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Op geringen afstand van op de helling van den 
vlakbij gelegen berg, aan den oever eener beek, die nu en 
dan door de regens geducht aanzwol, — verhief zich het 
oude kasteel van C., de stomme getuige der vroegere gods-
dienstoorlogen. Zijn grauwe torens, zijn dikke poorten, 
de stevige traliOn voer zijne vensters bewezen zijn ouderdom. 
Nog afkomstig uit de middeleeuwen, zorgvuldig onderhou-
den door de opeenvolgende geslachte», die in zij ne schaduw 
geleefd hadden, had het, ondanke herhaalde reparatie», 
het zegel van zijn oudheid behoeden. 

In 1685 werd het kasteel bewoond door de familie de 
Manend, die toen slechts twee leden telde: vader en dochter. 

M ijniteer de Marsen], einde lang weduwnaar, had nooit 
weder willen huwen. Bij kon toen vijftig ie vij f en vijftig 
jaren tellen. Zijn hoogt, gestalte, aangenaam uiterlijk en 
fijne manieren huilden heen in den omtrek den naam van 
volmaakt edelman verworven. Gelijk wel meer gebeurt, 
was hij dezen eernaam alechts in schijn waard. Onder een 
zeer aantrekkelijk uiterlijk verborg deze man een zelfzucht 
en lafheid, waardoor zijne omgeving veel te lijden had, 
en die hem eindelijk ten verderve brachten: 

Zijne vrouw, Elisabeth de Lossen, een vrome, lieve ziel, 
leed niet lang bet ongeluk kunnen dragen, met zeik een 
tethigenoot verbonden te zijn. Nadat hun vereeheidene zonen 

Wit 
geboren, die allen zeer jong stierven, was zijzelve 

. deze wereld heengegaan, den dag nadat bare dochter 
111 tg:11,:l hee het eerete levenalioht aanschouwd had. Zij had 
011111os du armen een Liefelijke en onuitwischbare herinne-
ring van haar Christelijke goedheid en liefde achteigalaten. 



Margaretha wee nu pas matten jaar oud geworden. Naar 
lichaam en gel geleek rij sprekend op hare moeder. Haar 
oude voedster, Eliza, die ham had opgevoed en einde immer 
bij haar was gebleven, herhaalde altijd weer dat wie haar 
zag, Mevrouw Elisabeth de hieraan' meende le zien op 
den dag, toen haar echtgenoot baar naar de kook te 
leidde om er zijn huwelijk te doen inregenen. liet wan, 
volgen. den uitnemende vrouw, dezelfde gantelte, dezelfde 
schoonheid, demlfde uitdrukking van zachtmoedigheid ie 
boor gelaat, dezelfde bevalligheid in hare houding, dezelfde 
vurige en werkzame godsvrucht. In den enkel opaieht 
slechts verschilde het jonge meisje van hare moeder ; aan 
alle eigenschappen van deze paardo zij eene stentiveatigheid 
en kloekmoedigheid, die de overledene ongelukkig niet had 
bezeten, en die haar miesehien krocht zouden hebben ver-
leend om de bezwaren, aan haar echt verbonden, taboven 
te komen. 

Ofschoon afdammende van Hugenoten, waarom ver-
echeidenen op het gegooid de goddelij ke.waorheid met hou 
bloed bezegeld baddert, hole.do mijnheer de Merseul niets 
van dien zielenadel zijner voorvaderen. De herinnering 
hunner deugden, hunner toewijding aan de zaak dos Heer., 
MB hem geheel oir.. .killig. Wol Wtle hij hot Gerefor- 
meerde geloof getrouw gebleven, uiterlijk althans, en zoo-
lang het eija gemak en rug niet vandoor., maar hij wan 
geen man om ziel> voor zijn godalienzlige overtuiging de 
minste opoffering te getroosten. De enkele gedachte eau 
vervolging brak al zijn moed; het woord agevongesie" 
deed hem sidderen. Deze zoon van helden en martelaars 
voelde geen druppel van hun bloed in zijn aderen vloeien, 
en de duivel der zelfaucht wachtte alaam op een gunstige 
gelegenheid om hem, als een andere Ex., de gewetensvrjj-
beid voor Zijd rustige rust te doen verkoop.. 

Maar, tot eer vee zijn naam en dien zijner 
motet de lafheid van mijnheer de Mormel afstuiten op 
dezen hinderpaal: het onverzettelijk geloof zijner donker. 
Indien hij zijn naam zoemer kon bezoedelen, dat hij het 
erfdeel zijner vaderen zouverkor.pee, verkoop., de ziel van Marga-
retha wan heldhaftig genoeg om zeik non emet uit te 
wimeben, en aan den room eau haar knie nieuwen luister 
hij te aetten. 
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Op een morgen in de maand Juni van het jaar 1686 
wandelde de eigenaar van het kasteel van C. in zijn park, 
met de handen op den rug en ten prooi aan pijnlijke 
gedachten. 

Sedert acht maanden reeds wee het edict van Nantes 
verscheurd, en woedde de vervolging met ongehoorde hevig. 
beid. De kerk te L., gelijk ssooveel andere, was nog slechts 
een puinhoop; een aantal families waren verbannen; schrik 
en rouw heerschton in het dorp. Door een onbegrijpelijke 
lankmoedigheid was mijnheer de Mareeul nog niet gemoeid 
geworden; maar iedereu dag kon men een bezoek van 
Lodewijks »gelaarsde zendelingen" verwachten. 

Reeds was sijn plan bepaald, zijn besluit genomen. Hij 
wilde den naam niet hebben van zich zonder tegenstand 
tot cene afzwering te halen bewogen; dat ware in etrijd 
geween met zijne positie als edelman; hij wilde althans 
den niterlijken schijn redden, zooals hij reide, en het geloof 
zijner vaderen niet verl000henen dan op herhaalde aan. 
drang van den koninklijken commiesaris ; dan behield hij 
tegenover den vervolger de verdienste eener wezenlijke 
opoffering, en tegenover zijne geloofngenooten die van kloe-
ken wederstand. 

Hij had dit plan aan Margaretha medegedeeld, zonder 
ziek met de hoop te durven vleien dat zij het sou goed-
keuren. 

Inderdaad, op het eerste woord had de ziel van het 
jonge meinje van verontwaardiging en afkeer gebeefd. Zij 
had getracht, met al de kracht van haar gevoelig, 
maar vurig hart, togen deze eche inlelijk° berekeningen 
van vrees en egovmne le kamp.; maar ziende dat zij 
niet vorderde, had zij verder op alle argumenten van haar 
vader gezwegen, doch dat hardnekkig stilzwijgen zelf bewees 
duidelijk genoeg dat zij voet besloten wan, alle toegeven op 
het punt van gewetennvrijheid te weigeren. 

Dat wao de eenige oorzaak van de Marseurs droefheid. 
Inderdaad droefheid, wamt ondanks zijn zelfzucht beminde 
hij zijne dochter. Hij beminde ze tenminste op zijn manier, 
d. i. hij beminde in haar zichtelven. Onbekwaam om de edele 
gevoelens te verstaan, die haar bezielden, had hij gewild 
dal zij alles, zelfs haar geloof opofferde aan het geluk V411 
rijk,. gelukkig en benijd, met hem te leven. 

Dm wow:name verwachting bleek ijdel te zijn; er gaapte 
een afgeren' Revelen hem en haar; en lot overmaat van 
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mart gevoelde hij dat die afgrond allengs broeder en 
dieper werd, en dat weldra niets ter wereld instaat zoo 
zijn dien te dempen. 

De Hereenl wandelde aldus met zijn treurige overden-
kingen, toen bij eensklaps, aan den hoek ener laan, een 
officier der dragonders tegenover zich zag staan, geleend 
en gespoord en met den degen op zij. 

Hoewel bij al onteigen tijd zulk een bezoek had verwacht, 
kwam het hem toch verrasaen. Een haastig rood kleurde 
zijne wangen en een zenuwachtig heven greep bom aan. 

,Heb ik niet de eer mijnheer de Manend, den eigenaar 
van dit kasteel te spreken 1' vroeg de officier met een 
glimlach op de lippen, terwijl hij diep boog en eerbiedig 
groette. 

.0m n te dienen, mijnheert" 
»Het verblijdt mij, n te ontmoeten, mijnkeer, CD hemde 

met n te maken. Ik kom vanwege den i n te ademt 
général der provincie, om u een kort onderhoud te 
verzoeken, Zoudt ge de goedheid willen hebben, mij dat 
nu toe te staan 1" 

»Ik ben tot uw dienst," antwoordde de eigenaar met 
eenigszine bewogen eten. »Laat ons binnengaan, zoo gij 
wilt Miseohien zijt ge wel wat vermoeid; dan knot ge 
eerst een weinig uitrusten en wat vorfriaschen." 

.Dank n, mijnheert maar het ie niet nodig, uwe wan- 
deling af te breken. Laat ons zo moven voortzetten, indien 
gij geen bezwaar hebt. Ik heb den nacht le 8. doorge-
bracht, en beu doe allerminst vermoeid, en behoeven doe 
ik niets. Wij kannen evengoed onder de schaduw dezer 
prachtige lindeboomen spreken als ergens elders, wo gijeelf 
althens niet liever gaat zitten." 

In deze laatste woorden straalde een greintje ironie door, 
die onzen ongelukkigen edelman deed verbleekeu. 

»Neen, dat behoeft volstrekt niet," hernam bij echter 
met zekere levendigheid; »wijl gij het prefereert, milten 
wij buiten blijven; het ie mij even goed." 

Zoo wandelden zij dus samen, eenst oenige °ogenblikken 
zonder een woord te spreken. De officier, eindelijk 'tiende 
dat ̂ de Mamma hem niete vroeg, en integendeel besloten 
editten te zwijgen sla het graf, vond het geraden zelf een 
aanvang te maken. 

»Gij raadt ongetwijfeld het doel van mijn bezoek 1" 
egde hij. ,Mijnheerde intendant g éné r al heeft mij 
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gezonden, om u mede te dealen wat hij verwacht heeft, 
namelijk dat gij, getroffen door al de inschikkelijkheid van 
eijne zijde jegens n en uwe familie, u gedrongen wendt 
gevoeld hebben, om u vrijwillig aan de koninklijke edicten 
te onderwerpen, en in den echoot der kerk terug te keeres. 
lk ben belast, u namens hem aan te weggen dat de tijd 
van geduldig waakten voorbij ie. Gij hebt niet langer op 
zijne lankmoedigheid te rekenen. Tot dusverre heeft het 
den schijn gehad dat hij u vergat, omdat hij geloofde wat 
men hem had verzekerd, dat gij namelijk zijne wenschen 
zoudt voorkomen; maar dat hebt ge niet gedaan. Tb., 
komt hij doe v iechen vrat Z. M. de koning van 
Frankrijk het recht beeft van lederen getrouwen onderdaan 
te verlangen." 

eZ. M. heeft zeker nooit onderdaniger en gehoorzamer 
onderdaan gehad dan mij, mijnheer. Niemand kan iets op 
mijn leven aanmerk., dat met zijn souvereinen wil in strijd 
een zijn. Is bet dus eigenlijk wel nodig, naar de mie te 
geen om mijn trouw te bewijzen ? Ik neem uiterlijk aan 
geen enkele godsdienetige plechtigheid deel; ik ontvang 
van geen enkelen predikant bezoek; ik overtreed de wet 
in geen enkel opzicht. Ie dat niet voldoende, en kan men 
mij in dezen eethoek der provincie niet met vrede laten, 
zonder meer van mij te eischen dan deze volkomen onder. 
worpenheid en volstrekte etilbeid 1" 

Terwijl de Mureeul deze woorden met gemaakte beoliet-
held uitsprak, vermocht hij nauwelijks ij ns aandoening te 
verbergen. Ondanks wijre pogingen out kalt» te schijnen, 
slaagde hij er niet geheel in. Mon gevoelde dat hij alleen 
voor den v arstand bood, en aich in werkelijkheid 
reeds dadelijk gewennen bad gegeven. 

De taaier lint zich niet om den tuin leiden. Hij had zijn 
man dadelijk doorzien en volkomen begrepen, met wiep hij 
te doen had. 

,,Gij vergist u omtrent de bedoeling mijner zending, 
mijnheer," hernam hij, wel een weinig ongeduldig. elk 
kom niet om met u te redeneeren, wat overigens geheel 
nutteloos sou zijn; ik ben belast noch om vooratellen te 
ontvangen noch om die te doen, maar om u den cieek te 
stellen, de wogenaamde Gereformeerde leer te verlate», 
overeen kometig de hevelen des konings. Binnen vier en 
twinlig uur moet ik den intendant uw formeel° be-
lofte tor hand etellen, door naelf geteekend, dat ge den 



eeretkomenden Zondag in de dorpskerk openlijk tot de 
Roomscha kerk sult terugkernen. Bij weigering zon ik den 
onaangenamen plicht moeten vervullen, a te erreeteeren 
en naar Niemee te laten brengen. Ik ben alleen daarom 
naverteld naar uw kasteel gekomen, dat de bevolking niets 
bemerken zou, en om voor de laatste maal toegevendheid 
te toones. Maar overweeg wel wat gij zult doen, mijnheer! 
want daarmede ia alle geduld ten made. 13w plicht ia het 
te gehooreamen ; de mijne, streng de inetructiee op te vol-
gen, die mg gegeven zijn." 

»Ik heb niet geweigerd; ik weiger niet," hernam de 
Marseal, door die beelinte taal uit het veld geslagen. »In-
dien ik Z. Y. den koning dat bewije mijner gehechtheid 
moet geven, dan aal ik het geven, wat het mij ook kostte l  
Maar gij moest mijne hameren, mijne aarzeling, mijn 
moeilijke omstandigheden veeetaae. Men offert niet met 
luchthartigheid, binnen eenige minuten, het geloof van zijn 
ganeche leven op, zelfs wanneer men het nachts met weinig 
ernet beleden heeft, om niet te :preken van onversobilligheid. 
En bovendien, deze publieke afzwering voor de pogen van 
iedereen, onteert mij in de sohatting mijner geloofsgenooten !" 

»Zij zal n neren in de schutting des koninge en van alle 
wa re geloovigen. Ie dat niet veel belangrijkere" 
' »Ongetwijfeld ! Ik eal mij wel wachten, n tegen te spre-
ken. Maar er ia iets andere, dat mij veel meer veront-
met en kwelt: ik ben niet alleen, eooale n waareohijnig k 
bekend ie; ik heb eens dochter, die met de echoonheid en 
deugden harer moeder ook hve onhandelbaarheid op het 
stek van godsdienst gelirfd heeft. Voorziende wat gebeuren 
zou, heb ik herhaaldelijk met beer den overgang tot de 
Itoomeehe kerk besproken; haar laatste woord ie van dien 
aard geweest, dat ik het raadzaam heb geoordeeld, op dat 
onderwerp niet weer terug te komen." 

»Ik ken dat, mijnheer. Do in te ndan t, die alles weet, 
heeft mij dienaangaande voldoende ingelicht. Dat ie aalfa 
de oenige tegenwerping van beteekenis, die men van uwe 
zijde heeft verwacht; en nu gij te te leerde brengt, moet' 
ik n zeggen dat ik order heb ontvangen, n op dat punt 
gerust te stellen. Geloof mij, men zal, als gij zelf althans 
wilt medewerken, het midel vinden om de gewetensbe-
ewaren uwer dochter te overwinnen, en hare vooroordeelen 
.door overtuiging uit den weg te ruimen." 

»Gelooft gij dat aalka mogelijk con sijs: ?" 



9 

.Wave zonder zorg; dat zal gewis slagen. Men heeft 
wel personen bekeerd, die nog veel erger in de dwaling 
verstrikt waren." 

»Je, dat weet ik; maar hun tegenstand ie overwonnen 
door ontbering, schrik en geweld." 

sOU vergiet u, mijnheer! Veroorloof mij, n dit te zoggen: 
zulke ie ten °enenmale onwaar. Door zoo te spreken, maakt 
gij ' u tot eeho van den toeter, dien de vijanden van het 
ware geloof niet ophouden omtrent 's konings dienaren 
en de priesters uit te strooien. Men gebruikt met niemand 
geweld, behalve met degenen, die zelven geweld plegen 
en hunne vermetelheid eo er drijven dat se alle ouder. 
danigheid vergeten. Vooral vrouwen worden met de meeste 
zachtmoedigheid behandeld; veel jonge meisjes afijn door 
vriendelijkheid overtuigd geworden in de uitnemende oproe. 
dingshuisen, welke alleen ten doel hebben, haar de nog 
onbekende waarheid te' onderwijzen. Hebt gij b. v. nooit 
hoeren spreken van Monseigneur de Saligna,,Fénélon, dat 
model van Christelijke liefde, die uitmunt in de kunst, 
verdoolde eetlepels in den stal terug te ...ren?" 

Mijnheer de ?geremd antwoordde niet. Het zou hem ge-
makkelijk gevallen zijn, den officier het tegendeel te be-
wijs., dat die zink vergiste, misschien wel met °puit, — 
dat de geviffildenarijen der soldaten in de Cévennes sine 
woorden op vreeselijke wijze logenstraften, — dat de 
Roomeche kerk en de seer Christelijke koning door de hard. 
nekkigste vervolging de Protestanten eiodelijk tot opetend 
hadden getergd, en dat de zoogensamde opvnedingshuizen, 
waarvan hij met zooveel warmte had gesproken, voor het 

• meerendeel broeinest. van dweperij en goloofffitaat waren, 
weer men in het geheim harten en gewetene verkrachtte 
door middelen, die zoowel met alle meneehelijk gevoel, als 
met den godadienet, dien men beweerde te veren, lijnrecht in 
strijd waren. Maar deze man, die dat alles wiet, dacht er zelfs 
niet aan, het uit te spreken. Hij vond het gemakkelijker, 
den rol van zwijger te spelen, en deze leugenachtige be-
weringen schijnbaar voor goede munt aan te nemen. 

Onze beide wandelaam badden nu het park omgewandeld, 
en bevonden sirih op dit °ogenblik dicht bij den voorgevel 
van het kaeteel. Eensklaps werd een der vensters in het 
torentje aan de linkerzijde geopend, en de heldere stem 
van Margaretha gehoord, die met Elise in gesprek was. 
Onwillekeurig sloeg de officier de oogen op en bleef, door 
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haar onverwachte verschijning getroffen, als aan den grond 
genageld sta.. 

Het jonge meisje leunde op het ijzeren hek, dat het 
balkon omgaf. Zij staarde nadenkend naar den horizon. 
Haar bevallige gestalte toekende zich sierlijk tegen de lucht 
af; haar blonde lokken schitterden in hot zonnelicht. Zoo 
stond zij eeuige seconden, ronder zelfs de aanwezigheid van 
den vreemdeling en haar vader te bemerken; vervolgens ging 
zij binnen, nam een korfje met broodkruimels, kwam weór 
naar buiten en riep. Dadelijk vlogen een twintigtal duiven 
van rschillende ij den op het balkon toe en zetten zich 
op de

ve 
 schouders en de armen van haar jonge meesteres, 

terwijl se elkander dit feestelijk ontbijt betwistten en de 
vriendelijke geefster met liefkozingen overlaadden. 

In verrukking stond de officier dit liefelijk schouwspel 
aan te staren. 

sZeker Mejuffrouw de Marseul?" vroeg hij half luid. 
eZij is het inderdaad", antwoordde de vader, gestreeld 

door den indruk, dien zij ne dochter klaarblijkelijk op hem 
had gemaakt. 

Op hetzelfde °ogenblik bemerkte Margaretha de beide 
heergin, zond hare gasten wog en sloot het venster. 

Het onderhoud ging, na dit interval, weer zijn gang. 
De officier begon weder. 

elk versta uwe vrees," hernam hij, zich hoffelijk bui. 
gerede, ernaar nog eens, ziel n gerust, mijnheer. Verlaat 
u op de goedheid des konings, op de zorg en de welwil-
lendheid van den intendant, die, evenals de kerk, uiterst 
geduldig is met goedwilligen, en wees overtuigd dat, zoo gij 
voldoende medewerkt, alles goed sal gaan met uzelf en 
met haar. Ik betreur," voegde hij er na een korte panne 
bij, adat ik geen tijd heb, om langer van uw gezelschap 
te geniet., maar gij weet wel: bij ons, soldaten, gast de 
dienst voor allee, zelfs voor beleefdheid." 

elk weet het, mijnheer!" 
elCan ik nu hopen dat mijne zending bij u gedaagd 

in en dat gij de belofte, waarvan ik u zweven sprak, wel 
wilt onderteekenen ?" 

',Eerst moeten wij ze toch behoorlijk formuleeren...." 
elleeds in orde! De int en d an t heeft allee voorzien en 

seer eenvoudig gemaakt. Ziehier het stuk gereed; gij be- 
hoeft er uw maar onder te uiten." 

Zoo spekende haalde de officier een papier uit zijn zak 
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met van
Nareaal toe, 
het 

 
den   intendant,    en reikte het mijnheer 

toedie hot meteen begon te lenen. Het luidde 
als volgt: 

ondergeteekende, verklaar, in mijn 
naam en in naam mijner dochter, gewillig en 
voor altijd afstand te doen van de dweilt. 
gen der zoogenoetude Gereformeerde leer, en 
in den schoot der heilige, Katholieke, apos-
tolische Roonisohe kerk terug te koeren, over. 
eenkomstig Zijner Majeeteits edicten. Ten 
bewijze daarvan verbind ik mij tot een open-
bare afzwering, die den volgenden Zondag in 
de kerk dezer parochie zal plaats hebben." 

Toen hij van deze weinige regelen kennie genomen had, 
werd de Marend zeer bleek, en maakte beeohroomd deze 
tegenwerping: 

»Maar... zooals ik n reeds heb opgemerkt.... deze 
formnleering kan ik onmogelijk aannemen. Ik kan alleen 
voor mijzelf spreken...." 

»Toeken toch maart" hernam de officier. Dat bewijst 
uw goeden wil. En vvie weet? Misschien zal het feit, dat gij 
geteekend hebt, haar tegenstand zonder verdere moeilijk. 
heden overwinnen!" 

eMaar als mijne dochter weigert, mij aanstaanden Zondag 
te vergezellen, en tegelijk met mij af te zweren?" 

»Waartoe snik een angstige vrees? Waarom niet liever het 
tegendeel gehoopt? Gij hebt nog verscheidene degen 
voor u om haar tot reden te brengen. Een vader, die zoo 
bemind ie als gij vonder twijfel zijt, overwint altijd ten 
slotte de tegenwerpingen van v.ijn kind. Bovendien zal het 

d
veel gemakkelijker vallen dan gij vermoedt, Mejuffrouw 

e Manen' tot uwe gevoelen. over te halen, wanneer 
gij haar ons onderhoud aio mededeelt dat zij levendiggaat 
beseffen, •hoe n aalfa geen aarzeling meer werd toegelaten." 

Op deze woorden begon de ongelukkige vader te zuchten. 
Een bittere, droeve glimlach, die duidelijk zijn twijfel ver-
ried, vertoonde sist, om zijva lippen. 

„Ik durf mik een resultaat niet hopen", seide hij. 
„?Aaar hoe dan ook, ik zal het beproeven I  liet moet 
dien kant wel uit!.., kom binnen, mijnheer!" 

Zij nepten het perron op en traden de groote ontvang-
zaal binnen. Dat vertrek werd' alleen bij buitengewone 
gelegenheden gebruikt; het - was op prachtige wijsegemea. 
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bileerd, en aan de wanden met familieportretten versierd. 
Aan de enne zijde hingen de levensgrooto heeltenimeen van 
verscheidene belden, die onder lloligny, Latino, Roban, 
hadden gestreden; aan de andere zijde die van hun 
waardige eohlyenooten, welke in deugd, toewijding en moed 
hadden uitgemunt, als eens Charlotte de Laval en de vrouwen 
van La Rochelle. 

In tegenwoordigheid dezer roemrijke getuigen van het 
verleden, die in vrij wat moeilijker omstandigheden dan 
waarin de tegenwoordige heer de Menend verkeerde, ge-
trouw waren gebleven; in het aangezicht donor martelaren 
voor de heiligste zaak, wier mannelijke volharding tot aijm 
geweten had moeten spreken, — geveelde de afvallige niet 
de minste wroeging, nu hij talk een echandelijke daad 
ging volvoeren. Geheel vervuld met de bezwaren, die zijne 
lafheid wellicht nog bij zijne dochter zou ontmoeten, durfde 
hij — om zichzelf alle mogelijkheid van terugtreden af te 
snijden — den onbevlekter naam van zijn voorgeelaeht 
miebrniken, en dien onder eene verklaring pierde«, waar-
mede hij allen in het anogezieht sloeg, en wat veel meer' 
zegt, waarmede hij openlijk den God isijner vaderen hoonde 
en afzwoer. 

Zoodra de offloier het stuk web- in handen had, stak 
hij het weg, stond op, groette haastig en spoedde eiah heen, 
»la vreeade hij dat een opwellend berouw hem het ge-
makkelijk verkregen 'minuut zijner wending afhandig mocht 
maken. 

Alleen gelaten, liep olm droevige held een half nar 
lang de saai op en neder en berekende met zijn koorte-
achtig brei» de gevolgen van zijn gedrag. gelijk wij sagen, 
vleide hij ziek geenszins met de verwaohting dat zijne 
dochter op een nieuwe poging zijnerzijds nou toegeven; 
en toch wilde hij nog hopen dat het bezoek van den 
officier, als Margaretha het gouache gesprek wiet, haar vrees 
nou inboezemen en wellicht tot onderwerping bewegen. 

Bij beoordeelde haar opnieuw vaar aichsselven, ofschoon hij 
heer genoeg kende om te weten dat zulks onmogelijk was. 
Maar laffe korsttarn, gelijk het zijn°, zijn immer geneigd, 
ook in anderen lafheid te ouderstellen. 

»Ba I" weide hij ten laatste bij zichzelf, terwijl hij met de 
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oogen op den grond gericht, zijne wandeling vervolgde, ',tot 
dusver heeft :ij aan mijne voorstellen een tegenstand ge-
boden, dien ik niet verwacht had; maar zij heeft ook Jen 
ernst der zaak nog niet klaar ingezien! Na ons laatste 
gesprek le die een nieuw stadium ingetreden, namelijk door 
dit bezoek. De bevelen van den intendant waren be-
oliet; ontwijken was onmogelijk. Wat ik onderstelde, ie nu 
verechrikkelijke werkelijkheid geworden. Er viel te kiesen 
tneschen afzwering, of: verbanning, galeien, miwchien den 
dood in een akelige gevangenis! Wie nou in mijne plaats 
hardnekkig zijn gebleven; wie zon een ander beelnit hebben 
genomen dan ik? Wie zon, met gezonde zinnen, niet alleen 
zijn eigen begaan en zijn eigen fortuin, maar ook het 
welzijn en de toekomt van zijn eenig kind hebben opge-
offerd?" 

Bij deze laatste gedachte kwam hem bijna een traan 
van zelfverloochenende liefde in het oog. Die zelfzuchtige 
man, die aan niemand dan aan zichzelf had gedacht, trachtte 
zich thans wijs te maken dat hij eigenlijk slokte in 
het belang zijner dochter bad gehandeld. Nieuwe illusie 
vno het egoïnme, vreemd, maar toch vrij algemeen: boe 
meer het hart door dezen hartstocht wordt behorecht, 
des te meer acht het zich het slachtoffer van zijn toewij-
ding voor anderen. 

,,Ja," ging hij voort, vMagaretha ie verstandig genoeg 
om dat te begrijpen; het ie onmogelijk dat zij het niet 
zon begrijpen. En ook in dit opzicht zal zij mij wel gelijk 
moeten geven; ik heb mij goed gebonden; ik bel, het ter-
rein voet voor voet aan den koninklijken comenfitearis be-
twiet. Wanneer ik baar mededeel, hoe hij heeft moeten 
redeneer., met welke scherpe bedreigingen hij gezonden 
was, hoe waardig mijne antwoorden weren, al hielpen zij 

— wanneer zij zoo klaar ah; de dag ziet dat ik 
snij dapper verweerd heb, maar alleen door onoverkomelijke 
hinderpalen niet geslaagd ben, — dan zal zij in zin 
dat het een voldongen feit is, al kan ze het nog net in 
alle deeleg goedkeuren  Komaanl geen tijd verloren ; 
ik wil nog beden probeeren, al komt bet tot geen beelnit, 
toch een stap te doen om de zaak in orde In brengen". 

110 liep naar de deur om te roepen. Maar plotseling . 
hield deze gedachte hem staande: 

»Bon ik thans wel kalm genoeg voor zeik een onder-
houd ? Doe ik niet beter, are ik tot morgen wacht en de 
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antwoorden overweeg, die ik op hare tegenwerpingen ge. 
reed moet bobben? Het ijzer smetten als het heet ia, dat 
is uitnemend; maar haastige spoed ie melden goed. Last 
mij niet door overhaasting alles bederven I" 

Door deze gedachten voor het °ogenblik tot nietsdoen 
overreed, ging bij de gang in, nam sija geweer van den 
muur en verliet mijne woning, onder voorwendsel dat hij, 
als neer gewoonte, wilde jagen. 

Eigenlijk dacht hij er weinig aan. Hij gevoelde bij al 
deze onaangenaamheden alleen behoefte aan afleiding. 

Op den middag kwam hij niet thuis om te eten; maar 
wijl dit meer gebeurde, gebruikte Margaretha het middag. 
maal alleen. 

Bij het avondeten was hij weer thnis, maar zag er onr.. 
tig uit; bij at weinig, sprak nog minder en ging zeer vroeg 
naar zijne kamer. 

Die onrust was voor zijne dochter niet onopgemerkt geble-
ven, en gemakkelijk bad zij er de oorzaak van geraden. Zij 
sprak er over met Elise, haar eeltige vertrouwelinge. »ree, 
evensesr Hogenote alt hare meesteres, zocht het jonge 
meisje gerust te stellen, zonder hum evenwel met een ijdele 
hoop te vleien. Na tot 111011 in don nacht .1111,11 geweeet 
te zijn, met elkander oenige bladzijden van do Heilige 
Soloift gelezen te bobben en gemeenschappelijk den God 
hunner vaderen te hebben aangeroepen, gaven zij sich een 
zijn heiligen wil over, en vertrouwden klem de :mg voor 
hare toekomst toe, terwijl sij Hem emeekten, haar slechts 
getrouw te maken in de ure der beproeving. 

Den volgendee morgen was mijnheer de Marsen' heel 
vroeg op de been. Hij maakte een lange wandeling in 
het veld, kwam thuie, ontbeet haastig en solider smaak en 
doet sich in sijne kamer op. Zijn voorhoofd was nog be-
wolkter, ejo hart nog onrustiger den den vorig. avond. 
Hij had slecht geslapen. Bij de verwijten van zijn geweten 
gevoelde hij al de onbehagelijk beid van iemand, die niet 
besluiten kan, terwijl de omstandigheden beu, dringen en 
dwingen een besluit to nemen. En zulk een toestand ie 
weinig bevorderlijk voor een gezonden slaap. 

Evenwel, nadat bij eenige malen de kamer had rond- 
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gewandeld om zich wat te verzetten, trok hij om acht uur 
aen bet achellekoord. Een knecht opende de deur en bleef 
eerbiedig met den atroohoed in de hand, op den drempel 
slaan. 

.Verzoek de juffrouw een oogenblik bij mij te komen," 
melde mijnheer de Marsen!. hEr moet aan dezen toestand 
van spanning een eind komen," vervolgde hij bij zichzelf, 
toen de knecht heengegaan was. ,,Eerel wil ik met sachtheid 
beginnen, en Me dat niet helpt, wat acherper aanpakken!" 

Benige ,ogenblikken later ging de deur weder open, en 
Margaretha trad binnen. Zij zag er niet zeer opgewekt 
uit; hare ooges toonden séo duidelijk dat ook zij weinig 
slaap had genoten, dat het haar vader opviel, ofschoon hij 
anders daaromtrent weinig helderziende was. 

»Wat ecbe v0" vraagde hij heer; »men zou zeggen 
dat ge den gansehen nacht gewaakt hebt .. zijt ge ziek?" 

»Neen, vader I" antwoordde zij mokt, »ik bob van nacht 
weinig geslepen, dat ie alles. Eláa en ik hebben gisteren-
avond vrij laag samen gepraat, en ik ben eerst tegen den 
morgen ingeslapen. Maar mij dunkt, ik kon u dezelfde 
vroeg doen; n ziet er zeer vermoeid uit 0" 

»0, ik! dat is wat anders. Op mijn leeftijd gaapt men 
niet meer als een jong meisje van twintig jaar, al is men 
ook sterk van gestel. Ik ben wel gewoon, nu en dan een 
slapeloozen nacht door te brengen. Maar wat n aangaat, 
mijn lief kind! die lange gesprekken met Bliza aullen 
kwaad gaan doen; zij behagen mij buitendien niet; omdat 
en alleen dienen om bij u gevoelens te kweekera, die ik 
liever niet bemerk. Blieft ie een goede vrouw, sonder 
twijfel; zij heeft 11, na den dood uwer moeder, al de gene-
genheid en zorg eener goede pleegmoeder gewijd; maar 
baar verstand is bekrompen, en daardoor oefent zij op u 
een minder gewensehten invloed uit.... ik moet n dat 
onder het oog brengen, eer het erger wordt." 

Zulk een aanvatten van de naak was tegelijk uiterst 
onhandig en geheel in strijd met het tevoren vastgestelde 
;dan. In plaats van met zachtheid te beginnen, was zijn 
vorste woord een etherpa vermaning. Meer nog, aldus 
o uien te spreken en, al ware het ook maar in de 
eerla,
vr 

 dreigen met haar ontslag, dat was zijne dochter in 
haar lomlerste genegenheid aantasten, en hare gevoeligheid 
reeds ie den aanvang van het onderhoud noodelooe en 
nul:loos kweleen. lie Marseui zag zijn misslag ie, beet 
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zich op de lippen, en wilde de fout herstellen, maar zijne 
dochter liet hem daartoe geen tijd. 

',Vader I u zijt niet billijk jegens Elise. Zij in een trouwe 
en oprechte vriendin, die wel geen proef 1110111.  van haar 
goede eigenschappen behoeft af te leggen. Niemand had 
mijne moeder beter kunnen vervangen dan zij, niet alleen 
om haar uitstekende zorg en hulp, maar ook in andere 
opzichten. Zij weet rand in allerlei omstandigheden, en ver-
neet vent het is, slak op te offeren. Haar oprechte en innige 
godsvrucht heeft op mij altijd een gezegenden invloed uit-
geoefend. Haar te veroordelen gelijk u doekje eigenlijk niets 
dim laster. Als ik van haar moest scheiden, zou mijn hart bre-
ken. Hare vriendoehap en hare diensten hoop ik immer te blij-
ven genieten, totdat de dood scheiding tunschen ons maakt." 

Margaretha had deze woorden bedaard, maar beslist 
gesproken. Twee grutte tranen, die zich niet lieten terug-
dringen, blonken in bare togen, en vloeiden langzaam lange 
hare wangen. 

vliet zij zoo! wij laten dat onderwerp verder misten," 
hernam hij alt luchthartigen toon, hoezeer hij zich wel een 
weinig helemligil gevoelde door volk een sterke genegen-
heid zijner daalder voor Ellen. elk heb ongelijk gehad met 
daarover te spreken; ik heb n niet laten roepen, om met 
n over haar te praten " 

Br volgde eerre !stilte. Eenmaal verkeerd begonnen, was het 
moeilijk, het gesprek in het rechte spoor terug te voeren. 

,Kom bij mij zitten, en beloof mij dat gij bedaard zult 
luisteren naar al wat ik is te zoggen heb, en vergeet 
vooral niet dat ik mij in allee laat leiden door de begeerte 

re w geluk en het mijne te verzekeren." 
ik beloof u niet alleen dat ik met eerbiedig stilzwij-

gen, gelijk vanzelf spreekt, naar allee aal luisteren wat n 
zeggen wilt, maar ook dat ik, volgens mijn kinderlijken 
plicht, n in alles zal gehoorzamen, wat niet met den wil 
van God in strijd ie." 

,Goed! ik zal u, hoop ik, bewijzen, dat hetgeen ik van 
n begeer, met de wel begrepen 1oorschriften des Evange-
lies juist overeenstemt... . Hebt gij gisteremnogen dien 
officier gezien, die met mij in het park wandelde t Begrijpt 
gij, wat bij hier in komen doen'?" 

'Ik heb u namen keel wel opgemerkt, en ik geloof het 
doel zijner kornet wel te kunnen raden. Zijn bezoek heeft mij 
volstrekt niet verrast, want ik hek het al lang verwacht. 
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Do Marseul begreep dus dat Margaretha, die toonde op 
de hoogte te zijn, ook wel op bare hoede sou zijn. Hij 
ging toch, hoewel met minder moed, voort: 

»Die officier heeft zich van zijne, natuurlijk beige op-
dracht gekweten met eene hoffelijkheid, waaraan ik alle eer 
moet geven: In naam van zijn meester, den intendant, 
kwam bij mij eommeeren, om zonder verder uitstel aan de 
koninklijke edicten te gehoorzamen. Natuurlijk heb ik eerst 
tegengestaan, en wel met allen nadruk, en tegelijk heb ik 
mijne geheobtheid en trouw aan den koning betuigd. Wij heb-
ben lang en breed gesproken, ofschoon hij mij beleefd verze-
kerde, met orders gekomen te oijn, en niet om te redeneren." 

eBedeneeren met dien officier cel ook wel niet gebaat 
hebben, vader I Het wee er hem om te doen, uw antwoord 
op Min eisop te verkrijgen." 

»Ongetwijfeld, doel ik heb heel duidelijk laten uitko-
men, dat ik niet uit vrees, maar alleen uit eerbied voor 
de over mij gestelde machten kon toegeven." 

»H hebt dus eindelijk... toegegeven?" 
»Ja I... maar ik herhaal, niet zonder hardnekkigen 

tegenstand. ... Wat wilt gij, lief kind? Goed beschouwd 
was dat in ieder opzicht mijn plicht; de rede, bet gezond 
verstand, uw belang en het mijne eisohen het. Het ie 
immre ook belachelijk, te worstelen tegen den sterkere. e 
Als ik dat gedaan had, sou alles reeds verloren gijn; die 
officier had in bet, mij in geval van weigering dadelijk 
gevangen te nemen. Onderstel dat ik geweigerd had, dan 
sou ik binnen vier en twintig uren achter slot gemeten 
hebben; wat eeg ik? Gij waart mie:Aften reeds neus weee, 
mijn arme Margaretha I ... Doet dit vooruitoioht u niet 
beven?" 

Het deed hem inderdaad beven; hij zag zich reeds in 
een duisteren, akeligen kerker, of roeiende op eerre galei, 
of solfo, want de verbeelding der vrees° loopt snel, op de 
trappen van het schavot. 

Het jonge meisje bewoog de lippen niet, maar van aan-
doening en schaamte; haar hart sloeg hevig. Onwillekeurig 
dacht zij aa oovele :slachtoffers der vervolging, die verban- 
ning of dood boven afval verkozen hadden, en zij gevoelde 
ei het gewicht van de schande, die haam vaders keuze over 
hoe beiden en hunne familie gebracht had. Toch hield zij 
eiuk kalm; zij had immers beloofd bedaard te luisteren? 

»Gij antwoordt niet?' nide hij, verwonderd. 
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»Ie dat allee wat u mij te zeggen hadt?" hernam zij, 
opstaande. En toen, haar opwellend mikken bedwingende, 
ging zij voort: »Ik heb niets te antwoorden. U zijt vrij 
in uwe daden, vader! Ik kan niets meer doen dan heen-
gaan... en voor n bidden!" 

Bij deze laatste woorden stond hij op het pont boos te 
warden. 

»Komaan I" riep hij uit, »het is nu bet °ogenblik niet 
om n gevoelig te tomen." Hij begreep niet dat hijzelf 
dat gevoel bad opgewekt. »Wat eenmaal feit is geworden, 
neemt men, gewillig of onwillig, aan. Ik heb mij verbon-
den, mij aanstaanden Zondag te onderwerpen; ik heb mijne 
handteekening gegeven ik kan derhalve niet meer terug. 
Van aarzelen ie dus geen sprake." 

»Wie spreekt er van aarzelen, vader? Het gaat immers n 
alleen aan, want u zult wel alleen voor uzelf beslist hebben?" 

»AD huisvader heb ik ook voor ti geteekend." 
.1n iedere andere omstandigheid zoudt n gelijk gehad 

hebben, maar in deze, laat mij dit mogen uitspreken, hebt 
n ongelijk gehad. U hebt .over het geweten en het geloof 
van uw kind beschikt." 

»Die groots woorden bad ik wel verwacht. Welen, ik be-
weer dat ik uwe recht en heb gerespecteerd; mam ik beweer 
tevens dat uw geweten en geloof beide dwalen, en dat ik 
eenvoudig mijn plicht deed door beider fout te herstellen I" 

»Maar, vader!" 
»Wacht even! gij zult wel met een bijbeltekst aanko-

men, maar weet gij wel dat er geschreven Maat: Geef 
den keiter wat des keizers is?" 

»Q vergeet, dat er op volgt: En Dode wat Goden ie!" 
eEn gij vergeet dat het Evangelie ons leert, de over 

ons gestelde machten te eerbiedigen, en den koning, dia 
Gods diennor is, te gehoorcamee, derhalve ons aan zijn 
wil te onderwerpen !" 

»Zonder twijfel ie dat de leer van Gods Woord, mmr 
wanneer de vorst het gebied des gewetens betreedt, waar 
zijn recht niet geldt, dan ia dit de eenige regel, die gevolgd 
moet woeden: »Men moet Gode meer gehoorzamen dan den 
mnschen." 

»Gij volhardt dus bij uwe weigering, om met mij mede 
te gaan; gij verzet n tegen het vaderlijk gezag, en offert 
alles op, het tegenwoordige en de toekomst, en dat uit 
atijfhoofdigheid ?" 
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.0m den hoogeten, den heiligsten plicht te volbrengen, 
vadert Ik kan niet anders, wat het mij ook koste om 
uwe wensohen niet in te willigen." • 

.Ongelukkig kindt ge gelijkt sprekend op uwe moeder, 
die ook al het slachtoffer was van overspannen verbeelding, 
overprikkeld geweten en bekrompen opvatting, en eeu 
plicht meende te ai en waar er geen was  

Zij viel hem met een vriendelijk, maar ernstig gebaar 
in de rede: 

.Veder! behandel mij gelijk n wilt, maar om uwe zelfs 
wil, smeek ik n, spaar het aandenken mijmer vrome moe-
der die eens uwe vrouw wee. Allen, die haar gekend 
hebben, geven getuigenis dat zij een voorbeeld wee als 
echtgenoot° en moeder; dat zij een getond ventend,. een 
goed geweten had; dat zij voor siohselve streng, en voor 
anderen toegevend en dat haar levenssfeer te hoog wee 
om lang in deze atmosfeer te kunnen ademen " 

De Marsen' beet zich op de lippen. Hij begreep alles. 
Niet voor de eerste maal had hij zulke taal vernomen. 
Hij werd vuurrood en stond op het punt uit te busten, 
moer bij bedwong zich en weide:

'..13est, .ij had alle mogelijke deugden. Meent ge dat ik 
se niet gewaardeerd heb? Maar ge zult mij toegeven dat 
ze ook gebreken had, en onder die gebreken wee, naar 
mijn inzien, het grootste, haar volslagen gebrek aan pree-
tiechen cie. Dat ie overigens het eenige verwijt, hetwelk 
ik haar ooit gemaakt heb. Ongelukkig hebt gij in dat op-
zicht maar al te zeer haar aard geerfd, dat bewijst ge en 

'overduidelijk." 
»Als dat gebrek aan praotisohen sin ie, wanneer men 

God bovenal gehoorsaamt, dan hoop ik immer meer op 
mijne moeder te mogen gelijken." Zij aaide dit zonder eenego 
opwinding, met ten hemel geslagen oogen, als wilde t 
God ten getuige nemen van haar • onherroepelijk besluit. 

' 
Maar haar vader, wiens ijdelheid en lafheid veer belet. 

digd waren door dezen kalmen tegenetend, die al sijne 
pionnen verijdelde, sprong van zijn leuningstoel op, ging 
11111t gekruiste armen, gefronste wenkbrauwen en somberen 
blik voor haar staan en sekte: 

.11ot ie doe onmogelijk, u tot reden te brengen. Maar nu 
gij in uwe koppigheid blijft volharden, hebt gij tenminste 
do gevolgen berekend, die daaruit kunnen voortvloeien?" 

»Voor u kan er althans geen nadeel uit voortspruiten, in 
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deze wereld tenminste niet, en dat is bet voornaamste in 
uwe Dogen; alleen mij kunnen die gevolgen treffen." 

»Weet gij, welke die gevolgen zijn?  Zoo men zich 
met mijn persoonlijke afzwering niet tevreden stelt en ook 
de uwe, of anders uwe tegenwoordigheid in de kerk Macht, 
en gij weigert, weet gij, wat dit na ziek sal sloepen? Men 
zal n uit het vaderlijk huis halen en in een klooster op- 
sluiten, en al uw tegenstvibbelen aal ijdel w !.... Ik 
vraag u: ia het niet veel beter, voor al die

zen  
 ar eerlijke 

ellende zich door een uiterlijke afzwering te vrijwaren? 
Want daarmede is men toch tevreden; een uiterlijke be-
lijdenis is voldoende, en meer zon men ook niet kunnen 
verlangenl  Wanneer gij met uw mond weer Hoomsch 
zijt geworden om uw leven te redden, om uw eigene en 
uwe vaders rust te verzekeren, kunt gij met uw hart teek 
hetzelfde blijven gelooven, wat ge tot hiertoe geloofd hebt. 
Nog eens: wilt gij mijn raad opvolgen?" 

Zij zweeg om haar vader niet nog meer te verbitteren, 
maar die huichelarij, dat komedie-spelen, hetwelk baar 
vader haar voorstelde, griefde baar diep. 

Hij deed eens schrede voorwaarts en ging van boosheid 
tot bedreiging over. »Al genoeg verzet en ongehoorzaam 
held, verstaat gij 1" riep hij uit; »gij hebt nog twee á drie 
dagen om na te denken en te beslissen. Gij kunt overvra-
gen en hebt n te onderwerpen. Zaterdag wacht ik een 
bevestigend antwoord, of anders 1" 

»Verwacht dat niet, vader! Wat n noemt mijn leven 
redden, is volgens Gods Woord: het voor eeuwig verliezen I" 

Zij bad deze woorden met moeite uitgebracht, want 
tranen dreigden hare stem te verstikken. Haar vader luis-
terde niet meer ; hij trok zijne schouders op en keerde 
haar den rug toe. 

Margaretha stond op en keerde naar hare kamer terug. 
Het arme kind was bleek als marmer. Ternauwernood was 
zij in staat, de trappen op te kernen; zij moest ziek daartoe 
met alle kraakt aan de leuning vaat-honden. Op bet portaal 
gekomen, viel zij in onmacht. 

Gelukkig snelde Elise, die optie wacht gestaan had, dadelijk 
toe, bracht haar te bed en wijdde haar alle nodige zorgen. 

Toen zij weder tot zieliselve gekomen was, verhaalde zij 
in korte trekken wat er in dat pijnlijk onderhoud met 
haar vader behandeld was. 

»Lief kind," aaide Eau, die hare verontwaardiging new- 
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welijks meester was, »bet mar is wellicht reeds gekomen 
om een ernstige beslisaing te nemen. God verlichte ons 
met zijnen Deeetl  Wat ook .gebeure, wij weten dat 
niets ons kan overkomen zonder abn wil, en dat sijne oogen 
aanhoudend open zijn over ellen, die Hem vreezen. Laat 
ome de. woorden van David gedenken: ',Die in de eahnil-
plaats dee Allerkoogaten is gezeten, die aal vernachten in 
de schaduw dee Almachtigen. Ik aal tot den Heere zeggen:  
Mijne Toevlucht en mijn Burcht I mijn God, op welken 
ik vertrouw I  Hij zal n dekken met zijne vlerken, en 
onder zijne vleugelen sult gij betrouwen  Hij zal zijne 
engelen van n bevelen, opdat zij n bewaren in al uwe 
wegen.". Deze woorden van d. Psalmist, zoo geschikt om 
den moed des beproefden Christen. te bevestigen, waren 
een hoil.me boleet» voor het diep-gewonde hart van Mar-
garetha, en beiden baden met meer kalmte en rest Hem, 
die den eenvoudigen wijsheid geeft, of Hij haar den weg 
wilde wijzen, dien zij onder deze smartelijke omstandig-
heden laadden te betreden. 

Na bet pijnlijke gesprek met zij ne doohter had de Marend 
ziek op zijn stoel laten vallen, ten prooi .11 een onbe-
schrijfelijke verbittering. Gedurende «oenige °ogenblikken 
sprak zijne boosheid sick wit in dreigende gebaren en ver» 
wenechingen, waarin telkens de 11601311 Elias; en Margaretha 
voorkwamen. Ten laatete kwam hij een weinig tot bedaren; 
hij ;peg aan tafel zitten, met het hoofd in de banden en 
trachtte zoo orde in sijne gedachten te brengen, maar alle 
moeite bleek vruchteloos. Hij kon zelfs in de geringste 
mate den doem; niet ontwarren, die in zijn ziel beenakte. 

ALI liep hij gevaar van te stikken, ezelde bij eeneklape 
op het venster toe, opende het zoo wijd mogelijk en ving 
de met de heerlijkste lentegenten beladen triool° morgen-
koelte op. Dat gaf hem tenminste eeltige kalmte. 

»Hoe heerlijk le  aaide hij,.een hoeveel heerlijker zon het 
gijn, indien al deze beawaren en zorgen niet oen onechnl-
diget genot vergalden." De weldadige morgenluolat nam 
allengs alle opgewondenheid weg en gaf hem zijne be. 
deordheid weder. Hij verwonderde ziek bijna dat hij zich 
zoo had laten me..loepen. 
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»Welbeachouwd," vervolgde hij zachtkens, eis het be-
lachelijk van mij dat ik am gemakkelijk uit mijn kramen 
raak. Deze aanvallen van toorn schaden mijne gezondheid 
en deugen nergens toe. Ik deed baar voorstellen, eeniglijk 
en alleen in baar voordeel; zij weigert, des te erger 1 Al 
de gevolgen harer weigering komen voor hare rekening; 
ik wamt er mijne handen af 1 Wanneer men zijn nierrem 
beet gedaan heeft om iemand te redden, en hij wil volstrekt 
in abn eigen verderf loepen  Hij voltooide den sin 
niet; e(91, gevoel van schaamte hield het overige terug, 
toen hij dek herinnerde dat het zijn menig kind betrof! 

Evenwel, ditmaal was zijn besluit onherroepelijk genomen. 
Hij zon Zaterdag Margaretha's antwoord afwachten, zonder 
ziek intumehen eens illusie te maken. Indien dat antwoord, 
tegen alle verwachting, naar zijn weneoh was, des te beter! 
Indien niet, welnu, dan zen hij Zondag ook in naam zijner 
dochter afzweren, en dan zien, wat gebeuren zou. Voet 
overtuigd dat dit de beste gedrag-gijn web die hij volgen 
kon, sloot hij het venster weder en schelde den knecht. 

etpan ede Grijs" voor het tentwagentje", beval hij. 
n e Grija" watt eijn liefate paard; een prachtig dier, van 

zuiver ras, dat met gemak zestien kilometer per uur aflegde. 
Gewoonlijk werd bet alleen voor langere tochten gebruikt. 
Terwijl de knecht het bevel volbracht, ging de Martiaal 
naar zijne -  kamer en kleedde - zich haastig aan- Zenige 
°ogenblikken later stond hij gereed en wel op het perron, 
op. abn voertuig te wachten. Hij was een groot paarden-
liefhebber, en met zichtbare voldoening nam hij de leideel" 

-uit de handen van den knecht, hem deze boodschap achter-
latende: 

",Zeg aan de juffrouw dat zij mij niet voor Zaterdag-
morgen kan terngwaohtel" 

En meteen vloog ede Grijs" als een pijl van den haag heen. 
Een oogenblik staarde de knecht bet lichte wagentje 

na, dat weldra in eens stofwolk verdween. Verrast door 
dit overhaaste vertrek, overlegde hij in stilte, wat daarvan 
de reden kon zijn, en hij maakte allerlei min of meer 
waarechlinlijke onderetellingen, toen bij eensklaps eene 
hand op zijn schouder voelde leggen. Het wan Elise, die 
tot hem aaide; ',Pieter, ie mijnheer op rein gegaan?" 

"Dat weet ik niet 1" antwoordde deze. »Hij heeft daarvan 
niets gezegd, maar mij alleen bij bet instijgen gelost, een 
de juffrouw te seggen, dat hij eerst Zaterdagmorgen non 
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terugkomen. fret ie werkelijk vreemd I Mijnheer ie 
niet gewoon, molen van huis te gaan »ouder het van 
tevoren te zegger. Verwondert e dat niet ?" 

»Je, man het antwoord, »dat vind ik ook wel wet onge-
woon. Maar ik onderatol dat daarvoor ernstige redenen 
moeten bestaan, om er niet meer van te zeggen. Hoe het 
ook wij, Pieter, gij behoeft n geen moeite te geven voor uwe 
boodschap; ik zal bat aolve de juffrouw wel zegge. Zij 
is vanmorgen wat onwel, en het ie beter, haar in hare 
met niet te storen. loodra ij ontwaakt " 

»Ia de juffrouw onwel? Het , is toch niets van a:matigen 
aard, koop ik," riep de oude knecht op een toon van levendige 
beaorgdheid. En toen Eliaa hem gernetetelde, :eggende dat 
het niet heel erg was, ging bij voort, terwijl hij bedenkelijk 
gijn hoofd schudde: 

»Ziet gij, Eliza t ik moet ze wat neggen t Ik ben wel niet 
van de vlageten, en mijn voorgevoel bedriegt mij wel eene; 
maar ik heb al twee nachten niet rustig knnnen slapen. 
Er gebeuren bier dingen, die wat te denken geven; Die 
dragondersofijoier, die eergisteren hier is geweest, en wel 
meer dan een uur met mijnheer geel/roken heeft, eehijnt 
mij toe een ongeluksvogel te zijn. Pinde ik hem gewen 
heb, hoor ik talken. het geluid van een katuil, en droom 
ik van uiete dan van rampen en vervolgingen. Er rit 
raker iets in de hokt, en stellig niets goedel.... Er hangt 
een ongeluk boven ons buis, daar zon ik wat onder durven 
verwedden) .. En als het oog maar mijnheer en one 
trof, dan zouden wij ons nog wel weten te helpen, en het 
wm sem erg niet; maar als het onso lieve juffrouw moet 
treffen— . 0, als ik daaraan denk, Elias, dan word ik van 
binnen aoo benauwd!" 

»Gij houdt dus van de juffrouw, Pieter?", vroeg nu 
Elise. aIk heb u nooit met moreel warmte over haar 
hooren spreken... 

»Ja, ik heb ook geen mor spraakzame natuur, dat is 
nol - Maar Met gij, Eliza I in de tien jaren, dat ik bij 

mijnheer de Marsen) in dienst ben, heb ik de juffrouw 
Neren kennen en waardearea. Zij is zoo goed voor iedereen, 
voor de armen vooral, am ambt, mto vroom, zoo belang-
«tollend ea hulpvaardig, dat men wel een hart als meen 
roomt hebben om niet van haar te honden. Gij weet het, 
aoo »preken alle dorpsbewoners over baar, Boomsehen en 
Protestanten, en ik zou weker niet de oenige zijn, die ziek 
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liever in stukken liet hakken, dan toe te laten dat haar 
een haar van het hoofd gekrenkt werd I" 

De goedhartige knecht maakte zich warm, bij de gedachte 
aan mogelijke aanranding. 

»Welnu", hernam Elias, diepgetroffen door de oprecht-
heid en het vuur der genegenheid, die uit zijne woorden 
sprak; .wijl gij zooveel ven haar houdt, wil ik n niets: 
verbergen van hetgeen hier gebeurd ie. hij hebt inderdaad 
reden te gelooven dat er een onheil boven dit huis hangt. 
Vooral juffrouw Margaretha bevindt zich in benauwde 
omstandigheden. Oordeel zelf...." En met weinige woorden 
bracht zij hem geheel op de hoogte: de schandelijke lafheid 
van mijnheer de Marseul tegenover den koninklijken com-
missaris, de hevige woordenwisseling tussohen vader en 
dochter; haar edele standvastigheid, kortom al wat den 
oogenblikkelijken toestand in een helder licht kon plaatsen. 
Onder haar spreken vertoonde zich om Pieten' lippen een 
onbeschrijfelijke uitdrukking van afkeer. 

elk verwachtte wel zoo iets", antwoordde hij, maar nooit 
zon ik gedacht hebben dat mijnheer zink zoo jegens zijne 
dochter kon gedragen. Maar wat nu te doen ? Wat nu te 
doen? Tot eiken prijs moei zij uit dezen ellendigen toe-
stand verlost worden, en daartoe zie ik maar Oen weg 
open staan...." 

'Welken dan?" 
"Vluchten I... vluchten, en dien man met zijne sohnode 

en wroeging alleen laten I" 
»Dat ie ook mijne meening, Pieter! geen andere uitweg 

staat ons open dan deze: roodra mogelijk het gastvrije 
Zwitserland te bereiken, gelijk reeds nooveel anderen heb. 
hen gedaan." 

"Maar zal juffrouw Margaretha dat willen? En indien 
al, kan zij alleen gaan en zonder eengen bijstand de ge-
neen van ruik een lange reis verduren?" 

"Gij kent haar nog niet, Pieter. Deze engel heeft een 
moed om alle bezwaren en alle opofferingen teboven te 
komen. Evenals hare moeder zon zij liever den wreedsten 
dood onderga., dan de zaak des Hoeren verraden! Boven. 
dien vat ge toch wel dat zij niet alleen gaat. Het spreekt 
vanzelf dat ik haar vergezel," 

'En waarom zou ik dan ook niet medegaan?... Niets 
bindt. mij hier dan meer. Ik heb dan geen lust meer, na 
al wat hier gebeurd ie, mijnheer de Marseul te blijven 
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dienen; de oenige bloedverwant, dien ik nog in dit land 
had, ie verleden week ook al weggegaan; ik kan dus ook 
vertrekken; niiesehien kan ik u onderweg van eenig net zijn." 

»Wij zullen zien, Pieter I ... Alvorens uw edelmoedig 
aanbod aan te nemen, wil ik naar mijn jonge meeeteree 
terugkeer., en met haar overleggen, wat naar Gods wil 
ons te doen staat. Bid gij inmiddels ook dat Hij ons ver-
lichte, en wij zijn wil duidelijk mogen zien". 

Eliza ging nr Margaretha, en vond haar op hare 
knieën in bed, biddende.a Zij wilde weer heengaan, maar 
het jonge mei je hief het hoofd op, Mep haar terug en, 
den arm om haar kale slaande, zeide zij;  

»Lieve Eli.! ik geloof dat ik sen van heide moet toe- 
geven of vluchten!  Het eerste kan ik niet; ik kan 
den Heere niet verloochenen, liever zou ik eterven ; laat 
one des vluchten I" 

Den volgenden morgen, bij het krieken van den dag, 
verlieten drie verkleede personen het oude kasteel. Eene 

de
n hen droeg, onder baar geleende lompen, de asre van 
n naam de Martieul mede. 

• 
Zaterdag, 'e morgens vroeg, kwam mijnheer de Maremul 

terug. Het wagentje 
we 

met stof bedekt, bet paard uit- 
geput van vermoeienis. Gedurende drie dagen had het 
arme dier door dat ongelijke land heel wat aren moeten 
draven. Hoewel zijn meester het gewoonlijk ontzag, had 
bij het ditmaal zonder veniehooning laten loepen, hetzij 
om afleiding te zoeken, hetzij om een andere reden. 

Hij verwonderde sick geen Pieter te vinden, die als 
naar gewoonte bij het perron op hem eland te weekten 
om zij ne bevelen te ontvangen ; hij steeg dec uit zijn wa-
gentje, wierp de leidsels ede Grijs" op den nek en trad naar 
binnen. Na oenige minuten, siende dat de knecht niet 
kwam, schelde hij hevig en bromde Uitmaken zijne tanden: 

»Dat is vreemd I  Nog nooit heeft Pieter cao zijn 
plicht vergeten. Zon hem gedurende mijne afwezigheid 
eenig onheil overkom. zijn?" 

Diepe stilte alleen .volgde op zijn schellen. Hij werd 
ongerust, liep de gang door, en begaf dek naar de lagere 
verdieping, waar de keuken was. Daar vond hij twee vrou- 
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wen: Judith, de kbukenmeid, en een jong kamermeieje, 
dat eerst sedert een paar weken in dienst was getreden. 
Bij de lomat van mijnheer de Marsnel verhelderden haar 
sombere sangesiohten. 

»Wat ie er toch gekeurd?" vroeg deze op een toon, 
waaruit spijt en boos humeur sprak; »hoe komt het dat 
Pieter op het bepaalde uur niet op aijn poet was om het 
paard out te spannen, en het rijtuig op aijne plaats te 
brengen? Ik heb gescheld, maar niemand ingekomen; wat 
bebakent, dat?" 

»Mijnheer!" antwoordde Judith, .wij hebben niets ge-
hoord,, en einde Donderdagavond eija wp alleen op het 
kanteel; noch de juffrouw, noch Elias, noop Pieter hebben 
wij meer genen  wij weten niet, wat wij er van 
moeten denken." 

»Wat, Blode Donderdagavond?' 
aa, mijnheer! Hm-gisterenavond heeft de juffrouw op 

bare kamer gegeten; dat was geen wonder, want dat ge-
beurde wel meer, ah n uit waart. Pieter heeft met ons 
in de keuken gegeten aooals altijd; daarna is hij de bloe-
men van het parterre gaan begieten. Tegen acht uur heb 
ik hem een oogenblik in het park met Elise zien praten, 
maar toen zij mij hoorden, zijn ze heengegaan. Na dat 
°ogenblik hebben wij niemand meer genen, en zalft van 
niemand een spoor ontdekt." 

»Heeft men n niets geragd? Heeft de juffrouw n niets 
.1Mndrugmr.  

»Neen, mijnheer I II begrijpt wel dat wij vreeaelijk enge- 
met werden, maar nn mijnhaar terug ie " 

»Hebt gij er niet aan gedacht, naar boven te gaan, 
naar de kamer der juffrouw of van Elbe, om te sin, of 
haar ook iets overkomen was?" 

"Toch, mijnheer I Toen wij gisterenmorgen niemand asgen 
of hoorden, zijn wij erg bang geworden, en toen zijn wij 
•de trap opgegaan. Wij hebben geklopt, geroepen, maai 
tevergeefs; etude/ijk hebben wij de deuren opengedaan...." 

»En toen ?" 
»De kamer van Elia» was leeg, en die van de juffrouw 

ook " 
De Mareenl was verplet. Zonder een woord te spreken 

keerde hij nok om, en ging naar boven om zich persoon-
lijk te overtuigen van hetgeen hem de keukenmeid had 
gezegd. Meer dan een half nar bleef hij in de kamer 
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zijner dochter of in die ven Ellen, en onderzocht met 
koortsachtige gejaagdheid iederen hoek, alsof hij daar de 
werkelijkheid lenen wilde. Eindelijk ging hij, vermoeid von 
el die nuttelooze nasporingen, weer de trap af en dwaalde, 
zonder recht te weten waarom, de ontvangzaal binnen. 
Een vreemd echouwapel wachttb hem daar. Alle portretten, 
behalve bet zijne, waren met zwart floers omwonden. Men 
zou gezegd hebben dat al die eerbiedwaardige figuren in 
den rouw waren, omdat een der familieleden hun naam 
door eene mindaad geschandvlekt had. Men sou gemeend 
hebben, ee. stem te vernemen van gene zijde des grafe, 
die in den naam vim een onbevlekt verleden, tegen den 
smet van het heden protesteerde  Laatst, maar tref- 
fend beroep van een liefhebbend kind op het ingeslapen 
geweten haan vaders, die den God zijner vaderen zoo laf-
hartig verloochend had! 

De Marsent trad achteruit en balde de vuist. Hij had 
het begrepen, maar inplaats van tot zichzelf in te hoeren, 
maakte hij zich boos dat zijne dochter hem zoo de ten 
dorst lenen. Spoedig echter kwam zijne onverschilligheid 
terug; hij trok met een veraohtelijken glimlach de aohon-
dere op, rukte het floers af en wierp het in een koek. 

',Altijd dezelfde," mompelde hij, asij heeft weder geluis-
terd naar de stem van haar koppige dweepzucht, en den 
raad van die bekrompen sloof opgevolgd, die ook Pieter 
wel aal overgehaald hebben om met baar mede te gaan 1..... 
Beat! ik zal dus moeten wachten!  Wanneer zij van 
vermoeienis uitgeput zijn, en de honger ziek doet gevoe-
len, dan zullen zij er genoeg van hebben, en dan sullen 
wij ze met heugende, pootjes zien terugkomen, bereid om 
verstandig te handelen. Maar dan sullen zij er van 
luiden!" 

Met deze verwachtingen ging hij voor Pieter een anderen 
knecht zoeken, en hervatte, voor het uiterlijk tenminste, 
zijn gewone levenswijze, evenveel niet zonder een heime-
lijke vrees te koesteren. 

Den volgenden dag, Zondag, ontving hij in zijne kamer, 
een paar uren eilor de groote mie, een bezoek. van den 
pastoor van L., met wiep hij reeds meer een onderhoud 
had gehad. Het vree	 and met onaangenaam uiterlijk, iem 
vijf en vijftig á zestig jaar oud, rijzig van gestalte, maar 
een weinig krom, met een glad gezicht, den schedel om- 
ringd met grijzend haar en een doordringend oog als dat 
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van een roofvogel. Op het eerste gezicht scheen hij, met 
zijn grootev ronden eens, die er als een rijpe aardbei 
uitzag, en zijn tandeloosen mond, nog al goedig, tnaar 
zijn honigzoete opraak en cpn valeohe lach verrieden spoedig 
den Jezuïet. Zijn leeg karakter wee gemakkelijk genoeg 
door den niterlijkon twijn heen te lezen. 

Bij zijn binnentreden groette hij den eigenaar van het 
kasteel bijzonder hoffelijk, en informeerde naar diens ge-
zondheid. Deze bood hem een zetel aan en beantwoordde 
zijn groet tamelijk koel. Langen tijd opraken zij samen 
over de ophanden zijnde plechtigheid. De pastoor was vol 
geestdrift en onuitputtelijk in lof voor het gedrag van 
den man, die op het punt stond, in den asohaapstar 
terug te koeren. 

»Welk een edel voorbeeld geeft gij het land, mijnheer!' 
aaide hij op geroerden toon. Welk een edel voorbeeld, 
en welk een heilsenen indruk .1 dat op alle gel.vigen 
en ongeloovigen maken. De ware geloovigen, de ',goede 
katholieken" zullen daardoor in hun geloof worden be-
vestigd; de anderen zullen zich haasten uw edel voor-
beeld te volgen, diegenen namelijk, die nog genoeg gezond 
verstand en moed bezitten, om met den duivel te breken! 
Welk eene overwinning! Welk eene glorie I Ik ben 
slechts een nederige dienaar van onze heilige moeder de 
kerk, wier belangen mij zoo ter harte gaan, maar toch 
begroet ik dezen dag ale een der achoonste mijns leven!" 

De Marsvel, die allerminst van de ech.nheid van den 
dag, noch van den adel van zijn voorbeeld overtuigd was, 
vond dit gesprek al zeer vervelend. Gaarne bad hij zich 
van zijn bezoeker en dient; lastige praatjes ontslagen, meer 
hij hield ziekt in en antwoordde alleen zoo kort mogelijk, 
terwijl hij bet den ander overliet, te gelooven dat hij door 
die lage vleitaal werkelijk geetreeld werd. Om er evenwel 
een einde aan te maken, nodigde hij den priester uit, 
niet hem het ontbijt te gebruiken. Gretig num deze de 
uitnodiging aan; men ging naar de eetzaal en Judith be-
diende de beide hoeren. 

Nauwelijks was mee gezeten, of de geestelijke sloeg 
een verwonderden blik rondom sick. ',Zal Mejuffrouw de 
Marseul ene niet de eer aandoen, mede te ontbijten?" 
vroeg hij. 

»Mijne dochter ie afwezig, tot mijn groots spijt," hernam 
de gastheer op koelen toen. ',Niemand non gelukkiger ge. 
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weest zijn den ik, indien zij mij heden naar de mie ver-
gezeld had, maar redenen, geheel en al onafhankelijk van 
mijn wil, zijn tussehenbeide gekomen. Overigens weet ik 
nit goede bron dat hare tegenwoordigheid door monsei g-
nen r l' intendant niet beoliet noodzakelijk gekeurd 
wordt. Wat ik ga doen, doe ik ale huisvader, voor mijne 
dochter even goed als voor mijzelf." 

De prieeter zweeg, maar dit wee hem eichtbaar een 
onaangename tijding, want de afwezigheid van het jonge 
!nebje ontnam aan de publieke afzwering voor een goed 
deel luister en glans. gij maakte evenwel geen enkele 
aanmerking, gaf het gesprek een andere wending, prees 
gerechten en wijnen, dronk op de gezondheid van vader 
en dochter en toonde zich, in ten woord, een alleman-
genaamsten gast. 

Na het ontbijt etonden beiden op, etegee in een gereed-
staand voertuig en begaven zich naar de kerk. De weg 
daarheen en vooral de dorpeetraat w. vol nieuwsgierigen, 
alsof het een kermisdag wee. Men bed het zes uur in het 
rond laten uitbazuinen, dat de heer de Meraeal dien dag 
in den schoot der kerk sou terugkoeren, en er waren 
menschen twintig, ja dertig kilometers ver gekomen, om 
daarvan getuige te zijn. Toch wee de nieuwsgierigheid 
van verechillenden aard: bij velen was het verdriet en 
smart. Terwijl sommigen echenen te juichen ',Verheugta  
over deee.nederlaag der ketterij 1. ." sprak het gelaat vin 
anderen uit: .Deze man schandvlekt onze zaak... zij. 
vaderen hebben ons ter overwinning geleid, hij brengt aas 
Bekende en schaamte." Boe nader men bij de kerk kwam, 
dee te meer nam de volkemenigte toe. Op sommige plaat-
een was ze zelfs zoo dicht opeengedrongen, dat het rijtuig 
er nanivelijks door kon, en elechts langzaam vorderde. De 
afvallige, indien hij er tenminste lust toe gtvoeld had, 
sou gemakkelijk op de aangezichten dier ;schare :opwel 
goedkeuring ale afkeuring hebben kunnen lezen. 

Gedurende den dienst ging alles kalm en zonder stoornis 
toe. Onder een ademlooze stilte verloochende mijnheer de 
Mare.' het geloof zijner vaderen, en de prieeter, van de 
gelegenheid gebruik makende, gaf zijne welsprekendheid 
den vrijen loop, en maande alle ketters dringend aan, het 
soleoone voorbeeld van dien dag te volgen. Aan de "ene 
zijde sag men menschen, die zich kruisten en van vreugde 
weenden; aan de andere, menschen, die de hand aan het 
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voorhoofd brachten als om een smet af te wiesoben, en die 
zichtelven afvroegen, of ze waakten of droomden 

Drie weken waren er na die stormachtige dagen verloo-
pen, en de Marseul had nog niet het minete bericht omtrent 
de vlachtelingen gekregen. In den beginne had h zich, 
in de hoop van ze weldra terug te den, vrij goed geschikt 
ie de onaangename eenzaamheid rondom slok; maar toen 
die hoop allengs verflauwde, begon de sombere verlatenheid 
hem te kwellen en te folteren. Allerlei vreeselijke gedach-
ten doorkruisten zijn brein, en de wroeging zijns gewetene 
benam hem alle raat; hij kon niet weer in zijn gewone 
doen komen. De vraag Wat ie er van mijne dochter 
geworden? vervolgde hem gedurig, ondanks zijn selfsucht 
en trots alle pogingen om ziek te verstrooien. Overdag, 
maar vooral des nachts wae hij ten prooi aan allerlei 
schrikbeelden. Rij sag Elargaretha, nu eens onderweg door 
soldaten met geweld van haar twee reiegenooten gemhei-
den, en als een vagebond in de gevangenis geworpen; dan 
weder binnen de muren van een klooster, overgeleverd aan 
de grievendste martelingen. Een ander maal waren bet ga-
leien of ...lamt, die hem versohrikten, terwijl een inwen-
dige stem hem met de bitterste verwijten overlaadde. nelij," 
sen klonk het dan, egij zelf zijt de oorzaak van den dood 
uwer dochter I Waarom mijt gij niet met haar gevlucht, 
liever dan baar door uw afval tot mik een jammerlijk ba-
lhit te dwingen? Waarom hebt gij niet liever, als 4, 
verbanning en armoede boven oneer en schande gekozen? 
Wee, wee ui Om uw goed en uw gemak te redden, hebt 
ge uw eenig kind opgeofferd en uw eigen ziel verloren!" 

Nog geen maand wee er verloopen, of reeds hadden 
slapeloosheid en koorts van dezen krachtigen man een 
grijsaard gemaakt met knikkende knieën en wankelenden 
gang, gebogen onder deelnzichtbaren laat, die hem met 
geweld neérdrikte en g was, hem ten grave te sleepes. 
De goddelijke wraak was niet uitgebleven. Dien zelfzuch-
tige, die geweigerd had, martelaar voor de waarheid te 
worden, legde zij een geheel andere straf op, veel ver-
schrikkelijker, omdat zij zonder troost en roem blijft: het 
martelaareohap van den lafaard en den afvallige. 
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Van tijd tot tijd kwam de geestelijke hem bezoeken, maar 
die visites waren hem veeleer eene kwelling dan eene ver-
lichting en eene verademing. De Mamma had te weinig 
vertrouwen in den overbeleefden priester om voor dien 
zijn hart te openbaren. Zoo dikwijls hem de geestelijke 
ook bezocht, altijd wist hij zich, na een kort onderhoud, 
hetzij door eene gift, hetzij onder een of ander voorwend-
sel, van hem te ontslaan. Op den deer gelukte het echten 
den indringer, meer vat te krijgen op de Manicure hart. 
Hij toonde moreel zorg, en sprak zoo dikwijls en in zulke 
welgekozen bewoordingen, van zijne genegenheid jegens en 
gehechtheid aan den nieuwbekeerde, dat deze hem einde. 
lijk begon te vertrouwen MI in hem een waar vriend 
meende te zien. Men mag op zij ne hoede zijn zooveel men 
wil; het ie moeilijk zich op den duur voor den strik van 
een Jasnet te wachten. 

Op zekeren dag wee de geestelijke, op dringend verzoek 
van de Marseul blijven dineren, toen deze zich niet langer 
weérhouden kon en uitvoerig, voor zoover hem zelf bekend 
was, de vlucht zijner dochter en zijner beide bedienden 
mededeelde. Na een lang stilzwijgen eenmaal aan het 
spreken gekomen, wan het al te moeilijk, de maat zijner 
woorden te bepalen, en zoo openbaarde de oog lokkige 
vader in aangrijpende taal de angsten en eahrikbeelden, 
waaraan hij onophoudelijk ten prooi was, en »maakte hem, 
zoo lijk, verlichting en hulp te verachaffen. elk kan," 
zoo eindigde hij, »onmogelijk langer in dezen toestand van 
onzekerheid blijven. Dat doet mij den dood aan! Indien gij 
geen middel weet om mij uit deze ellende te verloseen, 
dan kan mijn leven niet lang meer duren I Dit ledige 
kasteel met al spe herinneringen is mij onverdragelij k ge-
worden, sinds mijne dochter .er niet meer is. Al was onze 
verstandhouding niet altijd volmaakt, wegens hare hard-
nekkigheid op het stuk van godedienet, toch was zij, en 
in veel grootar mate dan ik mij ooit had kunnen voor-
stellen, de ziel van mijn huis. 0, wie aal mij met mijn 
kind de rust van vroeger weergeven t" 

»Wat ge mij daar hebt verhaald," hernam de priester 
met geveinsde belangstelling, »heb ik reeds lang vermoed, 
maar ik durfde er niet over spreken. Ik wachtte totdat 
uw eigen lippen het nitapraken, eer ik dat pijnlijke onder-
werp aanroerde." 

»Na weet gij allee' Wat raadt gij mij?" 
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'Alvorens ik mijne meening daaromtrent uitspreek, 
laat mij ain alle oprechtheid zoggen, hoezeer ik deelneem 
in uwe sniert. Arme vader! arme vriend I.... Slechte ken 
eenig kind te bezitten, en te weten dat het zich op den 
weg des verderfa bevindt ; te zien, hoe het tot zelfs hare kb-
derliefde verloochent, liever dan hare dwalingen af te 
zweren! dat ie verschrikkelijk 1,..." 

De Marseul brandde van ongeduld. Rij had behoefte aan 
iets anders dan aan zulke jeremiaden. Pij bedwong zich 
echter en aaide met een bitteren glimlach:  

sik twijfel niet aan uwe sympathie, ik ben er u erken-
telijk voor. Maar laat ons bij de zaak blijven. Wat 
zal ik doen om mijne dochter weer te vinden, of althans 
te weten te komen waar zij zich bevindt? 

Omtrent dit laatste punt had de priester den ongeluk-
kigen vader terstond kunnen voldoen. De vorige week had 
hij inderdaad tijding omtrent de vluchtelingen ontvangen. 
Maar hem was de stiptste geheimhouding bevolen, vooral 
in tegenwoordigheid van mijnheer de Marseul, en voor niets 
ter wereld had hij deze ordere overtreden. Voor niemand 
en niets had de Jezuïet oog of oor of hart dan voor de be-
langen zijner kerk, en nooit zou hij het zich vergeven 
hebben, zoo hij haar door eengo onvoorzichtigheid had 
benadeeld. 

Na een °ogenblik van overleg aaide bij langzaam, alsof 
hij het volle gewicht zijner woorden diepgevoelde: sNaer 
mijne gedachte zon het beste zijn, zich tot m on e eig n e ur 
l' in t e nd a n t te wenden. Indien Zijne excellentie iets 
omtrent Mejuffrouw de Marseul weet, zei hij geen zwarig-
heid maken n daarmede in kennis te stellen, en u on-
getwijfeld de behulpzame hand bieden om haar tot haar 
plicht terug te brengen." 

»Ik heb daar aanvankelijk ook over gedacht, maar zou 
ik haar zoo niet aan de rechterlijke macht in handen 
geven?" 

",Heb daarvoor geen vreea! Uit achting voor n. zal men 
askar met toegevendheid handelen." 

da, maar Margaretha zal mij beschuldigen, dat ik haar 
heb laten arresteeren ; zoo iets zou zij mg nimmer verge-
ven, en de klove tueschen haar en mij zon slechts nog wijder 
werden. Neen! neen! daaraan valt niet te denken I.... 
Dat middel beat niet; wij moeten iets andere zoeken!" 

"Den rest ons nog maar kan uitweg, naar mijn oordeel," 



33 

hernam de Jesulet met geveinsde aarzeling; .God en de 
heilige moeder de kerk mogen het mij vergeven dat ik 
het u vooreteL Maar ik doe het met de goede bedoeling, 
een ongelukkigen vader te helpen " 

.0, zeg het, eeg het, smeek ik al" 

.Ik wil zelf onder een of ander voorwendsel naar Zijne 
excellentie gaan en, zonder bet doel van mijn bezoek te ven 
raden, op voorzichtige wijze trachten uit te vorsehen...." 

.Dat eondt gij willen doen? 0, wat zoudt gij mij dan 
een onniteprekelijke weldaad bewijzen, en hoe zon ik u dan 
mijn leven lang dankbaar aijn 1" 

.Gewie, maar ik doe het met zeker beewaar, want ik 
misbruik dan eenigssins het vertrouwen, dat mee in mij 
stelt. Evenwel, het geldt hier een ongelukkigen vriend een 
dienst te bewijzen, en daarom aal de hemel mij seker wel 
vergiffenie schenken. Ook mag ik mij immers verzekerd 
houden dat de goede snak er niet onder lijden zal, en dat 
gij n met mij eelt inspannen om Mejuffrouw uwe dochter 
tot heknering te brengen?' 

Ieder ander dan de Marsenl con dien man met zijne 
huichelachtige hulpvaardigheid doorzien en gewantrouwd 
hebben; maar hij was op het oogenblik in eene crisis, 
waarbij aija beangstigde ziel ziek aan den eerste den 
beste, die sick aanbood, overgaf, om de sympathie en de 
hulp te erlangen, die hij onmogelijk langer ontberen kon. 
Zonder eenig kwaad vermoeden geloofde hij dus aan de 

. oprechtheid van dec priester. 
.Mijn vriend, ik beloof n alles wat gij begeert," riep hij uit, 

terwijl hij de beide handen van den huichelaar vatte en 
ze met zijne handen drukte. De opoffering, die gij n voor mij 
getroosten wilt, zal nimmer uit mijn geheugen verdwijnen! 
Voortaan kunt gij over mij beschikken, en is al het mijne 
het uwe!... Maar vergeef mijn ongeduld; wanneer denkt 
gij er heen te gaan?" 

.Morgen, mijn waarde heer! Er ie geen reden om te 
wachten. Ik verlang er zelf al te meer naar, u bericht te 
kunnen brengen, en al neemt het niet al uw kommer weg, 
het aal n tenminste omtrent Mejuffrouw Margaretha ge. 
ruetetellee," 

Nog een uur spraken zij Immo», en toen vertrok de 
priester om de noodige toebereidselen voor zijne reis te 
geen maken, nadat zijn gastheer hem didaendmeal innigen 
dank had betuigd. 
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Weleer de Mareaul sliep dien naeht veel beter clan hij 
in langen tijd ged.]: had. Hij vermoedde niets van hetgeen 
hein wachtte. Twee dagen later hield, tegen den middag, 
een rijtuig voor zijn kasteel stil. De eigenaar zat aan tafel. 
Hij stond °ogenblikkelijk op au liep haastig naar het 
perron, in de stellige verwachting dat het degene wee, 
dien hij voor den redder zijner dochter hield. Het was 
eist eer. Niet de peetoor van L. stapte uit het rijtuig, 
maar 88111 onder geestelijke, een groote, magere, onheil. 
spellende gedaante, die zich met veel voornaamheid en 
weinig beleefdheid aandiende als ede geheim.moratarie 
van den bisschop." 

iddijnbeer 1" zoo begon hij, »ik beu tot u gezonden; ik 
herken aan het [signalement, dat men mij van u gegeven 
beeft. Op verzoek van den geestelijke van dit dorp, die 
zich niet gaarne zelf met de droevige boodeohap belastte, 
heb ik op mij genomen, Q te verwittigen...." 

Hij hield op, om eerst de uitwerking zijner woorden 
wam tenemen. De Marsen' was doodsbleek geworden; eens 
etuiptrekking schudde hem van het hoofd tot de voeten.. 

De gevoelloos° boodechapper sloeg hem een °ogenblik 
zonder bet minste medelijden gade; daarna ging hij voort: 

»Dat mejuffrouw uwe dochter dood iel Haar lijk is verle-
den week me de oevers der RhObe, op oenigen afetend 
van Avignon, gevoeden." 

Hij had den sin nog niet genindigd, toen de ongelukkige 
opeens donkerblauw in het aangezicht werd en tegen een 
pilaar ineenzeeg. De knecht, die eerbiedig op eenigén afstand 
had geetaan, etiet een kreet van eohrik uit. Dadelijk mel-
den Judith en het kamermeisje toe. 

»Het is slechts acne onmacht," reide de priester. Gij moet 
uw meester te bed brengen en nee geneesheer roepen." 

Eo eender oenige aandoening. als gold het een onbe-
duidend voorval, hielp hij haar den slete binnendragen. 
Een half uur Inter kwam de dorpedolter, zoo niet eau 
vriend, dan toch een oude kennis van mijnheer de Mareeul. 
Na een oplettend ondersoek schudde hij melbeteekenend met 
zijn hoofd en zeide mBeroerte, gepaard met slagaderbreuk... 
een van beide ware al voldoende geweest I  

Mijnheer de Marssul wae inderdaad dood. De nee wel 
volbrachte boodechap des prieetere had hem zekerder ver-
moord dan een kogel of dolksteek kon gedaan hebben. 
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De lezer zal het gewis reeds begrepen hebben: het 
treurig einde, dat ik sooeven beschreven heb, wee het 
gevolg der kuiperijen van den pastoor van L. Inplaats van 
zich tot den intendant te wenden, somde hij had voor-
gegeven, was hij naar den bisschop gegaan om zich met 
dezen te beraden over de te volgen gedragslijn. Hij had den 
bisschop zonder moeite weten te beduiden dat deze zaak, 
mits goed bestuurd, onfeilbaar tot voordeel der kerk moest 
uitkopen. Wat wilde men dan? Margaretha, de oenige 
erfgename der familie, voor goed doen verdwijnen, en ver-
volgens het schorste middel opsporen, om met den vader 
korte metten te maken, hetzij door hem te bewegen zijn 
goed bij testament aan de kerk na te laten, hetzij op 
vlugger en zekerder manier. Na rijp overleg besloot men 
tot het laatste; vandaar het plan, waarvan de lezer de 
noodlottige uitvoering heeft vernomen. Het resultaat had 
de verwachting overtroffen. Met den slag had men zich 
van vader en dochter tegelijk ontslagen. Men behoefde zich 
nu nog • maar de erfenis toe te eigene. 

En toch berustte dat geheel° plan, zoo wid geslaagd, op 
een dier leugen., waarvan de geestelijkheid zonder oenig 
gewetensbezwaar gebruik maakte. Margaretha de Maison! 
was niet dood; aan de oevers der %dim gevat, wao zij 
met geweld aan de armen harer beide dienaren ontseheurd, 
ondank. hun heldhaftigen tegenstand, en, na een kort 
verhoor, naar het klooster van ['Wie overgebracht, dat zich 
als een graf alter haar sloot. Dit klooster werd bewoond 
door een tiental oude nonnen, dweepziek meer dan men 
zich denken kan, die volleerd waren in de kunst Protee-
tanteohe meisjes van goede familie met geweld te bekee-
ren, of ze langzaam dood te martelen, onder voorwendsel, 
dat •zoo bare ziel gered werd. Geen inquisiteur wee ooit 
onbuigzamer dan deze nonnen; geen middel scheen haar 
te wreed om haar ongelukkige leerlingen te dwingen, zelfs 
geen geeseling met riemen, voorzien van stukjes lood. 
Gedurende verecheidene maanden bood Margaretha tegen-
etend, dank zij de bovenmenschelij he kracht, die haar God 
haar schonk; de beproevingen, waaraan zij dagelijks bloot-
stond, verminderden echter allenge hare lichaamskrachten, 
en eindelijk kwam de dood, die bode van verlossing en 
overwinning, haar aan de martelingen harer gewetenlooze 
howeiarstere onttrekken. Edele martelares, op aarde weinig 
bekend, maar bestemd voor de eeuwige heerlijkheid door 
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Item, die ene dit wachtwoord heeft gelaten: .W eee ge-
trouw tot den dood, en Ik nal n geven de 
krone dee levens!" 

De beide vrienden, die haar op hare vlucht uit de vader-
lijke woning hadden vergezeld en ondersteund, werden 
met de uiterste atrengheid behandeld. Na oenige weken 
van harde gevangenschap werd Pieter tot de galeien ver-
oordeeld, en Elise in den toren van Constance, te Aiguee-
mort. opgesloten. Evenals hunne meester., volhardden 
sij in den weg der getrouwheid. Pieter, die een sterk ge-
stel had, bezweek eerst na eens foltering ven tien jaren 
onder de Blagen der zweep; Elite, reeds geknakt door al 
wat .ij ervaren had, werd apoedig met hoor vereenigd, die 
sij op aarde tot moeder verstrakt had, in de raste, die er 
overblijft voor het volk bode. 






	mardemar-0.pdf
	Page 1

	mardemar-1.pdf
	Page 1

	mardemar-3.pdf
	Page 1

	mardemar-4.pdf
	Page 1

	mardemar-5.pdf
	Page 1

	mardemar-6.pdf
	Page 1

	mardemar-7.pdf
	Page 1

	mardemar-8.pdf
	Page 1

	mardemar-9.pdf
	Page 1

	mardemar-10.pdf
	Page 1

	mardemar-11.pdf
	Page 1

	mardemar-12.pdf
	Page 1

	mardemar-13.pdf
	Page 1

	mardemar-14.pdf
	Page 1

	mardemar-15.pdf
	Page 1

	mardemar-16.pdf
	Page 1

	mardemar-17.pdf
	Page 1

	mardemar-18.pdf
	Page 1

	mardemar-18b.pdf
	Page 1

	mardemar-19.pdf
	Page 1

	mardemar-20.pdf
	Page 1

	mardemar-21.pdf
	Page 1

	mardemar-22.pdf
	Page 1

	mardemar-23.pdf
	Page 1

	mardemar-24.pdf
	Page 1

	mardemar-25.pdf
	Page 1

	mardemar-26.pdf
	Page 1

	mardemar-27.pdf
	Page 1

	mardemar-28.pdf
	Page 1

	mardemar-29.pdf
	Page 1

	mardemar-30.pdf
	Page 1

	mardemar-31.pdf
	Page 1

	mardemar-32.pdf
	Page 1

	mardemar-33.pdf
	Page 1

	mardemar-34.pdf
	Page 1

	mardemar-35.pdf
	Page 1

	mardemar-36.pdf
	Page 1


