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Lakenste% is een klein, afgelegen dorpje %Bohe-
men, maar behoort tot de oudste plaatsen van dat 
land. Het ontkwam gelukkig aan de verwoestingen 
van den Hussietenkrijg en aan de nog algemeener 
verwoesting van twee eeuwen later, toen de Oos-
tenrijksohe regeering den Proteetantsehen gods-
dienst en de burgerlijke vrijheid van dat land 
met wortel en tak wilde uitroeien en een menigte 
steden en dorpen aan moord en plundering 

Prijsgaf. 
Wat was de reden, dat Lakenstein in die tijden 

ongedeerd bleef? Een eerste reden ie, dat de be-
woners van dat dorpje getrouwe Boomeoh-Katho-
heken gebleven waren, ook toen het licht fier 
Hervorming reeds hun geheele land bescheen; —
een andere reden ie, dat het gelegen wee aan 
den ooetelijken grens van een woeste streek vol 
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uitgebreide boesehen en ruwe bergen, bekend 
onder den naam ven het Boheemsche Wond. 

Ofschoon Lakenstein zelden door reizigers be-
zocht wordt, zoo ie het toch een vrij druk plaatsje, 
omdat de bewoners der omliggende gehuchten er 
komen in- en verkoopen. Veel bijzondere ie er 
niet te zien. Er ie een oude kerk en een even 
oude marktplaats, en — een flinke herberg e De 
Gekroonde Keizer.' geheeten. In die herberg had 
in 't jaar 1781 iets plaats, dat ik o streks zal 
vertellen. 

Op een half uur afetende van Lakenstein, in 
de richting van het bosah, stond een eenzame 
woning,. omringd door oenige stukken bouw- en 
weiland. Dal knie behoefde voor de meeste huizen 
in het dorp niet onder te doen. 't Was evenals 
deze ven hout gebouwd en met zoden en riet ge-
dekt; het kon de winterstormen even goed door-
staan en had van binnen dezelfde gemakken. Het 
land wee even vruchtbaar als het overige land in 
de omgeving. En toch stond het knie onbewoond, 
en lagen de landerijen onbebouwd. Sedert ver-
scheidene jaren was dit reeds zoo geweest. 
Niemand scheen dat erf te willen betrekken, om-
dat het zoo eenzaam gelegen en daardoor aan 
de invallen van wolven en boeren blootgesteld wan, 
en ook omdat het, naar de plaatselijke overleve- 
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ring eigenlijk het gebied van een vroeger klooster 
was, dat geheel verwoest was geworden door Tar-
taren, toen dezen Su de dertiende eeuw hunne 
verschrikkelijke strooptochten in het land hielden. 
Zooveel was ten minste seker, dat er in lang ver-
leden tijden een kerkhof was geweest; want door 
diep. ploegen in de nu verwaarloosde akkers waren 
steenen doodkisten en andere vOorwerpen, die sen 
afgestorvenen - herinnerden, aan 't Boa gekomen. 
Daarom vermeed de landelijke bevolking dier 
streken sooveel mogelijk na 't invallen van 't duis-
ter, bet bezoeken dier landerijen. 

Toen dan ook tegen den overgang van winter 
tot lente, omstreeks drie jaren v66r ons verhaal 
begint, eens. familie met al hare goederen en 
haar vee de zoo beruchte woning betrok, was 
dit een onverwachte gebeurtenis. Ten allen 
tijde sou de komst van vreemdelingen in de na-

bijheid van Lakenstein de algemeens nieuwsgie-
righeid opgewekt en tot velerlei opmerkingen 
aanleiding gegeven hebben, — en wel omdat men 
op dat dorp bijna nooit vreemdelingen zag. Hoe-
veel te meer moest de komst dezer vreemdelingen 
in dat verdachte huis stof tot velerlei vermoedens 
en gesprekken opleveren. De een vroeg den ander 
wie de nieuwe bewoners toch waren; men deed 
allerlei vragen omtrent hen op de marktplaats en 
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in de druk bezochte herberg, die &stijds nog geen 
gekroonden keizer maar enkel een zwemmenden 
zwaan tot uithangbord had; maar niemand wist 
iets omtrent ben te vertellen; niemand bad hen 
ooit vroeger gezien. Eindelijk vernam men, dat 
zij uit het zuidelijk deel van 't land kwamen, en 
dat zij de hoeve, en de landerijen in huur ontvan-
gen hadden van den hem. van 't dorp, die altijd 
in Praag woonde, en ieder voorjaar zijn rentmeester 
naar Lakenstein zond, om de verechuldigde pach-
ten en renten op te halen. 

De nieuwe bewonere maakten geen talrijke 
huiehouding uit. De vader, Steven Lenite, wee een 
man van middelbaren leeftijd en forechen lichaam. 
bouw. Aan zijne• handen was 't goed te zien, dat 
zij het boerenwerk gewoon waren, en zijn gelaat 
duidde aan, dat hij om winterkoude noch zomerhitte 
gaf. Maar met dat al bleek uit zijn voorkomen, 
dat hij Meer verstand bezat dan de meeste boe-
ren van Bohemen. Zijne vrouw ()ritsel had een 
fijner gevormd gelaat dan haar man; er was iets 
minder ernstige in haar voorkomen, maar overi-
gens gaf zij dadelijk den indruk, dat ook zij eens 
goede mate verstand had. Nu moet ik u nog 
hunne drie zonen noemen: David, Marcus en Mat-
Blies. De oudste was bijna volwassen; de anderen 
behoorden tot den knapenleeftij d, maar allen waren 
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evenals hunne ouders gezegend met een goede 
gezondheid, met een flink voorkomen en met de 
noodige kracht en liefde tot den arbeid. 
• Nauwelijks had Lenita de verdachte hoeve met 
der woon betrokken, of hij ging dadelijk met de 
zijnen aan 't werk om hun vervallen woning wat 
op te knappen en hunne landerijen te verbeteren. 
In al de afgelegen hoeken of minder beschaafde 
dealen vn» Europa oefent het landvolk tot op ze-
kere hoogte zelf enkele ambachten uit, waartoe 
bij meer beschaafde volken afzonderlijke pereonen 
noodig zijn. Aldus is de Boheemsche boer zijn 
eigen metselaar, timmerman, verver en glazen-
maker. Onze arnbachtelui zouden op kome kunst-
vaardigheid en hunnen arbeid zeker heel wat 
hebben aan te merken, maar de Boheemsche boer 
is er met voldaan en geholpen. Zop was 't ook 
met Steven Lorde. 't Wee maar goed, dat hij zich-
zelf kon helpen; went van de huren had hij niet 
veel te verwachten. De Lakensteinere hadden het 
op vreemdelingen niet begrepen, bovenal niet wan-
neer zij uit het zuiden kwamen. Ook hadden zij 
een beogen dunk van sichzelven. Do Lenitzen 
konden het echter zonder de hulp der Lakenstei-
ners ego goed stellen, dat, eer er nog een jaar 
voorbij was, de geheel° hoeve, die zoo lang woest 
gelegen had, weder bebouwd was, en de woning 
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van binnen en buiten zoo goed er uitzag als 
eenige andere in die streek. 

Die ijver en kunstvaardigheid trok de opmerk-
zaamheid. De Lakeneteiaere begonnen Steven 
Lenaz achting toe te dragen, al kwam hij dan 
ook van het zuiden. Ook omtrent Zijne vrouw 
en zijne  zonen koesterden zij een goeden dank. 
Hoe meer zij ken gadesloegen en leerden kennen, 
hoe meer de achting toenam. Vooral stonden zij 
spoedig bekend als stipt eerlijk en rechtvaardig; 
dat bleek voortdurend op de dorpsmarkt, waar 
zij elke week kwamen koopen en verkoopen. 
Hunne buren waren eindelijk genegen om hun 
oenige beleefdheden te bewijzen en zochten nader 
met hen in "kennis te komen; maar, al waren de 
vreemdelingen ook vriendelijk en voorkomend 
jegens iedereen, zij wilden zich met niemand ge-
meenzaam maken, en lieten het duidelijk gevoe-
len, dat zij liever vreemdelingen bleven. Sommigen 
zeiden, dat zij troterl waren, omdat zij in de 
nabijheid van groote steden gewoond hadden en 
beker onderwezen waren dan de bevolking op de 
grenzen van het Woud. Anderen hadden geboord, 
dat de vader Latijn met zijne jongens sprak. Later 
oordeelde men, dat zij toch met dwaze denkbeel-
den behept waren; want toen een nieuwsgierige 
boer het eens waagde om Steven h t een en ander 
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te vertellen van de steenen doodkisten, die er op 
zijtne hoeve gevonden waren, en hem te vragen, 
of zijn huisgenoten niet iets bijzondere gezien 
hadden, had Steven bedeesd geantwoord: >Neen 
vriend, niets heeft' onze opmerkzaamheid getrok-
ken, dan de goedheid der Goddelijke Voorzienig-
heid jegens ons en de onzen, en wat die vondsten 
betreft, waarvan gij spreekt, och daar steekt niets 
vreemde in, want er zijn weinig plaatsen op deze 
wereld, waar niet nn of dan graven zijn gemaakt, 
sedert dood en ellende onder ene geslacht zijn 
gekomen." 

Die wijze van redeneren was geheel nieuw 
voor de Lakeneteinera; 111114ar er werden nog vreem-
der en verrassender gernehten omtrent de limit-
zen in omloop gebracht. Na en dan werd, uren 
nadat de geheele bunreohap reeds ia roet wee, nog 
licht in de eenzaam staande woning gezien, en 
er heereehte toch onder hen geen Mokte, die 
nachtwaken noodzakelijk maakte. Zij hadden in 
dat gedeelte doe lande geen vrienden of betrek-
longen; maar landlieden, die bijgeval 's ramen 
in de grauwe avondeehemering, of 'e winters bij 't 
vellen ven den avond buiten waren, zagen troepjes 
vreemdelingen in beest de eenzame woning aftil 
binnengaani terwijl vroegopzijude echimpherders 
hen eren stil en snel er uit zagen komen; maar 
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wie die gasten waren, of van waar zij kwamen, 
kon niemand zeggen. 

't Ging moeielijk om door rechtstreeksche vra-
gen achter 't fijne van deze zaak te komen, te 
meer omdat men met de Lecai&en nooit recht ver-
trouwelijk had kunnen worden. Elke zinspeling 
op dat gaan en komen van gasten wewd door hen 
niet begrepen, en dus alle verdere ondervraging 
daaromtrent met alle behoedzaamheid ontweken. 
't Bijgeloof, dat in Bohemen ook no nog sterk 
is, zou het geheim gemakkelijk opgelost hebben; 
samenkomsten van heksen en toovenaare waren 
nog wel eens 't onderwerp van gesprekken onder 
de Lakensteinere; maar Steven 1...Oss en zijn 
huisgenoten waren zoo eerlijk in den handel, 
zoo matig in levenswijs, zoo ernstig en godvrach-
tig in hun gesprekken, zoo onberispelijk in geheel 
hun doen, dat niemand onder de dorpelingen kon 
geldoven, dat zij zich in oenig opzicht met ode 
zwarte kreet" ophielden. Niemand t Ja toch een, 
Jacob • Splitermann: 

Jacob wee de waard uit de herberg, die toen 
nog onder den naam van »De Zwemmende Zwaan" 
bekend was. Ook was hij de -voornaamste brouwer 
en ontvanger der belastingen van het geheele 
district. Al die betrekkingen te zamen maakten 
hem tot een man van beteekenis in Lakenstein. 
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Jacob sou zich al licht niet met Lenitz en diens • 
nachtelijke besoekere iegelaten hebben, zoo hij 
genen reden gehad had om sick op hem te wre-
ken. Aan niemand durfde hij van dien wraaklust 
spreken, maar juist daarom nam die lust te meer 
toe. Ge moet weten, dat een groot deel van 
Jacob'. verdiensten voortvloeide uit den verkoop 
van het bier, dat hij op eigen kosten brouwde. 
Dat bier was bijzonder zwaar; sommige menschen 
Meenden dat dit kwam van kruide., die aan de La-
kensteiners onbekend waren; en de Bobeemsche 
boer geeft zich hebl gemakkelijk aan onmatigheid 
over. Nu bad men Steven Lenins aan ouden en 
jonge mannen den raad kopren geven, om toch 
niet te veel van hennen tijd en hun geld in >De 
Zwemmende Zwaan" to besteden. Iedereen wiet 
dat hij alle verweken van de hand wees om on-
der een glas zweer bier van Jackos brouwsel een 
koop te sluiten of een marktrolling te betalen, 
sooals de meeste koopere en verkoopare deden; 
en evenals de zilversmid, die tempeltjes van Diana 
maakte, zoo haatte Jacob den man, die zijn be-
drijf in gevaar bracht. 

Hij achtte het niet raadzaam, om aan vijue 
dorpsgenooten mede te doelen, waarom hij dan 
toch eigenlijk snik een hekel aan Lenits had; 
want er waren reeds oenigen, die begrepen, dat 
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Steven Lenits op goede gronden hen voor »De 
Zwemmende Zwaan" waarschuwde; de waard 
toch werd degelijke rijker, en zijn boete klanten 
werden dagelijks armer. Maar Jacob gaf een 
geheele andere reden op voor rijn ijver tegen 
Lenitz. Toen er soo 't een en ander gemompeld 
werd omtrent hetgeen er op de afgelegen hoeve 
sou plaats hebben, gaf Jacob er de donkerste 
uitlegging aan. Hij herinnerde de dorpelin-
gen, vooral hen, die tot laat in den avond 
bij hem bier dronken, wat in den tijd hun-
ner grootvaders seker gebeurd was. Hij waar-
schuwde hen om zich door huichelarij niet 
te laten meeslepen. Werd niet van den Satan 
gezegd, dat hij als een engel dee lichte kon ver-
schijnen? Welnu, wat kon men dan van de die-
naren des Satans verwachten? Hij verzekerde, 
dat zulke dingen in het zuiden van 't land alle-
daagech waren. Lang geleden waren daar ver-
schrikkelijke zaken gepleegd door een toovenaar, 
Johan HUW geheeten, die 't volk met sprookjes 
en verteleeltjee uit een oud boek, dat hij had, 
bezig hield, tot er niemand ter misse of ter 
bieoht ging; hij zelf — Jacob — had dit, toen hij 
nog een jongen wee, door een reisonden monnik 
in zijn ouderlijk huis hoeren vertellen. Dit wee 
seker, — het was zeer gevaarlijk om met men- 
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schen om te gaan, die boekengeleerdheid zoeken, 
en boeken had men Lenins in handen sten heb-
ben. Hij hoopte maar, dat men de Lenitsen goed 
in 't oog zou houden, en dat men hen niet toe-
laten zon om in de buurt te blijven wonen. 
Bleven zij daar wonen, wie kon dan :eggen 
wat den eerzamen Lakensteinere nog zou over-
komen? Hij voor zich sou lederen Vrijdag 
zijn vee met wijwater besprongen, en het ke-
ken des kruises op de vier hoeken van zijn huis 
plaatsen. 

Op dezen toon bleef de waard voortbabbelen 
tot bij zijne eigene versineele bijna voor waar-
heid hield; want het eigenbelang heeft veel in-
vloed op iemands overtuiging. Ook was geen 
dorpeling zoo bijgeloovig. Jacob hoopte, dat ste-
ven Leuks en diene huiegenooten door de plaat. 
eelijke overheid ten leste zouden verbannen worden, 
op grond van een oude wet tegen verdachte too-
venaans, die nog geldig was in het land; maar 
zijne redenen hadden de gew.eohte uitwerking 
niet. De lome boeren vermoedden uit welke bron 
die woorden vloeiden, en wanneer hij niet meer 
in hunne tegenwoordigheid wee, lachten 4 eens 
hartelijk over sine pr.tjee. Zelfs Pater Morrie, 
de .dorpepeatoor, was niet te bewegen tot het 
rehtstreeksch onderzoek naar Lenits mis- 
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drijven; bij was nog al gemakkelijk tevreden 
te stellen, en viel niemand lastig, soolang 
hij de hem verechuldigde gelden ontving; en 
de arme Steven was een prompte beta-
ler, prompter dan de meer welvarende Spliter-
TIMM. 

Eigenlijk waa toch de waard niet seer geliefd 
bij priester of inwoners. Hij behoorde, gelijk 
sijn naam aanduidt, tot het Deiteche me, dat, 
hoe lang ook in het land gevestigd, met een 
kwaad oog aangezien wordt door de geboren 
Bohemers, gelijk dl de overige bewoners van La-
kenstain waren in den tijd van oma verhaal. Ja-
eob hield de onbenijdbare eer van sijn geslacht 
en afkomst op, door in den handel elk mogelijk 
voordeel na te jagen en de belastingen op ge-
strenge wijze te innen. Steven Lenits en diens 
hnisgenooten kwamen met betalen nooit ten achter, 
soodat Splitermann geen vat op hen had. Dit 
speet hem neer. Tot sine groots vreugde deed 
Mol; eerlang een bijsonder grmetige gelegenheid 
op, om sjah op den vijand van zwaar bier te 
wreken. 

Op een regen- en etormaehtigen dag in 't voor-
jaar van 1781 kwam een gewapend ruiter in 
ademloosen baast naar ,,De Zwemmende Zwaan" 
galoppeeren, waar hij den verbaasden waard be- 
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val, onmiddellijk alles in gereedheid te bren-
gen tot ontvangst van graaf Falconberg, een 
Oostenrijksch edelman, die met zijn gevolg den 
naakt in de dorpsherberg wildá doorbrengen. 
Jacob had nooit gedroomd, dat hij snik een adel-
lijken gast onder zijn dak zon ontvangen. Het 
was hem wel onmogelijk om zulken hooggeplaat-
sten personen aan te bieden wat met hun stand 
overeenkwam; maar hij wiet ook wel hoezeer dat 
bezoek hem in de oogen der dorpelingen zon ver-
heffen, en evenzeer, dat >groot° lui goed betaal-
den." Daarom deden hij en de zijnen hun uiterste 
best om de zaken in de beet mogelijke orde te 
brengen, en zij waren hiermede nog niet geheel 
gereed, toen, den uur voor zonsondergang een 
koets met zes paarden bespannen en door ge-
wapende mannen vergezeld, — sooals toen reiz-
en landegebroik was -- Lakeastein's bewoners 
in verwondering bracht en voor »De Zwemmende 
Zwaan" stilhield. Uit de koets stapte een voor 
zijn rang eenvoudig gekleed lang en fraai heer 
met een °enigszins droefgeestigen blik; hij 
was in de kracht des levens, doch niet van for-
schen lichaamsbouw: het was gnuif Fakonberg. 
Hij werd gevolgd door een ouder heer, die niet 
zulke schoon° gelaatstrekken had; dat was de heer 
Von Sloenbach, zijn secretaris. 
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Met veel plichtplegingen van de aide den 
waarde en diens huisgenooten werden de nieuwe 
gasten, wo hoeren als knechten, in de voor hen 
gereed gemaakte vertrekken gebracht en van 
avondeten voorzien. De lange reis en het koude 
weder hadden ben hongerig gemaakt, andere 
zouden Jacobs landelijke gerechten hen nog 
minder gemaakt hebben. Hij maakte sine ver-
ontschuldiging over het gemis van al de lek-
kernijen, waarnaar zij te vergeefs vraagden, maar 
droeg te • gelijkertijd sorg, hen onder 't oog 
te brengen, dat hij valt onvermengd Duitach 
bloed 'was gelijk maalven en niet een verachte-
lijk Bohemer. 

Toen de Lakensteiners een weinig later in den 
avond, uit nieuwsgierigheid om de voorname 
vreemdelingen te zien, de herberg binnenkwa-
men, hunne gewone zitplaatsen innamen en zich 
ruimschoots van bier voorsagen, herhaalde Jacob 
die verklaring niet. Het mare bier maakte, 
als naar gewoonte, al de tongen los; maar ter-
wijl de waard hen fluieterend waarschuwde en 
de nabijheid van een wezenlijken graaf en de 
prachtige liverei zijner geleiders hun ontzag in-
beaamde, werd hun gesprek vrij stil en bedaard 
gevoerd, vooral nadat een oude beer, die iets 
later dan de overigen kwam, hou mededeelde, 
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dnt hij dienselfden avond een aantal personen 

op den weg naar het boseb gezien had, die 
zich naar de eenzame woning van Steven Lenite 
begaven. 



Het geheimsinnige, dat zich in bet onderwerp 
mengde, wekte do belangstelling op, soowel van 
da bedienden van graaf 1,Elloonberg ale van de 

dorpelingen. En waren onder de bedienden, die 
de Boheemeohe taal verdunden en het. medege-
deelde vertolkten, voor degenen, die alleen Duitaoh 
kenden, en zoo bereikte het verhaal ook de oores 
van langere personen. 

lk moet n vooraf iets van Jacobs woning seg-• 
gen. De voordeur binnengaande, kwam men in 
een seer groot vertrek, dat bij deze gelegenheid 
in tweeën verdeeld mie. Het eerste diende tot 
ontvangst van gewone gasten, en was zoowel 
gelagkamer als keuken van oDe Zwemmende 
Zwaan;" het andere en kleinere gedeelte was van 
dit eerste afgeseheiden door een beweegbaar 
scherm, dat halfweg aan den zolder reikte, en ver-
pinatet kon woeden, wanneer er behoefte aan 
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meer ruimte war. De afscheiding werd bij 
plechtige gelegenheden — dus ook thans —
volledig gemaakt door gordijnen van ruwe stof, 
die van den zolder tot op het scherm hingen, 
maar niet verhinderden, dat men ieder geluid 
uit het nevenstaande vertrek kon hooren. Dit 
afzonderlijke vertrekje, welke vloer met matten 
belegd en welke wanden met dezelfde ruwe stof 
behangen waren, werd door den Graaf en zijn 
secretaris ingenomen. Het gesprek toxischen de 
dorpelingen en de bedienden kon in het naaste 
vertrek geboord worden en wekte de nieuwsgie-
righeid van den Graaf op; en naardien Jacob 
zelf zijne voorname gaden bediende, waartoe hij 
niemand anders bekwaam genoeg rekende, zoo 
vroeg de Graaf hem om de noodige inlichtingen. _ 
Op de eerste vraag, die bij tot den waard richtte, 
antwoordde deze met een stroom van woorden 
niet ongelijk aan deu overvloed van water, die, 
bij hooggin vloed, door opengezette sluizen bruiet. 
Allee wat hij omtrent Steven Lenitz en diens kuis 
gehoord had, wist of vermoedde, golfde uit rijn 
mond. Het was Jacob'. vaste overtuiging, dat 
ieder Oostenrijks& edelman oenig deel aan de 
repering bad, en zonder moeite en onverwijld 
maken kon, dat dezen en pree verbannen, ge-
vangen gerat of gevonnind werden. Daarom sprak 
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hij: nO, mijnheer de Graaf, wij allen gaan in 

vrees te bed, en staan met schrik op vanwege 

de boom plannen, die wellicht in gindeeb huis 
gesmeed warden tegen ons vee, onze kinderen of 

onezelven. Indien Uwe Genade er toe mocht 

willen overgaan om hen uit het land te verban-

nen, zoo zouden de Lakeneteiners n op gebogen 

knieën danken." 

Wij moeten eerst zien of zij al of niet ver-

banning verdienen," aide de graaf glimlachende. 

»Wees int:wecken zoo goed om aan mijne be-

dienden te zeggen, dat zij hunne paarden en de 

mijne gereed maken, want ik ga dadelijk 

onderzoeken, welk het deel ia van de geheime 

vergadering, die, naar gij zegt, thans ten huize 

van Steven Lenitz gebonden wordt. Ik twijfel 

niet of mijnheer von Sloenbach wil mij vergezellen; 

en ik belast n met het opzoeken van een be-

trouwbaren gids voor °na, daar wij allen met de 

omgeving onbekend zijn." 

»Ik ben bereid Uwe Genade overal te vergezellen, 

waar zij verlangt," aaide de secretaris »maar zou 

het niet een rooverbende kunnen zijn, welke zich 

het bijgeloof dezer eenvoudige dorpelingen ten 

nutte maakt om ziek tegen ontdekking te bevei-

ligen?" 

»Dat kan ik niet denken. De handelingen en 
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de gewoonten, die ons van de bewonen van het 
boerenerf worden medegedeeld, zijn niet die van 
moven; maar wie en wat zij eigenlijk zijn, wil 
ik bepaald weten." 

En graaf Falconberg stond op, om zich bij zijne 
ruiters te voegen, die zich reeds, op Jacobs last, 
in bewéging gezet hadden. De hoer, die het laatst 
in de herberg was gekomen, diende tot gids ; 
hij was dan ook de eeuige in ,De Zwemmende 
Zwaan," die de gevaarlijke onderneming wilde 
medemaken. 

>De heilige Maria behoede 1Jwe Genade voor 
al hunne tooverijen!" aaide Splitermann, terwijl hij 
de vertrekkende groep een flesch wijwater aan-
bood. »Zal Uwe Genade zich hier niet even mede 
besprenkelen? Het is eerst laatetleden Heretmis 
gewijd en ral das vrij wat kracht bezitten." 

»Neen, mijn goede man, de hartsvangere en 
pistolen, welke dele kloeke knapen bij zich, heb-
ben, stellen mij meer gerust," reide de Grad—
en weg reed hij met zijn gevolg in den nu stillen 
en helderen avond. 

Na een korten rit kregen zij de afgelegen wo-
ning in 't oog ; het licht, dat door de vensters 
scheen, wee een goed baken in het donker. 
Op bevel van den Graaf stegen allen af, lieten 
hunne paarden onder bewaring van één man, en 



24 

plaatsten zich op zulk een wijze, dat de geheele 
woning omringd wart, en niemand der binnen-
zijnden ontsnappen kon. Na deze beschikkingen 
begaven de Graaf en zijn secretaris zich naar de 
deur. Alles was binnen stil. Zij konden niets 
anders hoeren dan idne stem, die op een ern-
stigen toon iets las of vertelde; maar het ver-
trek watt zoo dicht, dat zij geen enkel woord 
konden opvangen. Toen de Graaf flink op de 
deur klopte, hield de lezer of spreker aanstonds 
op; er werd een verward gereisdb gehoord naar 't 
scheen, van voeten, die zich bewogen, en voor-
werpen, die weggeborgen werden; daarop was allee 
stil. Maar de deur bleef nog altijd gesloten. 

»Goede mensohen, doet open, of wij breken de 
deur open," riep de ongeduldige Graaf, terwijl hij 
een fellen boon deed hamen. Nog een negen-
blik — en men hoorde de grendels langzaam 
wegschuiven, en Steven Isnitz verscheen zelf 
voor de halfgeopende deur, met een fakkel in de 
eene en een stevigen stok in de andere hand, en 
met groote ontsteltenis op zijn gewoonlijk kalm 
en peinzend gelaat. 

»Wat mag toch uw doel zijn, vrienden, dat 
gij ma een geram maakt op de deur van een 
eerlijk man?" aaide hij. 

»Ons doel ie eigenlijk dit," solde de Graaf. »Ik 
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ben beambte bij het Oosteerijksob gouvernement, 
en heb gehoord, dat vreemdelingen, die niemand 
in de omstreken keelt, gewoon zijn om bij nacht 
in 't geheim in uw huis te vergaderen; dat der-
gelijke vergadering zeilt op dit °ogenblik bij u 
plaats heeft, en ik hen hier gekomen om te zien, 
wie die vreemdelingen zijn, en welk het doel van 
burins bijeenkomst ia. Mijne manschappen heb-
ben uw huis omsingeld, eu laten niemand ver-
trekken. Zij zijn goed gewapend; uwe vrienden 
zijn dun niet tegen hen opgewassen. Zijt gij een 
eerlijk man gelijk gij zegt, dan sult gij mij wel 
aanstonds seggen wat hier uitgevoerd wordt; en 
ik geef er n mijn woord van eer op als Oosten-

lksoh edelman en gouvernementsbeambte, dat, 
wat het ook zij, n noch uwen vrienden oenig 
leed zal geschieden." 

elk verlaat mij ep uw woord, mijnheer," acid° 
Steven. alle Heer dur boeren zij rechter Insecten 
u en mij, wat het houden van dat woord betreft. 
Wees zoo goed mij te volgen." 

Hierop leidde hij de vreemdelingen door den 
flauwen gang, die ieder Boheemeoh boerenhuis in 
woonvertrek en graansehunr verdeelt, naar de 
groots huiskamer, waar een aantal boeren en 
boerinnen in hun werkpak op stoelen en banken 
rondom een helder brandend voer zaten. Zij 
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zaten allen stil en bewegingloos, maar het was 
hun aan te zien, dat zij door schrik waren aange-
grepen. 

»Mijnheer," seide Steven, terwijl de graaf hen 
nieuwsgierig aankeek, deze vreemdelingen, die 
uit woningen, hier en ginds in 't Woud ver-
spreid, in hot donker en in 't geheim naar mijn 
huis komen, zijn menseken, die geen rechtvaar—
dige wetten overtreden en geen kwaad beramen. 
Het zijn goede en wettige onderdanen van den 
Keizer, goede en eerlijke burgers van hun eigen 
land; maar tevens zijn het onderdanen van den 
Koning der koningen, en hopen rij burgera te 
zijn van het Hemelecho Koninkrijk. Daarom komen 

zij hier met mij, hun eenvoudigen leernar, te 
zamen, om God aan te roepen naar het Pro-
testantsche geloof hunner voorvaderen, welk ge-
loof gedurende hijna twee honderd jaren in dit 
land zoo onderdrukt els verboden ie. Gij hebt mij 
air woord van eer verpand, dat hun geen leed 
zou overkomen; zij zijn in. ieder opzicht 
mijne vrienden. 0, moge Hij, in 'wiens handen 
de harten der mensehen zijn, het uwe neigen om 
hun zaak en die hunner verdrukte broederen, door 
geheel Bohemen verspreid te bepleiten bij Keizer 
Jozef, van wiens rechtvaardigheid en vrijgevigheid 
wij soureel hooren spreken!" 
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,Ween verankerd, dat ik mijn woord za/ hon—
den en alles doen zal wat in mijn vermogen 
is," zei& de Graaf, die zich nederzette op het 
einde van een bank; eik heb nu voor 't eert 
in mijn leven vernomen, dat er nog Protestanten 
in dit land v.ijii overgebleven!' 

eMijoheurf edda Keven, sduieenden zijn er 
nog, die op &wuifde wijze als dezen, die gij hier 
ziet, samenkomsten houden en God aanroepen. 
Zij hebben dit gedurende meer dan een ge-
slacht gedaan, en zonder dat priesters of over-
heid het wisten, hebben zij de waarheid behou-
den, welke hunne vaderen van de Roomsche 
slavernij dee gewetene vrijmaakte, en welke nog 
de gids hunner jeugd en den troost Mine ouder-
dom. uitmaakt." 

»En hunne leeraren," tuide de graaf, >hoe 
verkrijgen zij zulk eene opvoeding als die, waar-
mede gij, naar ik bemerk, gezegend zijt, want 
weinig mannen uit uw land spreken het Duitsch 
een goed." 

>Zij worden naar openbare scholen en inrich-
tingen van honger onderwijs gezonden, en wel 
door hunne familiebetrekkingen zelven, indien 
dezen rijk genoeg zijn; door de hulp van vrienden 
en buren, indien zij arm zijn. Zij karren terug 
met de noodige bekwaamheid om den bijbel in 
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de oorspronkelijke talen te lezen; en zij vestigen 
zich in huisgezinnen en boerderijen, gelijk de 

mijne, dilar waar hun dienst het meest gevor-
derd wordt; de gemeenten doen in 't geheim aan-
zoek voor hen, gelijk ook door mijn gemeente 
ten opzichte van mij geeehied is." 

»Welnu," reide de Graaf na ene °ogenblik zich 
bedacht te hebben, eik zal n zeggen wat het 
beste is, dat gij doet. Ga, of zend iemand naar 
al de verstrooide eehapen en herders van uw 
geloof, ter oriderteekening nn een verzoekschrift 
om gewetensvrijheid aan den Kaiser. Hij is in 
't algemeen geen dweepziek of kwalijk gezind 
vorst. Bestuur deze zaak met uwe gewone ge-
heimhouding, en noodra de onderteekeningen ge-
schied zijn, kern gij dan en uw oudeten zoon 
met het verzoekschrift naar Waseen; begeef u 
dan naar het paleis, waar ik een poet bekleed, 
en zeg tot de dienaars, dat gij gekomen zijt om 
Graaf Faleouberg te spreken. Wie weet of het 
niet nog iets goeds uitwerkt ?" 

»Ik zal naar neen raad doen,mijuheer,"seide Ste-
ven, zen uit dankbaarheid voor deze groote vrien-
delijkheid omtrent mij au mijne arme broederen, 
voor u bidden, zoolang ik leef. Ook mijne ge-
meenteleden zullen dit gaarne doen, wanneer ik hen 
met uw bereidvaardigheid heli pokend gemaakt 
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want niemand onder hen verstaat Daitech 

behalve ik." 

.Goeden avond dan, en draag vooral zorg om 

vooreichtig te werk te gaan, opdat de vijanden 

geen lont ruiken fe Dit zeggende trad de Graaf, 

gevolgd door zijn seeretarie, naar buiten, riep 

sine iniumelnippen van hunne posten, stapte 

met dozen neer de paarden, en reed naar de 

herberg terug. 

Jacob en al zijne dorpsgasten keken nieuws-

gierig naar buiten, noodra eij het getrappel der 

paarden op de dorpestraat hoorden. 

>Al den heiligen zg dank toegebracht dat gij ge-

zond en wel teruggekeerd zijt, edele lieer," reide de 

ijverige waard. alk wed dat Uwe Genade wel 

bekend ie geworden met al de werken der duie-

temde, die aldaar gepleegd werden." 

>Dat beken ik," aaide de Graaf, een ik dook 

zulke maatregelen te nemen, waardoor iets der-

gelijke voor de toekomst voorkomen wordt; maar 

ik waarechuw u, eerzame Splitormann, en ik waar-

schuw tevens al uw dorpsgenoten, om Steven 

Lesnita, diens huiegezin en allen, die hein bij 

nacht of dag bezoeken, met vrede te laten, tot 

gij omtrent deze zaak nadere tijding verneemt, 

gelijk zeker wel zal gebeuren." 

Met deze inlichtingen moesten de waard en 
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de Lakensteiners zich tevreden stellen. 's Graven 
manschappen, die buitenshuis geweest waren, kon-
den hen niets vertellen, en buiten Jacob wist 
niemand wat hij van de zaak denken moest. 

»Buren," reide hij, z de groots lui gaan ge-
woonlijk aldne te werk: zij  zijn geheimzinnig en 
behoedzaam, wanneer zij gewichtige stappen den: 
ken te doen. Ge kunt er gemat op aan, dat er 

.een strik gezet wordt, niet slechte om er Laaitz 
en diens vrienden, maar al hunne bondgenoot. 
door 't geheele land in te vangen." 

Graaf Feleonberg bleef met zijn gevolg dien 
nacht in »De Zwemmende Zwaan," en zette den 
volgenden dag de reis voort. Na zijn vertrek 
bleven de zaken in de stille buurt hun gewonen 
loop honden, behalve dat de nachtelijke bezoe-
kers zelden bij de woning een Steven Lariks% be-
speurd werden; en Steven zelf werd soms gedurende 
oenige weken achtereen niet thuis gezien. 

Dit alles bracht den waard en diens gasten 
wel een weinig in de war. Zij wisten niet wat 
dit beduidde, maar zij dachten aan de waar-
schuwing des Graven, om Lenitz met rust te 
laten. 

Toen de korenvelden reeds geel werden, gingen 
op een vroegen morgen Steven en zijn oudste 
zoon met hun ruig Boheemsch paard voor den 
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wagen op reis naar laat zuiden. Zij hadden het 
emeekschrift aan den Keizer van Duitsehland, 
welke waardigheid destijds de Oostenrijksehe mo-
narch bekleedde, bij zich; dat smeekschrift was 
gehelmd door al de leenars en voorgangers 
der langveriborgen Proteetanteehe gemeenten, en 
behelsde het verzoek om zijn genadige vergun-
ning tot het uitoefenen van bnn openbaren 
°eredienst overeenkomstig het geloof hunner va-
deren. 

In Oostenrijk moesten alle verzoekschriften 
van 't volk tot den Keizer zelven gericht wor-
den, en het hing van de genet, waarin men bij 
den eengin of anderen hoveling etend, af, of de 
grieven of verzoeken onder hot oog des Keizers 
kwamen. Zoo hing Steven Lenitz — en met hem 
al de Protestanten in Bohemen — geheel af van 
°raaf Falconberg, of liever van de Goddelijke 
Voorzienigheid, die hein met hun bootsen ah bij 
toeval had bekend gemaakt, en zijn hart had 
geneigd om gerechtigheid voor hen te zoeken 

't Wae een lange reis; maar de armo leeraar 
en zijn zoon reisden goedsmoeds voort en kwa-
men in veiligheid te Wennen aan. Zij hadden 
wel eens gehoord van hovelingen, die hunne be-
loften vergaten, en zoo bekroop ook hen nu en 
dan de vrees of misschien de Graaf wel zijn woord 
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zon honden. Ware dat eens zoo, ach, wat zou 
er dan van hen en van hunne broederen tehuis 
worden ? Maar zij lieten zich door die twijfelin-
gen niet terughonden, om zich met hun kostbaren 
brief nam het paleis te spoeden, waar Steven, 
overeenkomstig het bevel van dun Graaf, tot den 
eersten man in liverei, dien hij zag, aaide: abt 
nw verlof, mijnheer, wij zijn uit Bohemen geko-
men om Graaf Falconberg te zien." 

De dienaar glimlachte, en gaf hen over aart 
het geleide van een tweede, die hen 't paleis 
verder in bracht, tot zij bij een derden dienaar 
kwamen, die hen door rijke zalen en over prach-
tige trappen bracht, welke, naar 't han toeeeheen, 
met al de edellieden van Oostenrijk bezaaid waren, 
want de eerre liverei was nog al prachtiger dan 
de andere. Eindelijk kwamen zij in 

Ben 
kleiner 

maar niet minder prachtig vertrek. Daar zat 
Graaf Falconberg, dezelfde man, die op de bank 
in Steven's woonvertrek gezeten had. Thans was 
hij omringd door hoofdofficieren en staatsminis-
tere en de dienaar, die trem binnenleidde, ffilili-
tharde »Het ie de Keizer." 

Men denk° zich de verbazing van vader en 
zoon ; voor een °ogenblik stonden zij als aan den 
grond genageld, maar de Keker herkende hen en 
reide glimlachend tot hen 
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e Treedt nader, care.e vrienden, en vreest niets; 
ik ben Keizer Jozef, over wiep gij aan uw eigen 
haard tot Graaf Falconberg epraskt. Sta op," 
vervolgde bij, terwijl hij het emeekeohrift aan-
nam, dat Steven op den wenk dee geleidere hem 
knielende aanbood, eet. op, waardige Steven ; 
nw verzoek ie ingewilligd en ik heb een geschenk 
voor a, 

Op een wenk des Keizers ging een lakei een 
pakket halen, dat hij aan Steven overb.digde, 

Vaarwel," aaide de Keizer; ga maar eens zien 
of het niet de moeite waard. ie om dit pak mede 
naar huie te nemen." 

De leemer boog diep, en een: 'God zegens 
uwe Majesteit," waren de weinige woorden, die 
hem uit den grond zijne harten ontvloeid.. 

De dienaar geleidde hein en zijn zoon weer 
tot buiten het paleis, vanwaar zij zich terug be-
gaven naar de eenvoudige herberg, waar zij lo-
geerden. 

Daar opende Steven liet pak; hij vond er een 
keizerlijk besluit in, waarbij de strafwetten tegen 

.de Protestanten door het ganeehe Oestenrijksehe 
gebied werden afgeschaft, en hun de vrije uit-
oefening van hun godedienst i iedere pro-
vincie des rijke werd toegestaan; ook zat or eem 
bankbillet van vijf honderd gulden in. op welks 
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keerzijde geschreven was: »Geschenk des Keizers 
tot bouw eener kerk voor Steven Lenits en dien. 
gemeente.' 

Jozef de Tweede bezat oen vrijgevigheid, die 
bij de vroegere vorsten uit het Oostenriikeehe huis 
niet gevonden werd; staatkunde en invloed van 
anderen beletten hem meermalen om te doen, 
waartoe hij overigen. wel Met had; doek rijn 
bezoek in het afgelegen boerenhnie, toen hij in-
cognito reisde, om een vriend in Bohemen te 
bewaken, wan de aanleiding tot het uitvaardigen-
van bovengenoemd edict van verdraagzaamheid, 
hetwelk de beste en blijvende herinnering aan 
zijne regeering blijft. V6or Steven en rijn mon 
hunne woning weder bereikten, werd het edict 
in al de steden en dorpen van het land afge-
kondigd; en naardien er nn geen reden tot ge-
heimhouding meer was, liet de leernar niet na 
om in 't openbaar te aanpor, wat eigenlijk het 
geheimsinnige was, waarvan het bijgeloof sich 
had bediend onisijne woning in een kwaden reuk 
te brengen. 

Jacob Splitermann sag geb door dit allee zeer 
teleurgesteld en werd bovendien braaf uitgelachen; 
maar hij troostte er siek mede dat de Kei er van 
Duitechland een nacht onder rijn dak had door-
gebracht; en daar mijn uithangbord »De Zwem- 
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mende Zwaan" door tijd en weder er wel iets 
versleten uitzag, liet hij een nieuw maken, waarop 
een vorstelijk persoon stond afgebeeld en dat 
tot onderschrift droeg: rDe gekroonde Keizer." 

Onder de Protestanten in Bohemen was groots 
maar kalme vreugde; nog grootar was de verba-

zing der regeoringepereonen in kerk en staat, 
toen het, bleek dat zoo velen het geloof en den 
godsdienst hunner vaderen hadden bewaard, en 
voor hunne tijdgenooten hadden verborgen ge-
houden. 

Adressen van dankbetuiging werden in menigte 
den Keizer toegezonden, en door dezen vriende-
/ijk ontvangen. Leeraren predikten en eenvou-
dige kerken verrezen in ieder gewest; maar een 
der voornaamste werd gebouwd op een gedeelte 
der hoeve van Steven Lenitz, en wel daar waar 
de s vreeselijka" steenes doodkisten gevonden wa-
ren Die kerk Mond soowel bij rijen gemeente 
als in de omliggende dorpen bekend onder den 
naam V8112 Geachenk den Keizers." 
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