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'teln de  agkamer
e 	

van Cox Hotel 
wistt

g
en d schaarse bezoekers 

nog over de vraagof John met 
z'n rode diligence de tocht van 
Kakuk door dit hondenweer zon-
der ongelukken zou volbrengen, 
toen eindelijk het balgerinkel der 
paarden tot hen doordrong. 
Drie en half uur

. 
 . lat stond de 

postkoets voor de deur
a

. De vier 
paarden waren door de sneeuwjacht 
veranderd in vier schimmels met 
flikkerende ijskristallen. 
John sprong van de bok, opende 
het portier en 	erde de spam 
ning waarin hij haderkeerd, grim-
mig af op de vier re.igers: — Als 
je nog niet bevroren bent, kom er 
dan maar uit. We skin in Pelle! 
Toen zij de gelagkamer binnentra-
den, maakt Mr Cox fluks hete 
gro. klaar. 

Drink dit uit. mannen. Het is 
hoog tijd. 
Een der reizigers mompelde iets 
van: afschuwelijk weer... Wat een 
klimaat! Gelukkig dat hier nog 
mensen wonen in deze woestent • 

was geHeed in militair costuum, 

h
gele digd,

n hij z 	glas staande had 
le, vroeg

ijn 
 hij zonder omwen 

en hoe ver het lopen was naar het 
uis van Ds Henry Schol.. 

— Slechtstwee blokken, air, zet 
Mr Cox — Ik zal u een begeleider 
meegeven. 
— Pieter, ga even met deze heer 

— Zal ik uw .valies dragen, Sir.... 
Hier is de lantaarn. 
Pieter Viersen had moeite om de, 

H
eemde, late gast hij te houden. 
ijgend onder de last van het zware 

valies kon hij niet nalaten 	om- 
zichtige witte te informeren oe de 

r'r,5:0!Lt12° "go:nefls! 
liet f:tets ir,==reb;"

'o
,,,̀ en 

Ziet u daar dat Bent, mrrriar 
is het huis van dominee Schol.... 
Ha

ar de familie dat er zo laat op 
de avond nog bezoek komt met de 
diligence.... 'En wat voor een 
avontl.... je zoo er, met permissie 
geen hond doorsturen—. 
Hij keerde zich om en wreef met 
de rug van zijn hand de venijnige 
jach.neeuw uit gijn ogen. 
— H komt zeker van heel ver, als 
ovragen mag 	r  probeerde hij 

g. De vreemdeling hulde zich in 
nogal 	zwijgen. green Mar OenM 
heure, en stak zijn begeleider e 
geldstuk toe, meer dan Pieters dag- 

Pieter klopte op de deur en Dirkie, 
de meid, deed open. 
Op dit moment schoof de vreemde-
ling zich voor de knecht envroeg. 
— Is Henry Schollen thuis? •  
— uwe zon ik zege. •.. en m 
ur 	ook • • • Maer 	ken ik 
niet.... wie kan ik .ggen dat 
er  
- Vlug een beetje, Vrouwtje._ 

is Vn Raaming, Graaf 
aan  Rasmine. 

Er klonk reeds  gerucht: S 
 trad uit zijn studeervertrek, 

ttel nauw bedwongen nieuwsierig 
beid. Zij stonden ed e 	elkaar 
in het licht van de door Dirkie 
bijgehouden lamp. Scholte knip- 

nerge ,,m2t de ogen van verbazing. 

— H:nry"=1.... ben ik wel- 
kor, . 
Het klonk vreemd op deze donkere 
avond in de len.te dage. voor 
Kerstmis. Er zat in de plotselinge

yeirg':1'bfedneoln'tisinI=trétin , 
iets onheilspellends, doch S.M., 
gewend aan 

hetebd, 
bedwingen van zijn 

emoti., bleef de gambe beheer-
sen. 
- Altijd, Van Beaming, . voor 
zolang je end.: m'n dak wil ver- 
. even, oude vriend! Wat voert je 
in dit noodweer naar Pelle 	 
— God zij dank, dat ik hier Mn...., 
zei Van Rak.ng bewogen, nu de 

rentat s7e=1',':,2.""`e we- 

Na de verschrikkelijke reis met het 
langdurige oponthoud door 
sneeuwstorm trad Van Beaming de 
Schagelijke salonvan Hereen 
Schol. binnen en had moeite zich 
te beheers.. 
Hij stond kaarsrecht tegenover de 
bekoorlijke gestvrouw, die hem, de 
onbekende vriend van haar men, 
welkom heet. en hem een gemak-
kelijke armenair aanwees. 

eVjj:ricrat'dek%belte ter; "::e  
verbazing .niet verhelen, hier, id-
den op de hoge prairie van Iowa; 
plotseling in een zo verrukkelijk 
huls te zitten, waar het houtvuur 
vlamde en een verfijnde weelde 
van gordijnen en tapijten hem het 
oneetbare rustige gevoel gaf. het 
einde van de reis te hebben bereikt. 
Hij verzweeg wijselijk dat hij ten 
hoogste had durven hopen op een noden 

= !r""i" Hran.n- 
dominee. 
Van Reaming, die verzonk im

z 
. 

ongekende rost, liet het aan zijn 
gastheer over Mareah in te lichten 
over tijn relatie tot H

n als
enry

d
, over 

hun dispuut-avonde 	acaemie- 
vrienden in hun studententijd.... 
hun gezamenlijk optrekken tegen 
het nd 

opschapsb
st.dige

and, ondanks en hun 
de 

vrie 
zeer uiteenlopende overtuiging voor 
het leven versterkt was. 
Mareah zag, dat haar gast overeen 
moeid 	persoon trok haar 
aanstonds aan. Ze herkende in hem 
de man van de Wereld, de grote 
wereld bulten Pelle, waarnaar haar 
hart nog altijd trok. 
Hoe Is het mogelijk, dacht Van Bea-
ming, tussen de gesprekken font;. 
Henry Schelle In dit fraaie comfor•  
tabele huis, met zo'n weergaloos 
charmante vrouw! Schotte — die 
afgescheiden  dominee uit Neder-
land. Er vlijmdeeen scherpe pijn 
rond zijn hart: het zou hem zeker 
niet mogelijk

enuitleg l 
n reeds 

geven.  
hedenavond 

tekst 	 e  
Toen Dirkte, op de minuut, 

lets
Tea

mlog 	binnenbracht en Van 
%neming de korte stilte die daar- 

de viel, aan Scholten bemerkte dat 
ze thans een verklaring ver-

wachtte, zei hij reet iets dringends In 
zijn tem: 

Vraag mij niets — oude vriend. 
Laat mij morgen mijn verhaal ver-
tellen. 
Hereen knikte de gaat toe met een 

begripvolle glimlach. Het was bijna 
meer dan hij in dit

n, zonder 
	uur 

kon verdrage 	zijn hart te 
ontlasten van wat hem kwelde. 
Mereah stond op om Dirkie orders 
te geven tot het aanlegen van een 
vum. in de moois. ga

g
stenkamer, 

waar het bed voor Graaf Van Bea-
ming gespreid werd. 
Toen zij in de kamer terugkwam 
vond zij de beide vrienden ni hun 
herinneringen verdient. 
Zij hadden rege.atig hun rabbie 
gehad op de Pauw, het Wassenaarse 
buiten van TweM van 

 

.een 
waar hun me ru nen 	S.at en 
Maatschappij, Ke

g
rk mar  Overheid, 

hadden gebotst, want Van .amMg 
had Met tot de befaamde „club van 
Schold' behoord. Hij was geen man 
van de nachtschool der orthodoxie 
en ronduit liberaal van opvatting. 
Maar wat hem in Schol. en Van 
Kaalte had aangetrokken, was hom 

re'negireatCe".%"Cr2;:t: 
standers  tegemoet traden en hun 
onkreukbaarheid. 
Hij herinnerde ach det Scholte's 

Brand, vrouw, dat knappe aasreel 
Brand, gestorven was. Zij was heel 
vroom gweest, veel te vroom na. 
de smaak van V. Reaming. Hij 
wist ook .t Scholte opnieuw ge-
trouwd was, do. had zijn tweede 
vrouw nooit ontmoet. Van zijn emi-
gratie naar Noord-Amerika had hij 
kennis genomen utt Schepe's bro-
chures. 
Nu zag hij haar, Hereen Scholte, 
in dit buis op de prairie en hij he-
merkte spoedig dat zij en Scholten 
het goed met elkaar hadden. 
Hij liet Schone vertellen van hun 
uittoct uit Nederland, van hun 
ontberingen en van hun toenemen-
de welvaart. 
Het moet voor ti. mevr... een 
rota overrit gmbeest zijn, vroeg 

Zij knikte hem toe en zei zacht: --at was het, graal Van Raaming. 
Toen wij in New York aankwa-

men, vertelde Schol. — moest ik 
wachten op de vier schepen waar-
mee ons volk de overtocht maakte. 
Dat was voor Hereen ee r, r  on-
aangenaamste tild, netwen to  

0 neen, 
 

tel 
tee 

en  keek 
glimlachend naar "haat 	. 
zoveel jaar .nden ke er al vrij 
over spreken zonder m.verst.d. 
- de hal van 	.ickebocker 
Hotel stond een verrukkelijke pia-
no. Ik zong er met mijn nuster 
dijetter ..  
— Zeker tot vermaak der gasten? 
— Zo was het inderdaad, vulde 
Schol. a.. — Mijn vrouw vond 
Amerika nog zo slecht iet— 
Maar spoedig kwamen de schen. 
aen• .. Mijn boeren wilden Met in 
de stad blijven.. Ik mocht hen 
niet alleen laten gaan en zo kwel 
men wij hier up de prairie... 

In dit mooie huis, 
— 0 nee. . denkt u dat niet... 
zei Mere... Nooit .1 ik vergeten 

hoe benauwde
morge

blokhut ... 
ns- wakker werd in 

een  
— God heeft ons gezegend... zei 
Schol. nadrukkelijk. 
Het ontging Van Raaming !net dat 

oude vriend met deze plechtige 
verzekering aan Merken de moge- 

li 	ontnam nog wat meer tt 
vertellen van haar eerste indruk 
ken. 
— En vertel eens, hoe ging het mei 
Alhertus van Raeltet Hij isto. 
ook naar Amerika vertrokken? 
— Albe A 
	 ro 

	

rt van Haatte zit 	Mich: 
gan.... in de wouden. Zon volk 
had de middelen niet om naar ate 
prairie te trekken. In het woud kon 
ieder zijn eigen huis bouwen. Ru 
ie daer gebleven. Onze wegen zijn 
uiteen gegaan. 
.holte spr

w
ak hierover als over een 

zaak Me as Maan. 
Van Raaming

len 	

vroeg niet verder, Vaan 
zich op glad ijs te begeven 

— Zul 	we nu onze gast zijn ke. 
mer ijnen, vroeg Mareeh ter 
I... — Ik geloof, dat een goede 
nachtrust hem boven alles goed 0.0. 
doen. 
Dirkte kwam binnen en gaf de du 
mMene de Bijbel aa. 
Zo mat het dus altijd nog hij dr 
tijden, dacht Van Reaming

, 
ziel: 

mede schikkende onder het Woon: 
Hij hoorde de stem van Hom 
Scholteplechtig een psalm leren 
Hereen had hem Minden gevouwen 
in de schoot. De kanten muts mees 
te haar niet oud. Inlenende.. Zi 
zag er uit als een wereldse mailen. 

o
a, dacht hij. Meer als hij even da 
gen sloot, zag bij Oe vmismen. 

vn zijn Indische hui. Een jonge. 
he 	ken vrouw en een klem 

• isje. En dan dat andere, dat en-

Ponmondhoeken trokken naar be-
neden. 

Toen Mareah en S.olle op PPr
slaapkamer waren, zei Henry zacht. 

et 
 

Raamfint 
 zorgen heeft. Wij zullen het men 

gen van hem horen. 
— Hij 	een echte héér, zei Me- 

tig
prij 	en ze trok voorrich 

de spelden uit haar kapsel, ter-
wijl ze voortspon aan de oance. 
Me zij inoMen wenste boren. 

.Het was helemaal geen romenre, 
die zij te horen kregen. 
Na het late ontbijt gen 	ze dm: 
de small 	 naa e corridor 	r Schone, 
studeerkamer. Hert was Van Rea 
mlogs verlangen, datook Mere. 
meeging. Het sneeuwen had nu en• 
gehouden, dom er hing n« e. 
lage, grijze lucht boven het witte 
landschap. 
Er viel een enigszins plechtige sul. 

.en zij gezeten waren en V. 
Beaming begon te ver... Me-
tz. hield haar grote blauwe ogen 
ge 

	

gd 
gi 

nad 
„ 	%mar! 

durend behoede aan te zien, doch 
n blik ook kon verwijlen over 

het besneeuwde landschap, 
— Na onze laatste ontmoeting e.,  
ik 	naar NederlandDost-erfde.

aar mijn oom, wiens g i gtite erfde, 
goede relaties had. lk in in de 
cultures én deed goede zeken. je 

n 	mijn opvatting "au 
het )endven was altijd Indica 
schie van de jouwe en die van 

ver- 

Van Ratte. lk versleet jullie, wat 
d. betreft, voor gekken. 
Goed — ik trouwde er een heel 
mooi meisje — een br.ette. Zij 
was rijk en wij waren gelukkig 

8 



Die. stond onsgeluk in de Weg. 
Intussen kwam ik in het leger: vrij 
weiden zeer bevriend met mijn ko-
lonel. Toen zijn vrouw stierf werd 
hij onze huisvriend. Hij was gek op 
onze kleine Manetje, die zo graag 
naar 	verhalen luisterde 
Toenkwa maer .n opdracht voor 
mij om een dienstreis te maken 
naar Sumatra. Ik maakte mij reis-
vaardig en vertrok met mijn knecht. 

-Op de galerij wuifden zij 	na... 
Ons Narietje wierphandkusjes... 
Wanneer ik de ogen sluit zie ik ze 
beiden staan Zij en Marietje. 
Wij waren al bij de boot toen ik 
ontdekte, dat ik mijn horloge had 
yang.. en net medaillon met het 
portretje von mijn vrouw. Ik was 
er mee verlegen. 	Nooit ging ik 
op reis zonder baar beeltenis bij 
mij te dragen. Ik liet mijn bedien-
de bij de bagage achter, huurde een 
past. en ijlde terug naar mijn huis. 
Het was reeds laat in de middag —
ik had er veel v.r over..., het 
deerde mij Met 
Ik bond mijn paand aan een boom 
en ging mijn huis binnen. Het was 
er ze-er stil De slaapkamer was le-
dig. Ik deed een greep naar de k.t-
baarh.en, die ik was vergeten en 
was rn. een paar s.ppen in de 
ontij...Manier, waar ik mijn vrouw 
ware vmra~en 
teereen en Scholte luisterden ge-
spennen toe. Zij zag. dat hun gast 
diep adem haalde. 
— Het was inderdaad e. trof 
eiaar vervolgde hij, — wantD trof 
haar aan de armee vande kolo-
nel- 
Mazeah uitte een zachte kreet 
Schol. keen mar het patroon van 
het .ffiit en Van Kaamug staarde 

zver het besneeuwde landschap. 
ijn gezicht stond strak van nauw 

tedwongen ontroering. 
— st had ent gevoel ofn hart 
stilstond Men W het bankroet van 

leun mg: Hij, mijn' bes. 
vriend_ Ea zij, onnet vrouw. 
Wdeed wat h. ogenblik mij
gaf, trok 
oor het ho mijofd. 

n pistool en schoof hem 
h  
Wijn wouw schr.- mede. Dat hoor 
ik nog iedere nacht.... 
Toen ik begreep wat W gedaan had, 

mug W . paard en ijlde naar 

Hij vader. 
Hij schnsk van mijn Minlijk, tata. 
ik 	— Vraag naij nie...., maag 

Ik moet naar Ameri-
ka.... Wmoet vluchten. Stuur mij 
geld-. stuur het naar Henry. Schol-
., Pelle, Iowa. Dag vader.... dag 

Toen ik ienigkivarn aan de haven, 
mt mijn kapen. Johannes Pij de ba-
gag .skacri De boot was er 
trokken. Maar ik had geluk_ Er lag 
nog en klein schip voor Londen 
en New Vork 
Ik' was een vluchteling_ .. Da één 
onzalig ogenblik was mijn leven 
vernield en vv. ik, inplaats van een 
hooggeplaatst milit.r en rijk grond-
beWttr een parm gevaarden• • • • 
Mijn goede Sohann. wilde mij ver-
gezellen. Hij had altijd gehOOPt, 
Amerika . Wen, zei hij, om mij te 
troosten. LIet was 	

had 
een ver- 

scMikkelijke re.. Ikmijn su-
perieur g.o. en zou zake, de ko-
gel krijger Meer dm eens, als ik 
naar .jo militedre kleding keek, 
heb ik op het punt g.taan mij 

rhrlde eren snelt. 
In New Vork heb ikmijn knecht 
teruggezomien 	Holland. 
En nu hen ik hier.... Heb ik een 
moord 

ldt 
begaan, Heb ik in drift ge- 

Onder dit dak heb ik deze nacht. 
vOor 't eerst een paar uur rustig 
gastlanen,geinen, na al dimverschrikkelijke 

Van 11.rillbg sloeg de handen voor 
het gezicht. Zijn liMaam.schokle. 
— ik wilde dat ik dood was— . 

Er viel een pijnlijke stil.. Marsah 
dorst zich niet ver oeren. Zij bette 
haar bi

echt van
as.. d

je; de 	de Graaf had haar- 
sterk aangegrepen, Ook Scholte zat 
nog in de ban van het verhaal. 

— Poer friend, dacht hij en stond 
op, legde zijn hand op de szliokti. 
van Van Haarmens en zei: Laten we 
bidden. 
Zo werd Graaf J. van Raaming M 
het gezin van Scholte als huisge-
noot opgenomen. Na enige dagen 
...e hij zich en werd hij, dank 

m zn aanpamingsvermogen, niet 
eerba. gast, doch stilzwijgend als 

lid van het gezin aanvaard. 
Hil was een gezellig causeur en kon 

• we
rdd een 
	

han] vertellen. 
Er e niet veel over het verle- 
den gesproken, hoewel de oude-
jaarsavond siva. was. Het drukke, 
gennsleven af afleidi. genoeg 
gen Mareah wafs met de viering van 
oud en nieuw druk in de weer om 
oliebollen te bakken en alles in ge-
reedheid te brengen voor de nieuw- 
Marsreceptie. 
Op nieuwjaars.g reden de arresle- 
den . en aan en kwamen vele in 
woners . Pelle en 	dor.. in 
de omgeving hun opweohtig maken 
in de pasMrie. De drie Sarah's uit 
Sehol.'s eerste huwelijk waren 
representatieve dochters: zij ont-
vingen en bedienden de vele gas-
t. aret gratie, z.r tot gen.gen 
.• 	:Kareel, hun tweede moeder. 

dieet haar stiefdochters Inzender 
goed kon opschieten_ Zij hadden ook 
een moeder getroffen i de kunst 
verstond . aanzienlijkste families 
tot zich te tre.en en dat ga/ voor 
de jonge meisje, niet alleen veel 
vertier, doch ook vooruitzichten op 
een goed huwelijk. 
Van Paaming zg geamuseerdo, 
hoe Mare. troonde achter haar 
zilveren koffiepot, terwijl de jo. 
generen met hun hoge hoeden bin-

entraden om de gastvrouw en haar 
schone dochters 	begroeten. 
Als hij ooit had kunnn vermoeden 
• dergelijke aan te treffen op de 

gaene
prairie in de pastorie van een af-

id. dominee/ 
De Amerikeense lucht had hen 
goedgedaan, dat was in elk geval 
een voordeel op den  eepjesinut-
ctie sfeer van het oude vader-

land, 
ba á dagen die kwamen en gingen 
had Scholtemijn zaken en Mareel 
haar muziek. 
Graat J., zoals zij hem in gedach-
ten betitelde, had een goede stem 
en het w. voor Mare. een over-

inning hom zover ,te langen dat 
zif hem ra...geleien 
De jongelui uit de families Nollen, 
Bosquet en Keables vonden er hun 
w teede thuis. David e. Henry 

Schol., Mareahs twee zonen die 
haar trots waren, keken ook al naar 
de meisjes en verwenden om het 
eerdei hun kleine misje Dor., het 
enige dochtertje van Mare. dat 
ih leven was gebleven. Vooral de 
avonden-vlogen om, maar de dagen 

Wegen voor Van Raamleng vaak te 

Wameer er niet werd gmnusiceerd 
en de piano zweeg,_ werd er over 
godsdi.st en politiek gesproken. 
Van Raamins las de ge.11riffez als 
&holte over de slavar et en had als 
van 

 
ouds disputen met Henry in 

diens He tiet 	Hij zei op een 
keer Het ziet 

te 
naar uit, dat dit 

end een burgeroorlog tegemoet 
Zuid De tegenstellingen tumen het 
Zuiden, •dat de slavenhandel voor-
stond en het Noorden dat deze ver-
a.chuwde, spitsten zich met de dag 
toe. 
Hij las De Negerhut van Beeoher 
Stowe 	v. die tijd af was hij 
soms  avonds afwezig zonder te 
zeggen lateaar hij heenging. 
heisi ater bleek, dat hij in het ge-
heim behulpzaam.. geweest bij 
het voorthelpen vara ,gevIUChte ne-
gemlaven langs de „ondergrondse 
spoorweg", waarlangs duizenden ne-
gerk naar het vrije' Genade ont-
kwaen aan hun vervolgers. 
Onder de eerbied, 
betoonde hij - eerbied, doch niemand 
wist of het zijn ziel beroerde. Schal 
m drong zich niet aan Van Paaming 
op, doch hoopte vurig dat het 
Woord niet ledig zou weerkeren. 
Van Raming .wist wel, wat hij 
miste: de vrede, die alle verstand 

Lsold- 



te boven gaat. Dat hij, na het bank-
roet van zijn leven ander dit dak 
was .recht gekomen, was opmer-
kelijk genoeg. Hij zou niet gaarne 
„de leiding Dode 	zijn leven er- 
kennen, doch hij was niettemin vaak 
bezig het tekort in zijn leven te 
overdenken. Diep, diep in zijn hart 
had hij altijd geweten, dat aan het 
leven van hem en zijn vr 	ook 
In de gelukkige jaren, iets had

ouw, 
  ont-

broken. Wat dat geweest was, ont-
dekte hij nu in het leven, zoals dat 
hier geleefd werd. Hij begon er voor 
het eerst Iets van te begrijpen hoe 
rijk het leven van een christen kon 
zijn 

OP een morgen overhandigde Schol. 
te aan Van Raaining een verzegeld 
pakket. Het was een groot bedrag 
aan geld, afkomstig van zijn vader. 
Er was geen brief bij, hetgeen een 
grievende teleurstelling voor hem 
wee, doch waarvan hij niets liet 
blijken, Niemand vermoedde iets 
van zijn brandende begeer. nstar 
enig bericht over zijn vrouw en 
kind. Hij had geld genoeg om te 
doen wat hij wilde. Zonder geld 
had hij zich ongelukkig gevoeld: 
hij had zich de milddadigheid van 
de familie Seholte moeten laten 
welgevallen. 
Reedt de volgende dag raag hij naar 
St Louis en keerde na enige dagen 
terug met zijn cadeau. 
Mareeah en Schone waren juist in 
de kamer en spraken over hem toen 

areah opeens zei: — Hoor ft dam' 
t het bellen van een slee? 

Van buiten kloek nu vrolijk». 
roep: — Dominee Scholte . .i,„"' e 
eens kijken en breng dan je ..... 
mee 	 
- Wat heeft dat te beduiden >., 
Henry Scholte. — Sla een rnon.: 
om, Marsah.... 0.... Ik alt 
al.... het is onze Graaf Jan. 
Zij kwamen naar buiten, met le, 
van feestelijke verwachting, 	' 
— Kijk eens, beste mensen, wat 
in St. Louis gekocht hebt,  
— Oh 	 maar dat is prachtig 
wat een slede en wat een edel si,. 

wallag ik het eega.,  vroeg Var  
Raaming nederig. 
— Goed nieuws, Van Rasmine' 
vroeg Schol., onbewust van het 
geen zou volgen. 
— Deze paarden en deze slede heb 
ik gekocht voor mijn gastheer 
mijn gastvrouw in de hoon dat 
dit geschenk zullen willen aanvaar 
den als dank voor de onvergetelijk, 
geftvrijheidaan mij bewezen... 
Hij etend daar als een echte graat 
vond Mareah.... Hij had neb tel,  
in het nieuw gestoken. De geurt.  
half hoge hoed maakte hem jon 
ger, vond zij. 
— Maar dat is toch al te gek, Jan 
vond Scholte. 
— Mag ik u beiden verzoeken in t, 
steppen? vxoeg hij. 
Er waren kostbare plaids in de als. 
de en toen rij Onder een staal. 
blauwe hemel in de prikkelende 
winterkou voortjoegen over de be. 
sneeuwde prairie, voelde Mareah 
zich volmaakt gelukkig. Zij scheen 

lijk . 
schapen en haar jonge lach werkte 
aanstekelijk op de beide mannen 
Hier en daar groette een inwoner 
met een allm begrijpend lachje. 

e Grand 
Jan, als de broeders in Nederland 
dat eens wisten. Die denken dat 
&holte zijn tijd uitdient in de straf-
kolonie, zoals zij Amerilta nog altijd 
zie 

 — Nederland ts ons vergeten, zei 
Scholte, maar God heeft alles wel. 
gemaakt met dat uitvaagsel der 
Maatschappij, dat zij van zich heb-
ben afgestoten. Zie naar de farms 
rond ons heen, Zie naar de fabrie 
ken. Er in al welvaart in Pelle en 
nog staan wij hier pas aan het be-
gin van onze ontwikkeling. 

oen zij weer bij de pastorie wa• 



ren aangekomen, hielp Graaf Jan 
Mareah op galante wijze uit de sle-
de stappen. Scholte stond er iro-
Msch naar te kijken. Dat studenti-
koze was Graaf Jan blijkbaar nog 
niet geheel te hoven. Maar hij moest 
die arme drommel dat me. gim-
nen. Mareah was nu eenmaal zoals 
ij w a. ondanks de negen kinderen 

die zij hem had geschonken, waar-
van zij er drie hadden mogen be-
houden_ .. Zij bleef die zij altijd 
geweest was, een vrouw met een 
aterke begeerte naar een leven vol 

fwisseling, vol kunstgenot.... 
Wa.. tij hier in Pelle tekort 
schot, wist. de vrouwtjes van 
zijn gemeenteleden maar al m goed! 

De burgeroorlog kwam en meer dan 
zestig jongelieden uit Pelle trokken 
weg. Scholte had aan een ieder hun-
ner bij terugkerend de oorlog een 
etui, grond beloofd. De vrouwen 
kregen het druk met de verzorging 
der soldaten, want de berichten 
over de Mtrusting van het leger 
waren slecht. 
Toen de salon v. Diere. werd 
ontvolkt en al 

werd
gelui naar het 

slagveld waren, 	zij zwaarmoe- 
dig. Dan bracht graag Jan haar 
nieuwe 	ziekemun speelde zij sol- 
datenliederen voor de kinderen. 
Toen kwam het grote nieuws dat 
Echode door president Lincoln naar 
Washington werd ontboden Mareah 
was Mt het uiterste gespannen, het 
waren bewogen dagen voor haar, 
went zij wist wat er ven a.i.. 
Schalie had haar onder geheim-. 
houding iets losgelaten over de 
mogelijkheid dat hij als gezant der 
Verenigde Stat. zou werden be-
noemd in Wenen 
Toen haar man on Mia wes, v.% 

•• zij meer dan e.s aan Van Ree-
ming: 

• — Denk je dat ik hier ooit Mg ven-
zal ,kome, 

stond hij het venster en keek 
buiten. Wat zag zij in haar 

gedachten? Nooit was M.e. haar 
bitterende jarenin Parijs kwijt- 

geraakt. Doch Van Beaming, die 
door het leven geslagen was, die 
wht dat fortuinen schittering in 
waarde ver achterbleven hij .t 

eluk 	een gezod 
huwelijk,
eenvoudige 

dac
g
ht wee

a
moedig: Watts 

dat toch, Ha» er dan • niemand 

W 
gelukkig zij, 

— 	
we 

verlang je nog 
meer dan je reeds hebt, vroeg hij, 
bezeerd om zijn eigen ge..  
In deze og.blikken had zij Men 
odg voor Van Raemings leed: was 
hij niet vrij ooi te gaan warbij 
wilde? 
— lk zou nog eenmaal willen le- 
• . zie le, zei m, — mala toen 
ik jong was in Parijs.... Ik hou 

de wereld.... van het leven in 
de grote stad, va»conc.ten en 
opera's en van grote feestenook. 
N u weet je het. Wat heb ik hier? No 

opgesloten in een graden 
kooi en Ik moet er nog dankbaar 
voorzijn ook. Begrijp  jij den 
dat ik anders geschapen ben dan die 
vrouwtjes in de gemeente 
Henr 

van 

Jij ke
y,
nt het leven, Van RaamIng. 

Hij knikte veelzeggend. — Je, ik 
ken het leven, mi bij Bie. 
Ze wachtte op wat hij nog Men.. 
20u, doch hij zweeg. 
• gmain trad ze op hein toe. — 
Heb ik je pijn gedaan? Ik ben zo 
zelfzuchtig, ,nietwaar? Ik voel mij 
soms zo slecht, zo slecht.... 
Wat is het leven wrmd, dmht hij. 
Ik moet hier weg. Ik kan baar het 
gemis M baar leven ook niet ver-
goeden. 
— Luchtkantelen.... zei hij en 
ghmlachte met zo'n begrijpend 
lenhie dat het haar ontwapende. 
— De vervulling van je gemis zou 
och immers direct achterhankl wer- 
den door een seider gemis? Kijk 
ee 	om je heen? Ik dacht dat je nogalal bevrediging kon vinden in le 
huis, enje kinderen en in je hu- 
welijk, 	• 
Ze knikte. 
— Nog één keer Parijs zien, mi a./ 
— en dm weer terug mar deze ka-

Ze legde haar hand op de pico. 
— Dr moet gaan, zei hij chr.,. 
— Zo druk, Graaf Jan? 
— Je bent een 	

voor 
gast- 

vrouw en vrdin vr mij ge-
weest, Mareah.

ien  

Ze zag hem van terzijde aan, plot-
seling bevreesd en innerlijk onze-
ker van hetgeen ze voorvoelde. 
— Geweest? Wat bedoel iel 
— Ik denk er over in het leger te 
gaan. 

• Plotseling zag ze hem zoals hij was: 
een man met ledige hellen. 
— la dat nodig? Hij zag haar ver-
bleken. 
— lk ben een man, Mareah.... En 
wat leid ik hier voor een leven? 
Het zal in véle opzichten beter voor 
mij zijn om een taak te hebben. 
Ze haalde diep adem. 
Toen hun ogen elkaar ontmoetten 
wisten ze, dat dit besluit goed was. 

Had Mareah iets vermoed van wat 
er in de lucht hing, 
&holte kwam terug met goede 
hoop, doch zonder zekerheid van 
de benoeming. Hij had niet, zoals 
andegs, dure cadeceux voor haar 
meegebracht, doch enige zaken die 

Ee
• zeer kostbaar waren gewerden. 

n paar zakjes suiker en koffie 
en thee. De oorlog trok zijn merk-
teken dwars door het genoegelijke 
leven van alle dag. Er was de ro-
mantiek van de mIdetenliedjea 
Ma. er was ook de bloedige wer-
kelijkheid: berichten over gesneu-
velde jongens en in het leven van 
alle dag gebrek aan het allerno-
digste. 
Toen Schone vernam dat Van Raa-
m.. als „John Smith" had dienst 
genomen in het leger n. Lincoln 
knikte hij. Ieder had er zijn eigen 
gedachten over, ma. het was 
vreemd, dat hij er niet meer was. 
Hij liet zowel voor Mareah als voor 
Scholte een leegte na. 

cholte Was in deze strakke dagen, 
varia hij de benoeming tot gezant 

in Wenen verwachtte, een prooi aan 
de meeat tegenstrijdige gevoelen.. 
Hij had zich hier genesteld — mocht 
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bakpoeder 

[MUON 
vanille-
suiker 

en 
aroma 

Kinderen zijn dol op... 

Or in 

1 • 
d.. 

S 

Is  

Is  

..... .... 
• 

▪ Vrolijke 

▪ Kerstdagen 
met zo'n heerlijke zelf 
gebakken cake, taart of 

tulband I Zij rijn mnvm- 
dig te ~Item als U maar 
Dr. Oetker's BACKIN 
gebruikt. Dan gelukt het 
altijd, het gebak riet er 
verrukkelijk uit en U 
hebt eer van Uw werk. 
Door wat Dr. Oetker's 
VANILLE-SUIKER wan 
Oetker's AROMA' uit de 
bekende kiene Besla. 
toe te voegen, kunt eer 
rekt fijne smaken n-
geven. 

Verhoog deKerstsfeer in 
Uw huis door :elf iets 
leMtem te maken waar 
iedereen ven aal smullen. 

NEEM 

Metla 
VOEDZAAM 

LICHT VERTEERBAAR • SMAKELBK 

BAAR IN HET PAK 

Bereid uit de volk tarwekorrel! 

gfr 

eb Pelle verlaten? Als hij drobt 
an de vele troebelen. zijn MAN.-  

r gekkin. zaken en de 
kerkelijke twisten die hem het IA 

zuurden, voelde hij 	van 
Penla zo los als rond. En als hij 
dacht aan Nederland, dat hein had 
verguisd en uitgekleed, dan zwel er 
iels v. een onzegbare voldoen. 
in hem bij de gedachte aan de hoge 
post clic hem ten deel zou kunnen 

Malen. 
aar als hij dacht aan zijn kinde-

ren en a. zijn vrouw, dan weifeide 
hij, want hij wist wat Wenen voor 
ivlareah betekende, verwereldlii-
n. 

Maar hij behoefde niet te beslissen. 
Bij het bekend worden van I.Meoles 
pl.n. was er een storm van pro-
testen opgestoken, omdat het hier 
ee. Nm.ming gold van een native  
gra., wa.bij kennelijk, een native 
bom, een geboren Amerikaan was 

Lin.ln, gedwongen door de sterke 
oppositie, marot op zijn eerste mis-
sMe terugkomen nog voor Schelde 
had beslist of hij de benoeming zou 
aannemen. 
Mareah duizelde, — Ditje het ergste 
wat mij ooit is overkomen: ik voel 
mij niet wel, stamelde ze. 
Ze liet zich naar bed breng., ziek 
van ellende. 
Het duurde twee maanden eer zij 
herstelde. 

Toen het weer winter was gedvorden 
kwam er bericht van Dr Kenbles, 
waar. hij Schone versecht spoedig
naar Georgia te kamen_ In een der 
hospitalen had een gewonde 
zijn naam geroepen. Het was Ven 
Raamn‘ die er slecht aan toe vz. 
Hij had beloofd hem diezelfde 
avond te bezoeken, doch een dr.-
gende order had barn weggeroepen. 
Misschien dat Schone zijn vriend 
nog kon helpen

a
Vte

. .
...e pakte direct tin valen nel 

Eaareing bij te staan, Toen hij 
twee weken later terug kwam, 
bracht hij slechts twee pistolen 

gPfINERS 

lard144514 1,4 in. 144 
bekt Maa,. 	-.Ir 
Wig wel bet leg.* priet. Het gs. gat 
....44,44.44. 	some. zemig kam - 

noen 	ggla lil▪  letes• 	 afuállen. ilik•dat 
iSi441• geon g 	 eng reet Guil 

mee, die aan Graaf Jan hadden to. 
beh.rd. 
Vaan Beaming had, verstoken ss , 
familie en vrienden, een haast, j, 
Woven graf gevonden, waarin J 

rgelegd, als John 
een vreemden. in ee. eroie 
Bod, op zijn berst het m.m. 
met het portret van een jongs  

Zwijgend uiten zij tegenover 
kaar, Hetty Schone en Mare, 
zijn vrouw. Weer liep het laar 
einde, en 

weeenor 
 een jar: 

De twee 	die hij was 
gebleven wan haar lang geval,. 
Er was zoveel verdri• om hai  
heen, zij had dit jaar oorreel
stellingen ondervonden, ze w, 
zwaar ziek geweest en zij wns 
alles weer te boven gekomen 7.4.1: 
de herinnering aan Van Raam.' 
begon te verbleken in het bezet d, 
ze,zelf nog leefde, dat zij nue e. 
vrouw, de geliefde vrouw van 24' 
ry Scholde was. — Wij hebben 1,.. 
nog een beetje vreue unnen .. 
ven. Die arme graaf Jansen, Se, 
te. Ik hoop dat hij de enige To 
vlucht nog heeft gevonden. 
— Hij was een goed mem.. 	, 
Mare. Het is nu voorbij, Her... 
Ze liep op hem toe en legde 
hand op 

zin 
 schouder. 

— Hou je og van mij,  
— Niet na. Wenen entoch teer - 
den, Mereah? vroeg hij. 
Zijn lichte ironie deed haar ge. 
kwaad in dit moment. 
— Als je nog maar van mij bud t 
herhaalde ce en bleef hem aaiwiro 
met haar grote blauwe ogen mine. 
de kanten muts. 
Schudde was vermoeid hui vn ros 
de rust van zijn eigen huis vno een 
weldrod. Er grog, als van ouderroe, 
gloed van haar uit waaraan hit zo 

vaak  bet leven hem wondde, ha.: 
verwarmd. 
— Geliefde vuw, zei hij en e. 
seelde een lach

ro 
 van diepe genegen 

he
p

id over zijn gezicht, dat oud A - 
gon te warden. 

Mc 

"Er KOPPEN 

teven:jr- 

et Dr Geroer receptenboek is 
wed e ro m v ark rijgbaar tegen inren d Ine 
an 50 cent aan postzegels In galoren
nveloppe. Dit receptenboek telt 80 

Bladzijden met 50 waardevolle recem 
n, vele raadgevingen en talrijke af- 

beeldingen 	 Schrijf naar 
N.V. robe., Postbus 988, Amsterdam 
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