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DE TROUWE GEZIJIT. 

De laatste dagen van do maand Maart van het jaar 1645 
waren aangebroken. De lentezon, die het verstorvene aardrijk 
een vruchtbaar jaar beloofde, scheen helder aan den onbo-
wolkten hemel, en verlichtte vriendelijk zelfs de vent afge-
legene dorpen en hutten. 

In vollen glans echter vielen hare stralen door de hooge 
venstem van het hertogelijk kasteel te Stuttgard. geen zijden 
gordijnen beletten baar door te dringen, en geen verguld 
huisraad was er voorhanden, om de stralen schitterend terug 
te kaatsen; integendeel, er was bijna niets te den dan de 
kale wanden. Van den stal en de keuken af tot aan de her-
togelijke audientiekamer toe, waren nood en ellende duidelijk 
aiehtbaar. 
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Het was juist het uur, waarop de hertogin gewoon was 
de kinderkamer te bezoeken. Het gezioht der bloeiende jeugd. 
in hare onschuldige vroolijkheid was niet in staat de terne-
dergedrukte vrouw op te beuren. 

De kamerjoffer wendde zich thans tot de hertogin en 
zeide : 

„Uwe Doorlaohtigheid gelieve genadig te bedenken, dat 
het allernoodzelelijkst is nieuw linnengoed voor de kinderen 
aan te schaffen. Redde sedert eenigen tijd zijn twee naaisters 
bezig met verstellen, en toop ie dit nog niet voldoende." 

,Ik weet het, Margaretha" antwoordde de vorstin met 
een zacht, ,ik zal het zijn« Doorluchtigheid vooretellen en 
om eerre assignatie op de hof koe verzoeken. Doch papier is 
nog geen geld, en het valt te betwijfelen, of de kas in staat 
ie om de hertogelijke bevelen op te volgen. Laat de meisjes 
maar met veentellen voortgaan, dan zullen wij ons ten minste 
nog enne poos kunnen redden." 

De hertogin was daardoor nog droeviger gestemd, zij 
groette de kinderen en ging weder terug naar hare kamer. 
Toen zij daar gekomen was, werd haar een bezoek aan-
gekondigd. 

Het was de hertogin-moeder, die te Brackenheim woonde, 
benevens eens grijze dame met een treurig gelaat. Deze was 
de oude hertogin Ursula, de weduwe van hertog Lodewijk, 
die van Nurtingen komende, tegelijk met de hertog-moeder 
te Statigard aangekomen tva. 

De hertogin ontving dit bezoek met al de achting en den 
eerbied, die de betrekking van moeder dee hertog, en van 
oudste lid van de vorstelijke familie vergeohie. Doch al hare 
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hoffelijkheid was niet in staat den strengen blik van de 
enne en het klagende uitzicht van de andere te verzachten. 

„Gij zijt wel goed ons met uw bezoek te vereeren, daar 
wij juist uwen troost en uwe ondervinding soodig hebben," 
zeide zij tot de hertogin-moeder. 

,Ik was wel genoodzaakt n op te zoeken, daar niemand 
hij mij komt," antwoordde deze met toornigen blik. „Het 
kan den hertog, mijnen zoon, niet onbekend gebleven zijn, dat 
de geneeshemen mij wegens mijnen zwakken toestand fijne 
Fransche wijnen voorgeschreven hebben. Doch ik wacht te 
vergeefs, dat mij iets toegezonden wordt, en heb ook vol-
strekt geen middelen, om die zelve te bestellen. Eveneens 
wacht ik sedert jaren op eene herstelling van het kanteel, 
dat in een bouwvalliger toestand is. Elk jaar wordt mij be-
loofd, dat het hersteld zal warden en nu heb ik reeds door 
de tocht, die er ongehinderd door trekt, erge rhetimatische 
pijnen bekomen. liet schijnt, dat de hertog bij de genoegens 
van zijn hof geheel en al vergeet, dat bij ook plichten te 
vervullen heeft jegens eeue moeder, die ziek uit de wereld 
teruggetrokken heeft." 

„Doorluchtigste moedert" sprak de hertogin zuchtende, 
»leg den hertog noch mij ten laste, wat alleen door den nood 
der tijdsomstandigheden veroorzaakt wordt. Spreek niet van 
genoegens, wanneer nood en ellende hunne zetel hij ons ge-
vestigd hebben. — Ik ben verheugd, uwe Doorluchtigheid 
ffi zulk oenen goeden welstand te zien, dat gij de reis naar 
Stuttgard kon4 ondernemen," ging zij voort, hare stem ver-
heffende en zich tot hertogin Ursula wendende, om aan het 
gesprek eene andere wending te geven. 



„Goeden welstand,” Mae met sidderende stem de oude 
vorstin, die door haar zwak gehoor van het vorige gesprek 
niets vernomen bad. „Goeden welstand! dat geloof ik. Is 
ooit eens vorstin in zulk een ellendigen toestand geweest? 
Niet dat ik klaag over de weinige krachten, die God mij 
op mijnen ouden dag schenkt; maar de meneohen hebben 
mij allen verlaten! Men heeft nu sedert twee kwartalen mijn 
weduwen-inkomen niet uitbetaald; ik heb dezen winter ge-
brek gehad aan hout, om mijne kamer te verwarmen, en 
nu ben ik genoodzaakt geworden a mijne kamerjuffers op 
ééne na te ontslaan, benevens mijnen koetsier, omdat ik geen 
geld heb om hun loon uit te betalen. Als die lieve, zalige 
hertog Lodewijk eens zag, hoe zijne opvolgers Zijne vorste-
lijke weduwe veronachtzamen, hij zou voorzeker geen rust 
in zijn graf hebben." 

De oude vrouw wisobte eenige tranen uit de oogen ; de 
kommervolle toestand, waarin zij zich in haren ouderdom 
bevond, ging baar diep ter harte. De jonge hertogin 
zelve was getroffen, hoezeer zij ook reeds aan klagen ge-
woon W&B. 

„Ik zal over u met den hertog spreken," zeide zij, „hij 
zal doen, wat in zijn vermogen ie; denk eens: vier hertoge-
lijke weduwen, tien prinsessen en acht prinsen, buiten en 
behalve onze eigene kinderen, uit de middelen van den her-
tog te onderhouden; terwijl hij slechte een derde gedeelte 
van het hertogdom in zijn bezit en een zeer sohraal in-
komen heeft." 

De oude vorstin echter mihoen, hoezeer ook de hertogin 
hare stem verhief, den zin van hare woorden niet te vatten; 
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zij schudde slechts het hoofd en zuchtte voortdurend: „De 
weduwe van hertog Lodewijk in zulk eerren nood) ach, hoe 
ongelukkig!" 

Met een bitteren glimlach opende nu de jonge hertogin 
eerre zijdeur en wees op de tafel, waarop tinnen tafelgereed-
eohap stond. Zij gaf de beide klagende vorstinnen door tee-
kenen te kennen, dat het zilver verpand was. Zij barette uit 
in tranen, toen zij zich weder nederzette en de weduwen 
weende» met baar. 

De hertog zelf wou op dit »ogenblik niet te spreken, want 
hij gaf andientie aan de afgevaardigden der gewesten. 

Het wee een treffend gezicht, de eerwaarde prelaten en 
raadsheeren der landschappen tegenover den jeugdigen hertog 
te zien; de algemeen nood erheen de kloof van het onder-
scheid der et.dn gedempt, en vorst en volk nader tot 
elkander gebracht te hebben; dit bleek duidelijk uit de 
eerbiedige vertrouwelijkheid der madsheeren en uit de wee-
moedige hartelijkheid van den vorst. 

Do raadsheeren brachten den hertog de door de gezanten 
bewilligde gelden, want tegen de volgende maand was het 
vredeeongres te Oenabruok uitgeeolareven. Zij voegden daarbij 
de onderdanige vermaning, dat de hertog in de instructiën, 
waarvan hij de gezanten zon vonmien, op besliste wijze zou 
aandringen, dat Wurtemberg weder Zijne oude gemaal be-
kwam, en de afgenomene gedeelten weder teruggegeven 
werden. 

De hertog .atto diep. 
»Dit verzoek was niet nodig" zeide hij, ,wier zou de 

herstelling van het hertogdom meer ter harte kunnen gem 



dan mij? Maar aola wij hebben weinig hoop, want onze 
vijanden zijn onze rechters! Wat er te doen ie, zal Varnbuler 
op zich nemen, dien wij met het volste vertrouwen de zen-
ding hebben opgedragen." 

„He geheimraad Varnbuler heeft ook het volle vertrouwen 
der landsohappen, en one is de taak opgedragen, uwe Door-
luchtigheid over die keus onze volle goedkeuring en dank 
over te brengen," zeide de oudste der madsheeren. De eer-
waarde hofprediker Osiander voegde er bij: 

„Overigens zy het gelukken en het volbrengen der zen-
ding den Heere der heincharen aanbevolen, die uw vorstelijk 
hart met geloof en moed en de onderdanen met onderwer-
ping gelieve te vervullen." 

,Amen," antwoordde de hertog op treurigen toon, „en 
om dezen zegen deelachtig te worden, verzoek ik het con-
sistorium, dat het op den dag, dat het congres geopend 
wordt, een algemeenen boete- en bededag bende." 

Mek betuigingen van onderwerping, die niet slechte voor den 
vorm, maar uit het hart gesproken werden, gingen de raad.-
hoeren heen. De hertog bleef alleen. Hij zette zich op eeaen 
stoel neder, roet de hand onder het hoofd en loosde een 
diepen zucht. Er waren vele ongelukkigen in zijn land, 
maar het kwam hem voor, dat bij de ongelukkigste van allen 
was. Eindelijk vermande hij zich er werd aan de deur ge-
klopt; — een bediende trad binnen en berichtte, dat de ge-
heimraad Varnbuler ie de voorkamer op de bevelen van 
den hertog wachtte. 

„Laat hem binnenkomen," zeide de hertog. 
Eenige °ogenblikken later verscheen de geroepene. Het 
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wee een man met eens moedige houding, zonder trotschheid, 
en met een gelaat vol uitdrukking en ernst. Zwijgend stond 
de hertog tegenover hem; de gewaarwordingen, die zijne 
ziel bestormden, sohenen te hevig en te menigvuldig te zijn. 
Eindelijk trad hij den gevolmachtigden gezant oenige sohreden 
nader en solde: 

„Geheimraad Varnbuler, hiermede leggen wij in uwe han-
den de volmacht tot uwe zending neder I" 

Met enne diepe, eerbiedige buiging, nam de genera de 
papieren uit de vorstelijke, op dit oogeublik sidderende hand. 

5Varnbuler! op n rust nu de oenige hoop van uwen vorst 
en van uw land," ging hij na eenig stilzwijgen voort. 

,Ik hoop getrouw te zijn, genadigste heer! en de kracht 
die mij ontbreekt, zal God mij sohenken," antwoordde 
Vambuler. 

,God zij uw bijstand," hernam de hertog ,van de wereld 
hebt gij niets te hopen. Denk ik over uwen toestand te 
Osnabruok en aan al onze vijanden, dan verlies ik alle hoop. 
Ik ben een ongelukkige man, Varnbuler I" 

De treurige gemoedsstemming van den vorst trof Veen-
buler diep; hij boog zijne knie voor den hertog, en beloofde 
in zijne hand getrouwheid in zijne zending en volharding 
tot het uiterste, en zich daarna opheffende, voegde hij 
er bij: 

,Vaarwel, genadigste heer! Zoo God wil, ziet gij Mij 
niet weder terug, voordat het gouache hertogdom weder 
hersteld ie." 

De hertog wenkte met de hand op eens wijze, die meer 
dan woorden te kennen gaf; daarna Bloot hij de deur achter hem. 
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Den volgenden dag vertrok Varnbuler in gezelschap van 
de overige gezanten, die vooraf te Stuttgard waren bijeen-
gekomen. In bange verwachting maakten zij allen de reis; 
het was een ernstig en bekommerd gezelschap. Overal, waar 
zij afstegen, werden zij reed» bij den eersten aanblik ab af-
gezanten naar Osnabruck herkend. 

Vooral was het gezelschap weemoedig, toen zij die stad 
in het gezicht kregen. Zij drukten elkander de band en 
zonden verzuchtingen uit hun hart tot God op, want hoeveel 
ellende er toen reeds moge geheenscht hebben, zoo ver was 
het evenwel nog niet gekomen, dat men in staatsaangelegen-
heden de knip van God meende te kunnen ontberen. 

En zoo trokken zij de stad binnen en zochten Bene woning 
op. Tot koe buig P Dat was alleen bij Gal bekend. 

Den 10dm April brak aan. In de stad Osnabruck waren 
alle winkels en werkplaatsen gesloten, alsof het een feestdag 
was, en toch heersehte er in de stad eerre buitengewone 
drukte. Reeds vroeg in den morgen waren de straten met 
meiler-hen opgevuld. Velen echter begaven zich vooraf naar 
de kerk; onder deze was ook Varnbuler. 

Hij luisterde met aandacht naar de hartelijke aanspraak 
van den geestelijke en vereenigde ziek in het gebed met 
zijne broedei. in het geloof. 

Met een hart, vervuld van gewaarwordingen, verliet hij de 
kerk, en begaf hij ziek door de dicht opeengepakte menigte 
naar zijne woning terug, om ziele voor het enigma te kim-
den. Daarna begaf hij ziek op weg. Overal op de straten 
en aan de vensters, zoo ver de °ogen reiken konden, werden 
de oogeu en handen ten hemel geheven, want het was de 
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opening van het vredes-congres . een dertigjarigen oorlog, 
die door het klokkengelui aangekondigd werd. 

Op de verramelplaate aangekomen, rangschikten zich de 
leden van het congres tot een plechtigen intocht in de ver-
gaderzaal. Het wee daar een prachtvol gezicht. Niet alleen 
de vertegenwoordigers van alle Duitsohe vorsten en etenden, 
maar ook die van het Franeohe en Zweedeche hof waren 
daarbij tegenwoordig. 

Bij de Oostenrijks.° magnaten, de Beiersohe generaals 
en de Fr.sehe edellieden moest de eenvoudige gezant van 
het kleine Wurtemberg in de schaduw staan, en Vambuler 
gevoelde dit dan ook wel ; maar zijne sterkte was in God 
en in de gerechtigheid der zaak, voor welke hij strijden zou, 
en in dat bewustzijn kon hij ook al de honende en vijandige 
blikken verdragen, die door Zijne tegenstanders in het voor-
bijgaan op hem geworpen werden. 

De zaak van Wurtemberg werd van zulk een groot be-
lang niet beschouwd, dat zij in de eerste dagen of weken 
zou hebben kunnen ter sprake gebracht worden. Intuaachen 
zat Vambuler niet stil; hij bezocht de gezanten der andere 
vorsten. Hij trachtte vrienden voor de zaak van Wurtemberg 
te vinden en het doel der vijanden te ontdekken. 

Door de gevolmachtigden des keizers werd hij koel, door 
de Beiereohe en andere gezanten, die bezittingen v. Wur-
temberg aan zich gebracht hadden, met openbare vijandschap 
ontvangen. De gezanten van Frankrijk, dat in bond met de 
Stonden stond, verzekerden hem op de vriendelijkste wijze 
van hunne ondersteuning ; doch Vambuler wiet maar al te 
wel, dat hij op hunne beloften niet veel staat kon maken. 
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Indien het Franaohe hof daarin 'oenig voordeel voor eioh 
zelven zag, dan voorzeker zou het niet aarzelen. 

Alleen de Zweedsche leden van het congres ontvingen 
den Wurtembergeohen gezant met gulheid en vriendelijkheid. 

Eindelijk naderde de dag, dat de gezanten van den Zwabi-
zeken kreie tot spreken geroepen werden. Daarna stonden Knber-
lin, de kanselier Burkhardt, de algemeene gezanten van den 
kreie, benevens Vambuler en de gevolmachtigden der steden 
en kleine geweten op. Varnbnler verklaarde, dat de hertog, 
alsmede de gewesten, krachtens de onder Ebenhard vastge-
stelde en de daarna door Zijne Keizerlijke Majeeteit ver-
scheidene malen bevestigde verordening der ondeelbaarheid 
van Wurtemberg, de teruggave van de gmamenlijke, weg-
genomene gedeelten eisekten. 

Daarna verhieven ziek van hunne zetels de gezanten van 
do aartehertogin Claudia van Oostenrijk, van den keurvorst 
Maximiliaan van Beieren, en het Sticht van Straatsburg en 
van de gezamenlijke, in den oorlog door de monnikenorde 
in bezit genomene kloosters te Wurtemberg. 

Allen verdedigden de nieuw verworvene rechten en be-
sloten met de verzekering, dat niemand tot °ene schikking 
wilde komen. De keizerlijke gevolmachtigden wierpen een 
smadenden blik op den gezant van het Evangelische War-
temberg, en zeiden, dat er tegen de gegronde beweringen 
van de aartshertogin, van don keurvorst, het Sticht en de 
kloosters niets in te brengen wao. 

De tegenwerpingen van den Zweedechen gezant werden 
wederlegd en de zitting werd gcaloten, zonder dat er voor 
Wurtemberg oenige hoop overig bleef. 



13 

Zoolang Varnbuler in de vergaderzaal in het vuur zijner 
rede was, begaf de moed hem niet; maar toen hij de ver-
gadering verlaten had en de straten doorliep, en naar Zijne 
eenzame woning terugkeerde, woog het gewicht van zijnen 
rorgvollen toestand loodzwaar op zijn hart. Toen hij te huis 
kwam, wachtte hem de renbode, die den uitslag van de ver-
gadering to Wurtemberg moest gaan berichten. 

Twee jaren waren er verkopen. De vredesonderhandelin-
gen naderden hunne beslissing. Alleen de Wurtembergsehe 
aangelegenheden konden tot geen einde komen. Bijna zonder 
uitzicht, doch niet zonder moed en bovenal met vertrouwen 
op God, verdedigde Varnbuler voortdurend de zaak zijns 
heeres, zoowel in de vergaderzaal, als in de woningen der 
gezanten. 

In eens droevige en nedergeslagene stemming begaf hij 
zich op zekeren morgen naar de bijeenkomst. Hij had de 
treurige ontdekking gedaan, dat zijn geheimschrijver, een 
sedert jaren vertrouwd dienaar, zich door zijne vijanden had 
laten overreden om zich als spion te laten gebruiken. 

Niet alleen het nadeel, dat hierdoor aan zijne zaak toe-
gebracht wee, niet alleen het bewijs van de verraderlijke 
sluwheid zijner vijanden, maar ook de ontrouw in zijnen 
eigenen kring moert een hart als dat van Varnbuler diep 
grieven. Terwijl hij ziel met een bezwaard hart gereed 
maakte om zich naar de vergadering te begeven, verzocht 
zijn getrouwe hofmeester een oogenblik gehoor. 

„Maak het zoo kort mogelijk," reide Varnbuler. 
,Geelrange heer," antwoordde de man, ,de huisheer heeft 
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bericht, dat hij de woning verloren aal aan een ander, in-
dien de rekening van de versohenen huur niet binnen den 
tijd van acht dagen betaald ie." 

,Goed," aaide Varnbuler met eene droevige stem; ,eerst. 
daags moet er geld uit Wurtemberg komen. Hebt gij 
nog iets?" vraagde hij, toen de hofmeester niet heenging. 

,Aoh, gestrenge beer!" sprak deze beschroomd. ,Met al 
nw uitetel zal het toch nooit gaan. In Wurtemberg is ook 
geen geld. Als gij eens wist, hoe de andere gezanten met uw 
karig huishouden den spot drijven. Wij worden niet geteld 
en dit doet meer af, dan gij misschien denkt. Wanneer gij 
de gezanten van hertogin Claudia of de keizerlijke lieden 
iets in de hand stopte, zou uwe zaak wel vooruitkomen; 
en — neem het mij niet kwalijk, een keisserlijke porder 
kan dikwijls meer uitrichten dan uwe beste rede en gron-
digste bewijzen! Ik bid u, wees niet vertoornd over mijne 
vrijmoedigheid." 

,In het minst niet," reide Varnbuler, zich omkeerende 
om de woning te verlaten. Hij wist wel, dat hetgeen de 
hofmeester kesegd had, maar al te waar wee. 

In de vergadering kwam thans weder de Wurtembergsehe 
zaak ter tafel. De geleerde Adam Adami, prior te Murhard, 
gevolmachtigde van de Wurtembergsehe kloosters, had het 
woord en sprak met de hem eigene, sluwe soborpsinnigheid 
en ruigen ijver. Hij werd door de Beiersohen met hunne 
troteehe beslistheid krachtig ondersteund. De keizerlijk., 
maantel persoonlijk beloodigden, toonden zien in home rede 
over de zaak van Wurtemberg vijandiger dan ooit, en zelfs 
de Fr.sohe gezanten, die Varnbuler voorheen zoo zeer naar 
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den mond gesproken hadden, ontweken thans de bespreking. 
De voorspraak van Zweden kon tegen morele stemmen 
niet veel uitrichten. Uitgeput kaald Varnbuler adem, toen 
de zitting afgeloopen was. Hij vertoefde nog eenige ongel-
blikken in de zaal, om op den terugweg niet met de hem 
vijandige leden in aanraking te komen. Plotseling voelde hij 
eerre hand op zijnen schouder leggen. Omziende, zag hij het 
onheilspellende gelaat van den gezant van hertogin Claudia. 
Met Spaamache hoffelijkheid sprak deze hem aan en peeen 
zijne trouw en volharding in de zaak zijns heeres. Varia-
beler maakte eend buiging. Daarop sprak de gezant over 
het rechtvaardige van de Wurtembergsohe zaak, terwijl hij 
zijn leedwezen te kennen gaf, dat de menigte der tegen-
standers weinig hoop voor den goeden afloop opleverde. 

„Wij vertrouwen op God, die ons recht verschaffen zal 
te zijner tijd," antwoordde Vambuler. 

„Daar doet gij wel aan!" antwoordde de gezant met oenen 
vriendelijken glimlach, „doek gij moet daarbij toch de tijds-
omstandigheden in aanmerking nemen en den bijstand van 
aardeoha vrienden niet afwijzen, en deze worden dikwijls 
daar aangetroff., waar men ze het minst verwacht." 

Varnbuler zag met verbaasden blik den gemat aan. Zou 
er van die rijde hulp komen opdagen ; dat kon hij nauwe-
lijks gelooven. 

„Laat ons vrij uitspreken," ging de gezant op denzelfd., 
vriendelijken toon voort, „uwe uitzichten op een goeden af-
loop zijn gering ; offer daarom een gedeelte op van uwen 
eisch, om het andere des te beter te kunnen verkrijgen. De 
aartshertogin is aan het keizerlijke hof hooggeacht, stem 
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haren eiseh toe en gij kunt op hare hulp tegen Beieren en 
de kloosters staat maken." 

Vanabuler was verbaasd; hetgeen de gezant zeide, was 
zeer verleidelijk, maar de zaak wee niet rookt. Na eenige 
oogenblikken bedenken, zeide hij op beslisten toon 

„Ik moet uw aanbod afslaan, eed en plicht gebieden mij 
ook slechts een gedeelte van het hertogdom af te staan." 

De gezant trok de Behouders op en wilde toornt schijnen, 
doch hij kon de achting niet verbergen, die onwillekeurig 
voor de:sen moedigen en getrouwen man in zijn hart ont-
waakte. 

Varnbuler begaf zich naar zijne woning. Op de plaats 
ontdekte hij een bode in de bekende Wurtembergsehe liverei, 
die een schrijven van den hertog gebraelat had. Vambuler 
opende het; het behelsde nieuwe vermaningen, verzoeken, 
verzekeringen van vertrouwen van wege zijnen hertog, 
maar — geen geld; de kassen waren op het oogenblik alle 
ledig. — Gedurende een half uur bleef Varnbnler alleen; 
toen riep hij zijnen hofmeester. 

„Zeg de woning op en geef de dienstboden uit mijnen 
naam hun ontslag; gij kunt overigens mijnen gouden ketting 
verpanden, om de huishnor te betalen," zeide hij. 

Zijne stem was rustig, zijn Mik welberaden en vroolijker 
dan gewoonlijk; de hofmeester boog en verwijderde zich. 
Varnbuler plaatste zich aan zijne schrijftafel. ,Trouw en 
volharding vermogen veel," sprak hij op beslisten toon; 
daarop nam hij de pen en schreef aan den hertog; bij ver-
zekerde hem opnieuw van zijne trouw en bad hem den 
moed niet te verliezen. 
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Wanneer de nood op het hoopt ie, le God het meed 
nabij degenen, die op Hem vertrouwen. Dit heeft ook 
Varnbuler en met hem geheel Wurtemberg ondervonden. 

De keurvont van Beieren wee den oorlog moede en wilde 
de Rijksetenden overhalen, om de onlangs door hem ver-
worvene waardigheid van keurvorst te erkennen, en ten 
einde hiertoe de stem van Wurtemberg te winnen, deed hij 
afstand van zijne einehen, 

De Zweedeche wapenen behaalden voortdurend de over-
winning, en daardoor werden hunne vijanden hoe langer hoe 
meer tot ootmoed gestemd. Eindelijk werd de keurvorst van 
Beieren door de vereenigde tranche en Zweedeahe legers 
tot een vredesverdrag gedwongen. Hierdoor werd de keizer 
van zijnen voornaamsten bondgenoot beroofd en was hij ge-
noodzaakt, den vrede onder elke voorwaarde aan te nemen. 
De keizerlijke gevolmachtigden lieten daarop hunne aanspraak 
op alle door het Oesteurijkashe huis in beslag genomen be-
zittingen varen, waaraan ziek ook de aartshertogin Claudia 
onderwerpen moest. 

De bezitten, der geestelijke goederen bleven evenwel het 
hardnekkigst. 

,Gij moet toch niet allee hebben," riepen de Katholieke 
Standen wrevelig, „gij hebt de hoofdzaak verkregen." 

„Er moet vrede komen in het ganeehe hertogdom," ant-
woordde Varnbuler. 

Eene nieuwe overwinning der verbondene legers bracht 
walk een echrik in het rijk, dat, op den 16.. Kaart van 
het jaar 1648, de gezamenlijke Katholieke Rijksetenden de 

Trouwe Gezant. 
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algemeene en onvoorwaardelijke teruggave van alle klooeters 
en geestelijke goederen bewerkstelligden. 

Hoe Varnbuler op dezen gelukkigen dag te moede was, drukte 
hij uit in renen brief, dien hij aan de readsheeron te Wurtem-
berg schreef, en waarin hij vooral zich verheugde over de ver-
kregene vrijheid tot het verkondigen ven het zuivere Evangelie. 

Den 14'iw October 1648 was de hoogst gewichtige dag, 
op welken de vrede tussoh. keizer Ferdinand III en de 
Rijksetenden aan de ante, en koning Lodewijk XIV van 
Frankrijk en koningin Christina van Zweden aan de andere 
zij de gesloten werd. Weinige dagen daarna keerde Varn-
buler naar zijn geliefd vaderland terug. 

Hoe verheugd was hij, toen hij wederom de Wurtemberg-
coke botwohen en heuvels aanschouwde, toen hij Stuttgard 
binnentrok, en het volk rondom zijnen wagen zich verdrong 
en hem juichend begroette, toen de gewestelijke overheden 
eerre deputatie tot hem zonden, om hem te danken voor de 
trouwe diensten, welke hij den lande bewezen had. 

Eerst had Varnbuler zich naar het hertogelijke kasteel 
begeven. De hertog>  van zijne komst onderricht, verleende 
hem oogenblikkelijk gehoor. 

Eo zoo stond hij dim weder voor zijnen hertog, evenals 
hij vier jaren vroeger voor hem gestaan had, toen hij den 
eed van getrouwheid in zijne zending voor hem aflegde. De 
hertog reikte hem de hand, terwijl de tranen hem uit de 
oogen vloeiden. Nu was ook het oogenblik gekomen, dat 
Varnbuler, de onverschrokken man, die standvastig gebleven 
wee onder den drukkendsten last, zich niet langer bedwing. 
kon. Hij bedekte zijn gelaat met zijne handen, zijne stem 
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begaf hem en hij kon alleen antwoorden „God zij geloofd!" 
Zelf. de vijanden van Varnbuler hebben zijne welwillend-

heid, trouw, volharding en bijzondere gaven erkend ; de keizer 
zelfs heeft hem vrijwillig in zijnen adeldom hersteld en een 
eereteeken, benevens den titel van keizerlijken hof- en paha-
graaf verleend. De hertog schonk hem een kasteel, het halve 
dorp Remmingen, benevens vele andere goederen tot beton-
ning voor zijne aan den lande bewezene diensten. 





Da KOOPVROUW. 

In Amsterdam, niet ver van de Botermarkt, stond een-
maal een klein huisje. Het had slechts eens kleine deur en 
één venster, en in den winkel wee nauwelijks ruimte voor vijf 
menechen. Meer ruimte was er ook niet nodig, want zelden 
kwamen er vijf tegelijk om to hopen. In dezen winkel 
was alles te bekomen, wat men maar begeerde draagbanden, 
A. B. C.-boekjee, scheermessen, hobbelpaarden, brillen, pren-
ten en zelfs poppen met wezenlijke krullen, Al deze voor-
werpen waren netjes voor de glazen ten toon gespreid, de 
beste evenwel niet, daar zon en stof zoo licht het goed 
bederven. 

ho dit huisje woonde eens eenvoudige vrouw, die de 
eigenares en tevens de koopvrouw van deson winkel was. 
Voor tien jaren, toen de gebeurtenis, welke hier verhaald wordt, 
voorviel, zal zij omstreek. vijftig jaar oud geweest zijn, en 
due is zij, ingeval z}j nog leeft, nu waarschijnlijk zestig. Zij 
was klein en ging een weinig mank; ij zag er seer vrien- 
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deljk uit, en niemand verliet haren winkel, zonder een 
vriendelijk woord ontvangen te hebben. 

Riken morgen, precies om zeven uur, sloot sij den winkel 
open; daar kon men stola gerust op verlaten. Zij deed bed 
reeds wie vroeg, omdat de schoolkinderen, die zich vroeg-
tijdig op weg begaven en menigmaal schrijfpapier of griffele 
kochten, in het geheel niet hare slechtste klanten waren. 
Daarna dronk zij dan op haar gemak haar kopje koffie, 
vervolgens stofte zij alles af van boven tot beneden, nam 
stuk voor stuk van het raam en maakte het schoon, waarna 
zij allee weder in orde schikte. Op den eereten Maandag 
van elke maand kwamen er echter nieuwe snuisterijen 
voor het raam. Dat wisten de schoolkinderen reeds, en deze 
bleven dan ook, wanneer sij er voorbij kwamen, gaarne 
staan om de prenten te besohouwen, op welke de Hol-
landse]e vloot, of olifanten, koorddnnaers en apen afgebeeld 

Wanneer alles voor het mam netjes geeolaikt was, ging 
zij aan de deur in haren armstoel zitten breien, en daar 
bleef zij dan zitton, tenzij er iemand kwam om iets te 
knopen, dat some don ganschen voormiddag niet gebeurde. 
Dee namiddagti echter zette zij den bril op en las in een 
boek. Het war altijd een en hetzelfde boek; de buren 
kenden het reeds; het was niet buitengewoon dik en had 
!doekte een halven band. Daar stand echter niets anders 
in dan de gesehiedenie van Robinson °lamé', welke zij, 
wanneer zij ze uitgelezen had, weder van voren af aan 
begon. Dit boek behaagde haar meer dan andere boeken, 
niet zomer, omdat haar eerste man ook eenmaal op zee 
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geweest was, maar omdat zij weinig andere boeken kende. 
Dikwijls kwam er een jong memel, voorbij den winkel 

van deze vrouw, dewijl zijn weg hem menigmaal daar lange 
voerde. De vrouw in den groenen armstoel was hem in het 
oog gevallen, en het kwam hint opmerkelijk voor, dat zij 
zulk een geregeld leven leidde. Des morgens vond hij haar 
altijd aan haar breiwerk en des middags met baar boek, en 
hij kreeg groeten lust haar te loeren kennen. Bovendien zou 
bij gaarne hebben willen weten, wat de inhoud van dat 
boek met dien gen:keurden band was, waarin zij altijd rat 
te lezen; want zoo knap als wij, die het reeds weten, was 
hij niet. Bij was een bijzonder man, die zijn hoofd altijd 
val zeldzame geschiedenissen had; ook schertste hij menig-
maal, dat men er om lachen moest, maar er was altijd ernst 
onder verborgen. 

Op zekeren middag, terwijl de vrouw als naar gewoonte 
is het lezen verdiept was, kwam bij daar weder lange, en 
daar hij juiet een weinig tijd had, bedacht hij ziek niet lang, 
en trad den winkel binnen. De vrouw nam haren bril af en 
vroeg hem, wat hij begeerde. Hij bedacht ziek een °ogen-
blik, en antwoorddo:„Ik heb eigenlijk niets nodig, maar ik 
kan wel een A. B. C.-bonk gebruiken.” 

De vrouw stond verwonderd over dit antwoord, en vroeg 
hem, of hij werkelijk een A. B. C.-boek wilde hebben. „Ja 
goeie," sseide hij, ,met af weder haan, dat ie mij om het 
even. Maar ik wil u ook wel zeggen, goede vrouw, waarom 
ik eigenlijk gekomen beo. Ik wilde gaarne weten, wat het 
voor een boek is, waarin gij zit te lezen. Ik zie u daar 
altijd in lezen, doch kan er maar niet uit wijs werden." 



24 

De vrouw begon hartelijk te lachen, en reikte hem het 
boek over. „Het is de ltobineon," roeide zij. ,Dat ie mijn 
lievelingeboek, zoo juist iete voor mijn hart; mijn eerste man 
voer ook ter zee, op Danteig, alwaar hij geetorven ie." 

„Zijt gij weder hertrouwd P" vroeg hij. 
„Ja," aaide de vrouw, en zuchtte, „mijn man ie pak-

huisknecht" 
,Verdient hij daar nog al wat mede?" 
,O ja, dat gaat redelijk wel." 
,En levert de winkel nog al wat op P" 
,Ja, ele men wat verkoopt, dan heeft men wat. Maar 

waarom vraagt gij dat zoo I' 
Zij wee inmiddels opgeetaan, en had een A. B. C.-boek 

voor hem opgezocht. 
,Hier ie een A. B. C.-boek," zeide zij; „maar nu wilde 

ik u vragen, wat gij met een A. B. 0.-boek doen wilt?" 
,Ik wil het A. B. C. loeren," wade hij. 
„Och, hoe kent gij zoo praten! mak een geleerd heer, 

zon die nog het A. B. C. moeten leergin P" 
„Wel zeker, goede vrouw! wie studeert, moet altijd van 

de A. af beginnen. De haan, die voorin staat, ie voor one 
afgebeeld. Beschouw hem eens! Het ie dezelfde haan, die 
gekraald heeft, toen Petrus den Heere verloochende, en 
voor ene etudenten kraait hij nog, daar wij den Heere Jezus 
ook verloochend hebben, en hij roept, dat wij weder met 
het A. B. C. moeten beginnen; daarom ie hij als echild-
wacht voor in dit boek geplaatst. Hoeveel kost het?" 

„Och, vertel mij toch niet zulke gekheid !"geide de vrouw, 
,gij wilt met mij etherteen l'• 
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.1k scherts niet, goede vrouw," antwoordde de vreemde-
ling. ,Er zijn deelde twee boeken in de ~eche wereld, 
die wij noodig hebben: het A. B. C.-boek en de bijbel 
het eerste voor het leven, het laatste voor bet sterven. En 
wanneer wij uit den Bijbel niet meer kunnen laffen, omdat 
wij zoo verstandig geworden zijn, dan moeten wij weder 
van de A. af beginnen. Dat wil zoggen: wij moeten kinde-
ren worden." 

,Daar ben ik te dom toe," zeide de vrouw. 
,Of misschien wel te verstandig," solde de man. ,Kent 

gij de geechiedenis van Nikodernuer 
,Neen," was het antwoord, ,in Robinson staat zij niet." 
,Neen, in Robinson niet," antwoordde hij, ,maar in den 

Bijbel wel; dat is eens der merkwaardigste geeohiedenissen, 
die er ooit gebeurd zijn. Gij hebt toch immer. een Bijbel?" 

,Neen," zeide de vrouw, ,ik weet niet, waar hij is. Hij 
moet er zijn, maar ik weet niet waar. Vroeger hadden wij 
den winkel ginds aan de linkerzijde in de tweede straat, 
No. 57, maar toen mijn man te Dantaig stierf, en ik den 
brief kreeg, ach, wat was dat voor een tijd! De buur wee 
daar zoo hoog, ja, wel eens zoo hoog als hier, en wij had-
den slechte ééne kamer en eend keuken, en daarbij kwam 
nog, dat het vol paddestoelen was, en...." 

,Maar, goede vrouw, gij wildet van den Bijbel zoggen!" 
,Ja, de Bijbel ie, toen wij verhuisden, zeker weggeraakt 

of verloren, ik heb er mij wel tienmaal blind naar gezocht, 
maar koe hem niet vinden." 

„Nu ik zal n eens wat zeggen," antwoordde do ramt, 
„wij zullen reilen. lk geef e. een Bijbel, eo gij geeft mij 
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een A. B. 0.-boek, dan hebben wij beiden, wat wij noodig 
hebben. Maar dan wil ik er ook een met den haan hebben ; 
wilt gij dat?" 

„Nu, gij zijt wel goed!" aaide de vrouw, „ik wil het 
natuurlijk wel gaarne, maar gij komt daar sleoht bij weg." 

„C neen, in het geheel niet," antwoordde de man, „ik 
heb er zelfs nog voordeel bij." 

Na vroeg de vrouw, waar zij den Bijbel zou kunnen af-
halen, waarop de vreemdeling haar antwoordde, dat hij hem 
haar den volgenden dag zou aanreiken;  het kostte hem geene 
moeite. Bovendien moest bij ook juist om dezen tijd hier 
voorbij komen. 

De vrouw zocht met veel bedrijvigheid het fraaiste A. B. 
C.-boek uit, wikkelde het in een echoot, vel papier, en gaf 
het den vreemdeling. Deze lachte, en aaide: „En wanneer 
ik nu eens niet wederkom? Wees getrouw, en vertrouw 
niemand!,• 

»Gij komt wel weder terug," aaide het moedertje, „gij 
hebt een eerlijk gezicht, mijn man heeft altijd gezegd...." 

»Goeden dag, vrouwtje, tot wederziens!" — En de heer 
vertrok mot zijn A. B. C.-boek. Zij etend een poos verwon-
derd, en schudde het hoofd; daarop trad zij naar de deur, 
en volgde hem met de °ogen; want zij zou zoo gaarne heb-
ben willen weten, wie hij was. Toen hij een hoek omge-
slagen was, hinkte zij naar haren armstoel terug, en ging 
weder in Robinson lezen. 

Toen baar man tegen den avond van het werk kwam, en 
zij aan den maaltijd zaten, verhaalde de vrouw hem het 
zonderlinge voorval met den vreemdeling, en vroeg hem, of 
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hij morgen, wanneer die keer wederkwam, er ook niet be 
nou win. zijn. 

De man wilde daarvan eerel niets weten, dat wee hem  
te wijdloopig, en naar den Bijbel stond hem het hoofd ook 
niet, want hij bekommerde zich om niets dan om zijn werk, 
en om eten en drinken. 

Zijne vrouw had in waarheid veel van hem te lijden, 
want hij maakte baar het leven zuur genoeg, en vele vree. 
lijke dagen had zij niet met hem beleefd. Met het huiselijk 
leven had hij niets op; hij zat liever in de kroeg, en wee. 
neer hij thuis kwam, was hem zelden iets naar den zin. 
Hij tras waarlijk melk een plaaggeest, als er maar weinige 

mannen zijn; zij was er menigmaal zeer bedroefd om. Wie  
daarvan echter de schuld droeg, begreep zij niet, en dacht 
er ook weinig over na. Heden was hij toevallig in esa 
goeden luim, wat zeer zelden gebeurde, en daar zij het 
hem zoo vriendelijk verzocht, zoo beloofde hij haar eindelijk, 
morgen namiddag om vier nar te buis te mijn. 

Den volgenden dag kwam de vreemdeling op den be-
paalden tijd, en de vrouw, die reeds don ganeehen dag ge-

wacht had, riep, toen zij hem in de verte zag aankomen, in 
de andere kamer: „Man, daar komt de vreemde heer aan!" 
Zij moest echter tweemaal roepen, want hij was in slaap 
gevallen. 

Weldra trad de vreemdeling binnen; hij groette hen 
beiden zeer vriendelijk, en sprak „Hier is de Bijbel, 
nu zijn wij gelijk!" Daarna vernam hij naar do werkzaam-
heid van den man, en solde: ,Gij ambechtelieden zijt ge-
lukkige menachen! Wanneer gij la zoo moede gewerkt hebt, 
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dat u de boenen zeer doen, dan kunt gij slapen, alsof gij 
van de wereld niets af wist. Ons boekwormen loopt het 
hoofd dikwijls om. Als ik kon, smals ik wilde, dan zou 
ik gaarne alle maanden eerre gansche week door hout-

hakken." 
,Nu, dat zou een mooi houthakken zijn 1" zette de man 

lachende. 
„Zeg dat niet," antwoordde de vreemdeling, „ik ben van 

geboorte een boerenjongen, en niets andere; ik heb de 
zwijnen gevoederd en de koeien gewelkt; ik weet, wat 
werk. 

„Maar," vraagde de vrouw„hoe zijt gij dan een student 
geworden?" 

„Ja, dat is een wonderlijke bestiering van God," was het 
antwoord. „Onze dominé in het dorp nam mij eiken Zater-
dag, om den stal bij hem schoon te maken; daarvoor kreeg 
ik een paar centen en des Zondags middageten. Mijne 
moeder wee toen juist ziek; ik bracht haar dus het eten, 
daar het veel beter was dan dat van ons. Eens, toen ik 

op het land de koeien weidde, kwam de dominé bij mij 
en vraagde mij, boe mijne moeder het maakte. Ik zeide 
hem, dat het nog niet best met haar was; daarop zeide 
hij, dat ik voortaan mijn Zondagseten moest behouden, 
hij zou haar alle dagen soep zenden. Dat deed hij ook, 
en sedert Men tijd was hij mijnen besten vriend. Eens liet 
hij mij roepen, en vroeg mij, of ik wel lezen kon, dan moest 
ik hem eens uit den Bij bel voorlezen, die juist opengeslagen 

op de tafel lag. Ik begon, maar het ging zeer stotterend, 
want in de school had ik weinig geleerd, en ik was slechts 
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tien jaren oud. Het heugt mij nog als de dag van gisteren; 
het was de geschiedenis van Nikodemue, uit het Evangelie 
van Johann.. Toen ik die gerschiedenis doorgedofterd had, 
vroeg hij mij, of ik se ook verstond, maar ik had er niets 
van verstaan. Toen verklaarde hij se mij, en aaide, dat ik 
eiken Donderdag, dee avonds om zeven uur, bij hem moest 
komen, dan sou hij mij onderricht geven. Dat deed hij 
ook; hij sond mij nog OM jaar naar de «tad...1, en 
na dien tijd verliep er nog een jaar en nog vele jaren, 
en eindelijk ben ik snik een meneehenkind geworden, 
als gij hier nu voor n ziet. Kent gij de geschiedenie van 
Nikodemu P" 

Evensoomin aks de vrouw er van wist, wist ook de man 
er 

 
iele van. De vreemdeling nam een stukje papier, dat 

daar lag, en leido het in den Bijbel bij het derde hoofdstuk 
van Johannes. „Leest deze geschiedenie eens, en geeft wel 
acht, of gij ze ook verstaat. Wellicht gaat het u evenals 
mij toen ter tijd, en dan wil ik ze is verklaren, gelijk de 
dominé ze mij toen verklaard heeft." 

Beiden bedankten hem; de vreemdeling kwam hun zoo 
vertrouwelijk voor en zoo vriendelijk, alsof zij hem reeds 
sedert jaren gekend hadden, en toch kenden sij hem eerst 
sedert gisteren. Ook tegen den Bijbel wisten sij niet° in te 
brengen, ofschoon er hen buiten dit weinig aan gelegen 
wee. De vreemdeling vertrok, en beloofde den volgenden 
Woensdag, des avond, om zeven ure, weder te komen; 
vroeger kon hij niet. Beiden stonden bedremmeld en wisten 
niet, hoe sij het hadden. 

Dien avond kwam de man vroegtijdig te huis, en toen 
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de tafel was afgenomen, namen zij den Bijbel en sloegen 
dat hoofdstuk uit het Evangelie van Johannes op, waarbij 
de vreemdeling het papier gelegd bad. 

Lezer! kent gij de geechiedenis van den aanzienlijken 
Farizeër, die des neukte tot Jezus kwam en Hem naar het 
Woord der waarheid vroeg? Wanneer gij ze niet kent, dan 
doet gij wel ne op te slaan en te lezen, evenals de koop-
vrouw eo kaar mee deden. 

Zij verstonden er echter zeer weinig van. Reed» bet 
vijfde vers was hun een raadsel, waar geschreven staat: 
Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik 0, zoo iemand 
niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het 
koninkrijk van God niet ingaan. — Daar noten beiden 
verlegen, en schudden het hoofd. — „Hij komt immers, en 
zal het ons verklaren!" zeide zij. 

De vrouw vooral wee er gedurende de muisde week on-
ophoudelijk mede bezig; zij sprak er over met hare mister, 
die baar in die week bezocht, en toen deze den weisech te 
kennen gaf, om ook daarbij te mogen zijn, had onze koop-
vrouw er niets tegen. 

Zoo brak de Woensdag-avond aan, de zuster kwam en 
bracht haren man mede en toen de vreemdeling te zeven 
ure binnentrad, vond hij er niet twee, maar vier, en seider 
„dat ie mooi! Hebt gij de geeohiedenie van Nikalemus 
verstaan P" 

,Neen," was het antwoord, ,niet goed." 
Zij plaatsten zich rondom de tafel, waarop een Bauw 

licht stond te branden, en nu begon de vreemdeling de 
geeebiedenis te lezen, en se duidelijk en eenvoudig te 
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verklaren. Maar zijne eenvoudige woorden waren helder 
en warm gelijk zonnestralen, wier licht diep in de donkere 
zielen doordrong. Alle vier hingen aas zijne lippen en 
vergaten allee om zioh heen. Hij sprak zoo natuurlijk, het 
geleek volstrekt niet naar eerre predikatie. 

„Wel, wat ie het laat geworden!" aaide bij op eens, ,wij 
moeten een einde maken." 

„Wij zijn nog niet aan het einde!" reide de koopvrouw. 
,Ik zal weder terugkomen, dan zullen wij het ten einde 

lezen," reide hij. 
Hij deed een gebed, nam vervolgens zijn hoed en stok, reikte 

allen de hand, en aaide hun goeden nacht. Het wao dien avond 
lichte maan, de menwhou wandelden en verlustigden zieh 
in den maneschijn; maar niemand hunner smaakte zulk een 
vrede des gemoede ab ons vijftal. 

Den volgenden Woensdag, zoo was men overeengekomen, 
zou de vreemdeling wederkomen, en hot zou hem aangenaam 
zijn, zoo er ook nog andere goede vrienden kwamen, en er 
deel aan namen. 

Den volgenden Woensdag waren er niet meer vijf bijeen, 
maar wel zestien. De geschiedenis van Nikodemus was ten 
einde toe verklaard, en nu verzochten zij hem, dat hij nog 
wat meer met hen uit den Bijbel zou lezen. 

De vreemdeling toonde zich daartoe bereid, en zoo werd 
voortaan de Woensdagavond bepaald tot het verklaren van Gods 
Woord. Weldra werd de kamer te klein, soodat ook do winkel 
daartoe moest ingeruimd werden, en nu kwamen hier hon-
gerigen en dorstigen in stilte en zonder oenig gedruisch 
bijeen, om met het brood des levens gespijzigd te worden. 
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Deze Bijbeloefening heeft jaren lang geduurd, totdat de 
vreemdeling, die nu niet langer een vreemdeling was, maar 
een vriend, een helper en trooster, naar eren andere stad 
moest vertrekken, waar God hem tot oenen nieuwen werk-
kring riep. 
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