen vertrok ik naar Engeland , door mijne

& schuldeischers gejaagd. Daar verkocht ik het

« kasteel de Rottenval aan eenen Oostindischvaar

a der , die naar zijn vaderland terug ging en zich

« aan den Rijn verlangde neder te zetten . Ik

« verspilde dit geld weder , en sinds vervolgde

« mij het ongeluk. Ik doorreisde Frankrijk

België en vernam daar , dat HENRIETTE overle .

å den was en de baron geene kinderen had ach

tergelaten , toen verbond ik mij aan eene bende

intriguanten en werd ten laatste ellendig . Het

*
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is nu reepige imaanden geleden , dat ik in dit

de land aankwam , Hier was het, dat ik het kas

a teel , waarin ik mijne kindsche jaren door

« bragt, voor de eerste maal weder aanschouwde.

« Ik vond middel er mij weder binnen te bege

« iven ; ik bezochti zelfs dat deel , hetwelk ik vroe,

alger bewoonde., de plaats mijner vroegere on.

á eschuldige spelen.” .

Bij het uiten . dezer, laatste woorden zonk het

hoofd . van den sagebond op de borst , en eene

diepe zucht liet zich hooren .

Zijne smart , zijne ellende , na het eindigen van

dit verhaal , had de diep bewogene AGATHA hem

doen naderen , en met eene deelnemende stem

uitte zij de woorden : '« Gij zijt wel ongelukkig ,

« mijnbeer !” ...,

ziiOp eens door deze Jiefelijke stem ., uit zijne

mijmering ontwaakt , heft hij schrikvol het hoofd

op. Zijn oog hecht zich aan AGATHA's medelijden

den blik . : Hij beschouwt haar met opmerkzaam

heid en roept uit : « God ! ik verbeeld mij haar

* gehoord te hebben ; het schijnt mij toe, dat ik

mrhaar aanschouw . "

poįZie daar het oogenblik , waarin Victor zich bui.

ten heeft laten hooren . Zijn geblaf en gehuil

driugea lutoin de rotskloof door en later zijn het

X
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De barón ; PRANÇORSI on Louis kloppen nens i Victos

heeft hunne konstverraden . De wagabond heefs

den wachter van AGATHA het eerst gehoord , dien

hijij 200' wel meetide getroffen te hebbedienio Schrik ,

vot rijzen zijde haren i wild rollen zijne vogen ,

Hiy beraatit , doch gevoelt ie wel, datdhij dig

oord met AGATHA niet ontvlugten kan Hij gevoels

alles wat hein te wachten staat. De woede des

konds dit hent als zijnen moordenaar zal aadu

grijpen. Hij heeft de skemmes die het open

doen' gebieden , verhomens .

* Mijn God ! het is Vietor1?? roepų LGATHA uits

& Ja ! hij is het ,” vervolgede vagebond ; & maad

# hij zal u niet redden." : 110 Hij vat hierophet

meisje , dat hij eenen dolk op de borst zet.

Groote God !" roept KGAFNA" ait , * wat wilt

1

gij doen as

ویوت"

* Ktiel neder ! ”igehreeuwtdewoedende vageband

met eene afschuwelijke srem . Gij zult .suedven ."

Com Sterven Algoede ! genade !" en met gevous

Went'handen stort zij-neder. 1.2.1

« Ik zal mijnen eed bouden . Ik heb gezworen ,

« dat gij niet weder levende in de handen diens

« snoodaards zult geraken. Hoor slechts ! hoe zij

« reeds de deur trachten te vermeesteren . Zij

å willen u bevrijden , doch zullen slechts uw lijk

* vinden .”

- Schrikvol heeft zich intusschen het meisje aan
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zijnen arm geklendi en , al hare krachten aan

werdende , om de hand gu welke den dolk bestiert ;

af te weren , sleept hij laar onmeedogend , eenien

tweeden BLAAUWBAARD gelijk', naar het --uiteinde

des gewelfs , waar eené lamp een flaauw licht

verspreidt. De booswicht seheurı haar de kleede

van de borst , om beter te treffen . . Maar

eensklaps hecht zich zijn wild rollend oog aan

den medaillon , die nu niet meer verholen , kant

haro borst: hangt en zij steeds zorgvuldig verborg.

Het gezigt der beeldtenis , die dezelve bevat ,

doet hen eenen luiden gil geven . Het staal ont

vakt zijne. hand , uitroeperde : Geregte God !

• spreek meisje ! hoe komt gij aan dit portret ?”

-' * Het is dat mijner moeder ," roept. AGATHA

tit , hare handen , om genade smeekende , om

hoog heffende.

1. Uwe moeder ? God ! was deze uwemoeder !) .

Intusseher is de deur overweldigd. Victor

springt te voren , men kan hem niet wederhou

den , om zijnen moordenaar aan te vallen . Het

bloed stroomt reeds uit de wonden , die hij den

pagebond aanbrengt en niet dan met veel moeite ,

tuko men AGATHA's getrouwen wachter van zijne

prooi, die reeds ter aarde was geworpen . ' AGATHA

is door Louis in Iretzelfde oogenblik bewusteloos

naar buiten gedragen , terwijl de baron en FRANÇOIS

hanne Wapetren tegen de borst des pagebonds riga

seden . ،

X 2
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... Bespaar u de zorg mij nog meer te grieven ,"

zegt hij met eene flaauwe stem . « Gij behoeft

mij den dood -niet te geven ; ik gevoel dien

m reeds naderen. Gij zijt gewroken , baron JONCAR !

kik ben de verleider der ongeluh kige HENRIETTE .

Gij !” roept de baron , met schrik terug tre

dende.

« Ja , ik . Alles heeft zich reeds voor mij onts

« wikkeld . AGATHA is mijne dochter ; 'ik , die bij

« kans haar moordenaar was gewordes ; maar de

« Algoede heeft dezen gruwel voorgekomen. Ik

« dank Hem . En gij baron JONCAR ! zweer mij ,

haar nooit te zullen ontdekken , dat ik haar va

« der was."

De baron JONCAR EN FRANÇOIS bezwoeren het. Hier

op geleidde LOUIS AGATHA naar buiten. Haar afgemat

ligchaam droeg men moeizaam buiten debergenglen

naar hare woning. Aldaar beraadslaagdemen

in stile , AGATHA le bedde gelegd hebbende, hoe

men den vagebond , dien Louis
alvorens de grot

24

te verlaten verbonden had , en wiens wonden hein

niet dogdelijk hadden toegeschenen , verder te

verzorgen . De elleadeling lag eenmaal hulpeloos

daar ; en , ofschoon hij zich geuit had den dood

ļe voelen naderen , was het echter nog niet zeker,

dat hij de waarheid gesproken had . Eenige uren

later kwam men overeen , dal LOUIS en FRANÇOIS

zich andermaal naar de grot zouden hegeven , om

hem levensmiddelen te brengen , 200 hij dezelve

en wel
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behoefde. In het vallen van den avond spoedde

men zich wel gewapend , den loozen vagebond

nog mistrouwende , in de bergengten . De grot

genaderd zijnde , liet men zich niet hooren . Om

zigtig liep men tot voor den ivgang. De deur

die men in het heengaan , ofschoon ten deele ver

-brijzeld , weder had opgeheven , besloot den ingang

der grot niet meer . . Eene kleine lantaarn , die

FRANÇOIS behoedzaam onder zijnen mantel gehou.

den bad , lichtte hen voor.' ” De lamp in de grot

was gelescht. Wel gewapend vreesde men niet de

dieple in te gaan . De vagebond was niet ineer

daar. Te vergeefs doorzocht'men de schuilhoeken

zelfs de aangrenzende rotskloven . In den daarop

volgenden nacht , toen de baron JONCAR zich reeds

met AGATHA op weg naar Maintz had begeven ,

doorzochten de beide vrienden de gewelven van

den noordertoren des kasteels de Rottenval. Ook

daar was de vagebond niet. Zij begaven zich nu

naar de vereenigingsplaats te Maintz , waar de

baron hen met AGATHA wachtende was z' om zich

naar Parijs te begeven . Het was in de vallei

van Montmorency , deze residentie zoo nabij , dat

de baron JONCAR een landgoed kocht, hetwelk hij

AGATHA ten huwelijksgift schonk, toen deze de ge

lukkige gade van FRANÇOIS was geworden..

Twee jaren later en wel in de maand Augus

tus , toen ter gelegenheid der fêtes en rejouissan

ces duizenden vreemdelingen zich binnen Brus

X 3
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sel begaven , wandelde een mannetje naar den

laatsten smaak gekleed op de trottoirs der straat

Madelaine , alle modewinkels aangapende , en

naar de zich daar binnen bevindende winkelmeis

jes omziende. Zie ! eensklaps bevindt hij zich

bijna neus 'aan neus tegenover een met smaak ge

kleed dametje , vlug als de zephie , dat hem aan

ziende , in lagchen uitbarst.

« Neen, ik bedrieg mij niet, " riep zij gelijktijdig

uit , « het is mijnheer.CHRISTOFFEL VAN DER STOOF."

Het was onze held die mede uitriep : « hoe

zijt gij het ? BIBI !!!

« Lieve hemel !” hervatte deze is aan welk ge

* lukkig toeval moet men het toeschrijven u hier

ier aan te treffen ." (CHRISTOFFEL wilde hare hand

patten . )

« Stil , mijnheer ! pas
toch u niet to com

* promitteren. Als eene uwer' prinsessen zag »

* dat gij mij bij de hand hieldt."

151) « Ach pror ! laat toch die grapjes daar . Ik ben

it immers uw oude goede vriend.... "

has « "Nu ja , dat laatste hebt gij getoond , toen zij

« op eens rijk geworden waart.'

« Het isiuwe schuld , dat wij elkander niet ver

te staan hebben. Gij hebt mij dien avond , ik

« herinnen wij de zelven nog al te svel , toen gij

mij in donker liet zitten , niet eens willen aan

« hooren , en had ik den volgenden : dag niet ge+

* Vreesd u andermaal in den slecht humeur aan

OP ,

1
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te treffen , dan had ik mijne fortuin aan uwe

* voeten gelegd. Ik wilde,u dien avond beproe

« ven , moet gij welen ,?!

« Men zoude zeggen , hoe aardig gevonden .

* Nu , weet ! dat ik niet lang om u gehuild heb.

* Den volgenden dag, hadt gij reeds eenen oprol

« ger. Zie ! zoo moeijelijk viel het mij u te verger

« ten. Na dezen beminden mij nogmeerdere knap

pe jongens... en die kontanten bezaten. Nu

« spreek ik goed Engelsch , geloof ik ,” :

« Foei BIBI ! mij zulks te bekennen , ik die u

« steeds bleef beminnen, en wier nagedachtenis

steeds een plaatsje in mijn hart agavplde. "

« Het is bezwaarlijk te gelooven ,” veryolgde

BIBI lagchende , * maar kom .... geef mij den arm .

gult mij uwe avonturen sipds uw vertrek

van hier verhalen ,"

1 CHRISTOFFEL gaf BIBI den apm en al wandelende

verhaalde hij aan zijn vroegere beminde alles

wat de lezer reeds weet; maar nog pigt , dat

zijne PRECIOSA, het grootste deel van zijne fortuin

verteerd hebbende , typist met hem gezocht had ,

toen zij vernam , dat hem weinig meer van de

nalatenschap zijns: nijken ooms,was overgebleven

dat zijne schoonmoeder hem de opgen had willen

nickrabben en gedreigd ' had te slaan , herg

yoor eenen bedrieger uitkrijtende , als wijn vermo

een veel grooter, te hebben opgegeven dan diet

« Gij

স্ব
ল
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inderdaad was , om alleenlijk de eer te genieten

in hare familie te geraken .

« Zoo ben ik dan op het onverwachts heen ge

« gaan ,” vervolgde CHRISTOFFEL , v en heb de fa

* milie mijner PRECIOSA in het kasteel achtergelaten

« De lieve hemel geve, dat zij mij hier nu maar

* in rust laten .

Bibi schaterde van het lagchen .“

« Nu uwe beurt , Beer !” vervolgde CHRISTOFFEL

« Zijt gij nog altoos in hetzelfde modemagazijn p» ,

"? Ik ! ha ! ha ! ik ben in dien tijd wel in zes

• anderen geweest.
Nu, ben ik op mij zelve."

« Bravo ! bravo ! ik zal u een bezoek komen ge

« veri als oude bekende."

". « Neen voor alles niet, mijnheer ! ik ken geene

« oude bekende meer..Mijn vriend.... · een offi

« cier van de lanciers.... zoude....

* Hoe een officier van de lanciers.... Uw hart

« zegt u dan niets meer in mijn voordeel ? " .

de Ach , neen ! geene lettergreep."

I'm Ik heb nog eenig vermogen BIBI!

1'e Hoogst gelukkig voor u . Gij behoeft dan voor

bet minst als notarisklerk niet meer te gaan pen

nen . Wel ja ! Ik zoude weder met u aanknoopen,

« om mij weder op eenen mooijen avond of vroe

*' gen morgen aan de deur te laten zetten. Neeu ,

* mijnlieer ! te veel eer."

go w Ach biet !" antwoordde hij , « gij zoudt kunnen

9 .
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* denken .... « .Ga voor het minstmet mij bij Disc

* bos eten. Zij hebben er tegenwoordig over

* heerlijke vleeschpasteitjes , waarvan gij vroeger

* 200 veel hieldt.”
3 ... ) ; 101 ? 5

« Ik houd er nog van ;'maar ik wil die met o

« niet eten . Ook wacht mij mijn lancier." : 304

Dit zeggende , maakte zij zich van CHRISTOFFELS

arın los, ' zeggende : « Vaarwel mijabeers weet ,

« dat men ligter eenen ontrouwen dan eerien ond

« dankbaren vergeet."

Toen in den nacht van den 25sten der daaropa

volgende maand het ministerie van justitie , door

de opstandelingen , die na de opvoering van het

zangspel Het sprakelooze meisje van Portici , of ,

het oproer te Napels , aan Masaniello gelijk , mer

brandende toortsen door de straten vlogen , in brand ,

werd gestoken , waarbijde oproerkfeetwerd aange

heven , vloog de held dezer geschiedenis , zich reeds

te bedde gelegd hebbende, schrikvol uit hetzel

ve ; en later vernemende , dat het paleis van justi

tie in brand slond , waagde hij het zich daarhem

nen te begeven. Hij verlangde nu niet de eerste

plaats aan de poort van hetzelve te vervullen ,

waarop hij zich vroeger 200 veel liet voorstaan

maar bleef beangst en voorzigtig achter het front

van hen , die dit verwoestend bedrijf met schrik

aanstaarden. De vlammen stegen omhoog en verw

den de lucht ; benevens het gelaat der duivels , die

2
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zielt om hetzelve geschaard hadden ; en , na het

aanstoken van dit vuur , voorkwamen , dat er geen

water tot bluesching werd aangebragt. CARISTOFFER

sidderde ten aanzien van dit schouwspel , en daar

hij als het ware onwillekeurig door de menigte in

het midden der. brandstichters was voortgestuind ,

zag hij beangst naar eenen uitgang om , door de

steeds tamenvloeijende menigte... Eensklaps treft

hem de blik van iemand , die hem schijat te her

kennen . Het is de verwilderde blik eens opstan

delings , of wel die eens trawants yan eenen der

zelve welke hem aanstaarta . De terugkaatsing der

spelende vlammen van het brandend gebouw verb

lichten de gelaatstrekken van dien afschuwelijken

man . CHRISTOFFEL heeft dezelte te wel berkend .

De doodsangst prangt hem , die den duivel veri

meent gezien te hebben'; gejaagd dringt hij zich

door de menigte , loopt buiten adem de place

roijale over , bereikt de laagte van de stad , wabt

magieloos op eenen stoel neder, en zegt: j« geregle

hemel ! het was de vagebond."...

Ja , hij was, het die , na zich nog een wijl ter

herstelling ,der wonde , welke Victor hem had toe

gebragt, in de nabijheid van den Schrikkenstein

opgelouden te hebben , als landlooperi, dan hien

dan daar zwervende, in dit tijdstip te Brussel aan

kwam en als huurling der rebellen werkzaam was.

Ik zal het toch maar eens wagen de straat op
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o le gaan ,” zeide .CHRISTOFFEL eenige dagen later

. tegen zijne huisvrouw Mad. LAROND Jy's ... ,

• Dat zal moeijelijk gaan , " , antwoordde deze .

» Men is bezig de straten te barrioadøren ." . Lid

ve hemel ! wij zijn dan in staat van beleg gesteld

en Brussel is helaas! niet zoo proverwinnelijk

als de Roblenval." zeide hij in zich belven Ack

» lieve juſvrouw ,LAROND ! geaf mij dat mijbe laar.

* sen . Hoe panuig ik anders ook berd zoo als gij

9.Weet en uw man misschien ook , kan ik mer

• geene - zijden kousen over de barrigadas klime

men . " -Niet zonder moeite bereikte hij de

Schaarbeekschepoort
die men juist bezig

was met allerlei oud huisraad te barricaderen ,

Ziet daar komen eensklaps vijf dames met eenen

Jangen , balle, die zij inet moeite ter barricaderin
g

opheffen aan'; CHRISTOFFEL dit gevaarte ziende aan

komen retireerta Lieve hemel! bedriegt mijn

moog zich niet,” roept hij onwillekeuri
g
vit, zijne

• hunden verwonderd omhoog heffende, en de

* middelste dezer heldinnen toe roepende :

m Comment! BIBI ! gij, vreest toch wel de lan

ciers niet.” Zij was het , die oaze CHRISTOFFEL

van ondankbaarheid had beschuldigd , en nu wierp

zij zelve eene barricade voor haren vroegeren min

naar op , ter voorkoming zijner wederintogt.

Haar lancier ( een Hollander) had na de fêtes

en réjouissances Brussel verlaten , en zich weder

bij zijn korps vervoegd . Nu was dit korps in aan

Lan

0



332

misvormd lijk , dat ,

togt, en zij de minnares van den kommandânt 'en

chef der Garde Urbaine geworden . CHRISTOFFEL

waagde het later , en wel-tijdens de inname van

Brüssel , niet meer zijn huis uit'te gaan vreezende

dat de kogels , de steenen , de potten en pannen ,

waarmede men wierpo :Gedwongen echter om bij

zijnen notaris ter beuring van eenig geld een bea

zoek af te leggen , doorliep hiji op een drafje de

straat. • Hali ! on ne passe pas,” roeptmen hem

eenskaps in eene enge istraat toe. Men hield er

zich opledig met eenigen in het jongste gevechu ge

sneuvelden van de straat op te nemen'; onwille

keurig ziet hij daar naar om het eerste verschrik

den "vagebond . Spoédig wendt hij het oog af en

zegi, vrijer adem halende?'« oef! hij is et nu ein .

• delijk geweest."*';v2.4** *** ne fsdiena

Onze esbode bij het ministerie bevindt zich thans

primo November 'in goeden welsiand is Hager

Bibi steeds te Brussel , dan door deze , dan door

gene gebarricadeerd ; en PRECIOSA , hoog verheven

op den onoversvinnelijken Rottenval , nog steeds

als nnbestorvene wedawe! ...

" Ir savas

2.3 w wie boseb ;

2.11

- nimwa sis estr wie 7291eius.si
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