




De Posteonducteur. 

Eene ware gebeurtenis. 

Vrij bewerkt naar het Hoogduiteoh, 

DOOR 

JULIUS. 

HL710188, 

G. P. CALLENBACH. 





Met de snelheid van den wind ratelde de sneltrein ven 
Berlijn mar Hamburg door de vlakte voort. De nacht wee 
donker en koud. De reizigers, die in dit late oor zich in 
den trein bevonden, wikkelden zich rillende in hnnne 
dekene en drukten zich diep in de wagenhoeken om te 
»Japen. Wel hadden zij het daar .66 prettig warm en zacht 
niet als tehuis, maar tegen de ruwheid van het weder waren 
4 er beveiligd, en menigeen sliep diep en vut den slaap 
deo rechtvaardigen, omdat een goed geweten hem tot een 
zacht hoofdkonen verstrekte. 

Doch niet allen in den trein konden zich s66 melig tot 
sluimeren uhaken met het voornemen om eenst tegen het 
einde der reis weer te ontwaken. De beambten mochten er 
niet naar vragen, of het Bankt en tijd om te slapen was; 
met stipte pliehtsbetraehting mouten 4 hunnen dienst ver-
richten, of de trein zon nimmer aqua beetemming hebben 
bereikt. Ook in het postrijtolg was, bij bet licht der lamp, 
eens vlijtige hand nog druk aan het werk. Wel bemoeide 
di zich niet met de reiziger., maar de talloos. brieven —
deels met zakelijken, deels met vriendeehappelijkon inhoud 
— die ttuteohen de onderecheideute pereomm heen en weder 
gingen, meeaten geordend, . gewogen en gestempeld 
werden, eer 4 hennen ontvanger ter hand mochten woeden 
gesteld. 

De posteonduoteur Werner, die thans daarmede wee balut, 
bevond slop geheel alleen in den wagen. Met vrom en be-
drijvige hand, doch bloot werktuigelijk, ordende hij de 
brieven, welke meeat alle naar Hamburg gingen. Inrolddele 
vlogen zijne gedachten wel vooruit. Sneller dan de eneltrein, 
toefden 4 reeds in de Haneestad. Doch niet door het schoon° 
en rijke etadegedeelte, welke straten en huisenrijen zich 
baadden in den tooveraohijn van het eleotrisohe licht, maar 
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door een eng en bochtig steegje zweefden zij, weer in een 
oud, bouwvallig huisje, op het harde krankbed, zijne lieve 
vrouw wegkwijnde en uitteerde van pijn. Maanden lang leg 
4 reeds daar, een beeld van namelomen jammer. En ook 
het armelijk kamertje, andere bij allen eenvoud zoo huieelijk 
en rein, zag er droevig uit. Reede al te lang werd er de 
hand van de zorgende hedevrouw gemist. En dm de kin- 
deren! Hoe verwaarlootui engen zij er uit, en hoe schreiden 
4 om brood, wanneer hij van zijne reizen wederkeerde. 
Niet gelijk voorheen wachtte hem rust en ontspanning; 
integendeel mimet hij een puur uren van zijnen &mimi), 
die hem anders tot den nachtdienst sterkte, opofferen om 
&Mam het allernoodzakelijkete in de huiehouding te ver-
riehten, want ofschoon hij eiken penning spaarde ten 
behoeve van zijne vrouw en kroost, zijne middelen waren 
niet toereikende om er e011.0 heipater van te bekostigen 
En uit chriatelijke liefde en barmhartigheid kwam in eene 
groote stad, waar in hetzelfde huis de een den ander niet 
ome kende, niemand omzien neer zijne arme, verlatene 
vrouw om haar ome vriendelijke handreiking te doen. 
En hem zelven wenkte altijd weder de onontkoombare 
plicht naar buiten, vèr van hein. 

En terwijl dine lieve kranke en here hulpbehoevende 
kleinen hulpeloos en verlaten achterbleven, moest hij hier 
Maan en geldbrief na geldbrief door zijne handen laten 
glijden, waarvan één enkele roede am al zijnen nood een 
eind zou hebben gemaakt! Ook heden waren er daarvan 
weder een groot aantal bij. Alle moest hij ze in de hand 
nemen en dan weder ter zijde leggen o bittere mot! 
Hij matte diep en ging werktuigelijk met zijnen arbeid 
verder: briefkaarten, gewone brieven, geldbrieven, en altijd 
weder de gedachte daartuasehen ,Als gij maar één, één 
enkelen daarvan hebben mocht!" 

Deal wat baatte dat dwaze „de!" Vooruit maar, vooruit; 
zij waren toch niet voor hem bestemd.... Weder stond hij 
earzelend stil. Zijne hand had juist Benen brief met dubbel 
port gegrepen, die stijf aanvoelde, alsof er een carbon in 
met, en in het midden daarvan tem harde, iets ronde. Voor-
zichtig betaatte hij het.— zieker, het moest een goudstuk 
zijn, dat in het eerton was ingeaneden. Weder ontenapte 
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hem een diepe suoht. Had hij dat baset., althans de ergste 
nood ware voorshands gestild. 

Eerst zacht, maar talkere luider klopte de verleider aan 
zijn hart. ,Neem het maar; die het hebben moet, kan het 
beter mimen dan gij." Opmerkzaam basstonde Werner 
het adres: „A. Mevrouw Von Willmer te Hamburg." Ja, dat 
was erker mne rijke dame. Zijn adem stokte. Hij drukte 
de hand op het kloppende bark.... Neen, neen! weg met 
deze boom gedachten! Een gem..e dief zon hij werden, 
hij, die nog nooit iemand te kort had gedaan, die altijd 
eerlijk wee geweest?.... 

Ach, dat Werner geen betere wapenen kende in dezen strijd 
dan eigen eer, en eigen naam, en eigen kracht. Weerom 
riep hij God niet aan in sijnen nood? En zag hij deelde 
den nood, de ellende, waarin hij verkeerde en die voor sijne 
verbeelding telkens grooter omvang verkreeg.... Me nu 
ook nog eens zijne weleer soo sterke krachten telkens meer 
wegsonken bij gebrek sen slaap? Zijne vrouw sou lang-
2111111 wegkwijnen, fijne klederen zouden verwaarloos. en 
hijzelf sou niet meer in staat fijn, hen te helpen. Als hij nu 
ook nog instortte, wat dan te beginnen! 

,Dwaas!" fluisterde het opnieuw in zijn binaaste: „wat 
aarzelt gij nog? Waarom zijn de meneehen sec onwaar-
siehtig, geld te sluiten in oenen gewon. brief? Kon hij 
niet even goed verloren zijn geraakt?" 

Bewegingloos Marde Werner op den onzaligen brief, die 
hem de vuur tumehen de vingers brandde, en dien hij toch 
niet besluiten kon ven zich te werpen, trots al de weer-
eelmwende Memmen, die hem nog ten goede maanden. Een 
verschrikkelijke strijd woedde in djne stel, het ~gewed 
parelde op sijn voorhoofd, sijne hand begon te beven —en 
ondertuasoho rammelde en ratelde de trein maar altijd 
verder; er was geen lijd van lang beraad meer over. 

De versoeker won het. Met eersen woesten blik en in wilde 
haast tastte Werner neer zijn nakom en met ééne enkele 
beweging, Zonder een de gevolgen te denken, opende hij 
de envelop. Den brief Zelven schoot hij achteloOs ter zijde, 
greep met onzekere hand neer het eert., en trok het met 
amen snellen ruk naar zich toe. Van hebzucht vlammende 
zagen monsterdes het,.... met eene zeldzame uitdrukking, 
als bezworen, bleven zij er op gevestigd. Lang, se. leng, 
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°inpennen zich aan slip geslingerd gemoed. Gentimen tijd 
lag hij deer, en worstelde met God, met seinen God, totdat 
een vertrooetende glans van hemelach licht in het mehtelijk 
delete. van zijne nel nederdaalde. 

Toen liet de locomotief haar langgerekt en aehril gefluit 
hoeren, hetwelk hem tot zijnen versuimden plicht term-
riep. De trein naderde het laatste station voor het einde der 
reis. Werner sprong op en ordende schielijk de brieven, 
die nog waren blijven liggen. En toen de &ebt etilhield, nam 
hij met rijn gewone bedaardheid de laatste stukken in mi. 
vangst. Het waren er maar weinige, die hij spoedig ge. 
rangschikt had. 

Nu eerst dacht hij weder aan de envelop, die op den 
vloer gevallen was. Hij nam haar op en hemhouwde se 
met aandacht, waardoor hem bleek, dat er twee enveloppen 
warm, de erve in de andere geschoven. De binnenste was 
reed. vroeger afgestempeld en droeg den naam eener andere 
stad dan de buitenste. Dm vno de brief de geadreaseerde 
nagezonden. En het vermeende geldetnk was een waar 
lekwegel, op den eersten brief gedrukt, welke harden rand 
hij door de tweede enveloppe heen had gevoeld. In zijne 
overijling bad hij belde enveloppen tegelijk geopend. De 
zaak zat dm seer eenvoudig in elkander. 

Des te meer bezwaarde hem rara evenwel de gedachte, wat 
hij met den geopenden brief maan doen. Er was geen 
mogelijkheid, dien weder te sluiten. Het zon er treurig voor 
hem uitzien, wanneer het bestuur der posterijen, naar aan-
leiding ven «me kinkt die waareohijnlijk niet uitblijven zou, 
een ondersoek inatelde. Hij had dok schuldig gemaakt aan 
misbruik van vertrouwen, en dit sou hem, den beiedigden 
ambtenaar, dubbel zwaar worden toegerekend; het kon hem 
zijne betrekking kosten. 

In cijns verblinding had hij gemeend, zijne ellende uithans 
.enigermate te vermannen, en nu sag hij met onteetting, 
hoe ene wandaad schuld en eohande over hem bed ge. 
bracht. In vertwijfeling wrong hij sieh de handen. Maar: 
,Roep Mij aan in den dag der benauwdheid; Ik aal er 
uithelpen I" klonk het hem tegen. 

Hij vatte weder moed. Kon Hij, Die hem op den weg 
des verderf. had Maande gehouden, wanneer hij fijne schuld 
beleed, de aohande ook niet van hens nemen en zijn gezin 



voor ondergang bewaren? Daar viel hem iet. in. De brief 
moed naar Hamburg. Werner kon hem dna nali dwergen. 
Als de dame edelmoedig wee, nou 4 hem om eenvergrijp, 
dat hij heer eerlijk bekennen wilde, niet aanklagen; den 
kon, en dan wilde hij met diep berouw altijd aan fijne 
naheld blijven denken, welke, behalve aan Mevrouw 
Von Willmer, aan God alleen bekend wee. Hoe gaarne 
ware hij nu aan al zijne eerder)» ellende onderworpen 
gebleven, abt de Heere hem maar in genade aannam, en 
ook Mevrouw Von Willmer zijne openhartige belijdend 
niet van ziek wem 

Zorgvuldig borg hij den brief in eijnen borsteek en 
blikte vertrouwend omhoog naar den nog Woede bewolkten 
hemel. Het regende nog, doek het nachtelijk dubt. begon 
~kens te wijken voor het grauwen van de morgen-
achemering. Spoedig liep nu de trein een der groote met 
glite overdekte perrons van het Hamburgache station binnen 
en oenige minuten dier wee Werner tot aan den avond 
vrij van dient. 

Met macho schreden ijlde hij door de nog doodeohe 
.keten naar zijn armoedig tehuis. Het liefst had hij den 
belangrijken brief terstond besorgd, maar daarvoor wee het 
nog te vroeg, hij moest de onsekerheid nog een paar uur 
met aha ronddragen. Thuiegekomen ontsloot hij behoedzaam 
de deur en tred binnen. Zijne vrouw en kinderen diepen 
nog. Met diepe ontroering bewhouwde hij het bleeke, afge-
matte gelaat zijner gade. Vervolgens roette 4n blik op het 
leger van zijne arme, echuldeloose kleinen, die reed. eooveel 
kommer moesten mededrager. Doek hunne amen° geziel4ea 
lachten adé vreedaaam in den slaap, alsof de ganwhe hemel 
voor hen openstond. Wonderbaar vertrooatte deze aanblik 
het hart van den diep gebogen man; ook hem was het vandaag 
te.moede, als ware hij een atllvertrouwend kind. 

Zaehtkena rakelde hij het haardvuur wat op en bereidde 
de morgensoep. Maar spoedig kwam er beweging om hem 
heen. De kinderen werden wekker en Wrokten hunne armpjes 
jubelend naar hem uit. Met eene opwelling van vaderden, 
ijlde hij mar hunne legerstede en drukte hen denkbaar aan 
eija berk. Nog nooit had hij zich :66 rijk gevoeld. 

Met meer geduld en oplettendheid dan ordera kleedde 



hij hen een en gaf hun vervolgen.; te eten, alsook aan rijn 
vrouw, die intneeehen eveneens de lijdenemoede ooges voor 
nieuw leed geopend had. Haar aanblik sneed hem door de 
ziel. Hoe gaarne had hij haar willen vertellen van den nood-
lottig. brief, die hem ten vloek, maar ook tot zegen wee 
geworden. Doch hij wilde haar niet verontrusten, nog minder 
haar met verwachtingen vleien, die reeds in de eeretvolgende 
uren ontgoocheld konden worden. Zwijgende ruimde hij de 
kamer op, zoo goed hij kon, en noodre hij meende, dat de 
dame op kan zijn, maakte hij sioh tot den waren gang 
gereed. Doek v66r hij heenging, tred hij, eerre ploteelinge 
ingeving volgende, nog eenmaal aan het leger eijner vrouw. 
,,Lieve vrouw," reide hij met buitengewoon saehte gem: 
„ik moet nu .ne boodschap gaan verrichten, die niet langer 
nitgeeteld kan worden; binnen een uur ben ik terug. God 
moge a in dien tijd bewaren." En hij kulde haar het bleeke 
voorhoofd. 

De kranke zag hem onderzoekend aan. Hij wen vandaag 
geheel anders dan gewoonlijk; doop zij vroeg niets, went 
all scheen te gevoelen, dat hij dit niet wenschte. Slechte 
hare gebeden volgden hem, toen hij heenging. Zij ver-
moedde, dat hij iets hijsendeere voorhad, meefiets verkeerde 
kon het niet wenen; andere nou hij haar niet in de hoede 
dee Allerhoogsten hebben aanbevolen, wat hij nooit tevoren 
had gedaan. Zij wilde matig afwachten, tot hij wederkeerde; 
misschien nou hij den spreken. 

Terwijl alf daar MB en nietig op haar pijnlijk leger neder-
&g, en de beide kinderen, van geen kwaad bewust, in hare 
nabijheid epeelden, ijlde Werner, door innerlijke onrust 
aangedreven, haartig voort. Na een half nar had bij zijn doel 
bereikt. Zijne voeten weigerden evenwel hunnen dienet, 
toen hij de ;stoep van het aangeduide inde betreden wilde. 
Nog eens heelde hij de tekstkaart uit den opengebroken 
brief te voorschijn en lee de vertroostende woorden: „Hoep 
Mij een in den dag der benauwdheid!" Bemoedigd ;stapte 
hij nu de weinige treden op en trok aan de schel. 

Langname, slepende schreden naderden de deur. „Wie ie 
daar?" vroeg van binnen eerre ietwat eeherpe Stem. 

„Een poetbade," antwoordde hij. 
„Z66 vroeg roede?" klonk het verwonderd terug. Voor- 
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ziehtig werd de deur geopend en door eenen kier mg 
Werner °ene voorname, eenigezine oudachtige dame met een 
lijdend uiterlijk. „Hebt gij «men brief voor mij?" vroeg rij. 
En toen Werner niet spoedig genoeg antwoordde, vervolgde 
rij ongeduldig: ,,Nu, komt hij Maat" 

„Verschoon mij, mevrouw," stotterde Werner verschrikt: 
.er ie iets bijzonders met dezen brief, dat ik u gaarne 
vooruit wilde mededeelen." 

Een wantrouwende blik mat hem van het hoofd tot de 
voeten. Toen telde sij kortaf ,,kom binnen." Zij ging hem 
voor naar de keuken en Werner volgde baar met een kloppend 
hart. ,,Nu?' solde zij op bijna gebiedenden toon, toen hij 
nog altijd beschroomd en verlegen neer den grond keek en 
vervolgens emeekend tot haar opzag. Het bedrukte gelaat 
van den man echoen haar toop tot zachtheid te stemmen. 
,Gij kunt mij vertrouwen," aaide rij vriendelijk. 

Nu was de ben gebroken, die op heen lag. Eend met 
horten en daden, doek telkens vloeiender en weleprekender 
aelulderde hij zijn droevig lot en zijnen berden Wijd met 
de zware verzoeking. in den idgeloopen neukt, waarin hij 
zoo jammerlijk bezweken wee, maar waarin God hem nog 
zoo vriendelijk had opgekeerd. Hij eindigde met de ver-
zekering, dat hij den brief aalven niet galmen had en 
maakte ootmoedig, dat zij hem niet wilde aanklagen, meer 
hem vergif/mie sebenken, gelijk ook reed. de Heere zich 
over hem ontfermd had. 

De dame bed In het sera[ kalm en bedaard, doch ver-
volgens met eteede klimmende deelneming en belangstelling 
neer hem geluisterd. Haar wel wat streng gelaat had cene 
zachtere ultdrUldng aangenomen. 

Gedurende een paar minuten heerschte er een ademlooe stil-
zwijgen in de keuken van mevronwVon Willmer. Toen wendde 
deze ziek end naar de kachel, echonk eenes kop warme 
koffie in en maakte eene flinke boterham gereed. Zij zette 
beide voor dan poehconducteur neer en ving daarvoor uit 
diens oogeu zulk oenen blik van innige dankbaarheid op, 
dat het er baar warm van om het hart weed. 

„Verkwik u eerst maar eens mit," reide zij vriendelijk: 
non wacht dan een °ogenblik; 1k kom onmiddellijk terug." 

Zij ging naar hare voorkamer. Daar opende zij den brief. 
Hij wu ven de hand harer jongeto zuider, welke 4 altijd 
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zoo benijdde, omdat deze nog eenes echtgenoot en bloeiende 
kinderen bezat, terwijl zij reeds jaren lang weduwe wee 
en met al het door haren man haar nagelaten geld 
118118•11.01, ziekelijk en onvoldaan wee achtergebleven. De 
brief wee in oenen hartelijken en deelnemenden toon en naar 
het aoheen met een bewogen hart geschreven. Hij luidde: 

,,,Geliefde Zuster! 
Uw nood, dien gij mij In twen laatsten brief geklaagd 

hebt, gaat mij zeer ter harte. Het maart mij, dat gij weder 
zoo lijdende zijt, en ik hoop, dat het gebruik van de baden 
n spoedig beterschap moge brengen. Maar nog meer treft 
mij de sielenood, waarin gij u verward hebt, wonder het 
misechien zelve te weten. Gij klaagt, dat gij ondanks uwen 
rijkdom arm en verlaten zijt. Maar gij zijt 66k verbitterd, 
arme snater, en ik wil beproeven in dit opdekt uw arta te 
sijs en u een geneesmiddel voor te schrijven, dat zekerlijk 
helpen zal, wanneer gij er gebruik van maken wilt. Moet 
het geluk, dat gij vroeger mocht smaken, en het leed, dat -
gij thans draagt, n niet gevoelig maken voor ouderen vreugd 
en mart? Tracht weder in hunne blijdschap deel te nemen, 
en gij zult zelve mede blijde woeden. En wam gij kommer 
en ellende niet, tracht daar te helpen, opdat gij met uw 
geld tot oenen zegen moogt mijn. Dat gij jaarlijks eene 
groote oom voor de armen inschrijft, ie nog niet voldoende. 
Bemoei u aalva met de armen en bedroefden; een vriende-
lijk woord doet meer dan eane gift. De dankbaarheid, die 
n uit dotgeechreide oogon daarvoor tegenatraalt, ml u 
rijker en gelnkldger maken dan uwe rijkdommen dit ver-
mogen. Roep den Hoera aan, dat Hij u verbum uit den 
nood maar ziele en dat Hij n bijets in uw liefdewerk, dan 
solt gij weldra alleen tot loven en denken reden hebben. 
Ik hoop, dat gij dezen welgemeenden raad uwer snater niet 
kwalijk wilt nemen. Ik weneehte, dat gij hem om mijnent-
wille fine enkele maal opvolgdet, dan zal het u spoedig tot 
eme behoefte worden, zegen te verepreiden, en in uwe eiei 
daalt licht en vrede neder. En nu, ween Gode bevolen, 
lieve meter. Mijn man en mijne kinderen laten n hartelijk 
groeten. Ik heb nog altijd veel zorg en veelwerk, maar 
ben deaondanke Uwe gelukkige mater 

lienosnarxe." 
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Zwaar hulde de eenzame vrouw adem. Heets tranen 

rolden over hare wangen. Alla bitterheid, alle opetend tegen 
het lot smolt weg. Hoe juist had hare meter haar begrepen, 
beter dan zij richeelve. Welk oenen ruimen blik, welk een 
open hart had deze voor het leven om haar heen, voor 
hetwelk zij zich zoo koel en zoo bekrompen terugbrok. En 
op eens stortte ziek ook in hare ziel een stroom van fris:when 
en blijden werklust uit. Ja, zij wilde het beproeven. Zij 
wilde eieb het lot en het gezin ven dien ongelukldgen man 
te hare keuken ernstig aantrekken. 

Sneller dan hare pijnlijke ledematen haar in jaren ge-
dragen hadden, ijlde zij naar hare brandkeet en nam eenige 
goedstokken daaruit. Deze nam 4 mede naar de keuken. 

Werner zat nog geduldig te wachten en keek, in ge-
dachten verdiept, voor zich heen. Zacht legde zij het geld 
voor hem neder, en vriendelijk aaide zij, „Hier ie alvast 
het geld, dat gij in den brief tevergeefs hebt gezocht; voor-
loopig ie bet genoeg om in de dringendste behoeften te 
voorzien. Zorg nu maar, dat gij 'moedig enen knappen dokter 
vindt. Voor de kosten sta ik in, en ook al het overige komt 
voor mijne rekening." 

Werner dacht, dat hij haar niet goed begreep. Dht wen 
toch niet mogelijk? Dht kon toch het loon niet zijn voor 
aha euveldaad, die hij thans zoo mogelijk nog meer ver-
foeide dan vannacht? Schande en verachting, gevangenle-
draf en armoede had hij verdiend; vanwaar kwam nu snik 
eene groote genade over hem op den dag zelven van zijn 
kwaad? De sterke man begon te tremen als een kind. Van 
°vermaal,  blijdechap boog hij zich voorover, greep de 
fijne, doorschijnende hand der dame, en drukte deze zonder 
ook maar één woord van dank te kunnen atamelen. Rr 
vielen echter een paar boete tranen op hare hand, en het 
was Mar, sla brandden dem heer in het hart om daar een 
nooit gekend gevoel van volde...Medd op te wekken. Nauwe-
lijks wee zij ziohralve meeeier, en om zich goed te houden 
dwong zij hem, dat hij nu naar hele zon gaan. Maar eend 
mmst 4 zijnen naam en zijne woonplaats weten. Zij be-
loofde, noodra zij maar gelegenheid had, zelve mar zijne 
vrouw en kinderen te nollen komen zien. 

. . . . . . . . . . . . ......... 
Werner etsmelde slechte een, ,Bod moge het u duieend- 



19 

vondig lomen!" en verliet daarop de woning van de rijke 
dame alt een droomende, die rijn geluk nog niet ken over-
zien. Toen hij weer op ereaar stond, imiteerden de wolken 
en brak de zon met overweldige.nden Mieter door. Werner 
riep het uit van blijdschap en ijlde naar hukt alt waren 
bent vleugels aan de voeten gebonden. Het wao hem bij 
het binnentreden aleof zijn kamertje vol licht was. Hij 
snelde op het leger zijner vrouw toe en knielde er voor 
neder. Met het hoofd in het Interen barstte hij plotseling in 
een zenuwachtig «nikken uit. Juffrouw Werver legde hem 
zegenend de handen op en weende reohtkene mede. Onder 
dere teedere aanraking werd het hem vrijer en ruimer om 
bet hart, zijne tranen vloeiden langzamer en hielden eindelijk 
geheel op. 

Zijne beide kinderen waren bij de onverwachte uitbarsting 
van smart teretond naar hem teageeprong en en liefkoosden 
hem met imulg medelijden, terwijl ook hunne eigene mond. 
koeken verraderlijk begonnen te trffien. Hij drukte hen vol 
teederheid aan zijn hart, ging toen op den rand ven het 
bed zitten en stortte zijn ganenhe hart uit voor zijne vrouw. 
Toen hij zweeg, vouwde zij de handen en blikte dankbaar 
Omhoog. 

Heere," relde zij zacht, maar diep bewogen: „ik wiet 
wel, dat Gij ons eindelijk uit onzen nood verfoenen zoudt; 
au willen wij Uwen heiligen Naam ook denken." 

Werner boog zich aangedaan over haar heen. Zij, die 
altijd geleden en geduld had, wee de rente, die aan danken 
dacht. Nu nom rij gijn hoofd tnerehen de beide handen en 
zag hem vragend aan. Hij verstond de wille bede, die uit 
hare ooges sprak; ook had hij geenen hut meer om tegen 
te streven. „Ja," reide hij met plechtigen ere«, en het klonk 
eh een eed „wij willen Hem danken voor de droefheid, 
die Hij over ma deed komen, omdat wij dierin de genade, 
met welke Hij one tot Zink wilde trekken, hebben lemen 

Lang bleef hij eau kaar bed zitten. Hij dacht aan mot, 
noch slaap. Hare gevouwene handen hield hij met de Mine 
omvat, en zij zag tot hem op met het zalig vertrouwen 
van een kind. 

Toen kwam de dokter, dien Werner had heeteld op zijnen 
terugweg van Mevrouw Von Willmer. Hij onderzocht de 
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zieke nauwkeurig en bevond, dat zij leed aan rheur.tiaohe 
pijnen, waarop raen niet tijdig genoeg acht had gegeven. 
Hij schreef krachtige middelen voor om de kwaal te duiten 
en drukte de hoop uit, dat de pedant bij goede verzorging 
en kraaktig voedsel over stenige weken weer zon kunnen 
opstaan. 

Na het eten kwam al heel spoedig Mevrouw Von WIllnier 
zelve. Zij kon het niet langer nithonden, reeds v.dam; 
moest zij met hare beschermelingen kennis mak.. De 
jammerlijke toestand der arme lieden, met name het pijn-
lijke, maar toch blijmoedige gelest der kranke vrouw, welke 
reeds maanden lang zoo tevreden en zonder te klagen aan 
het leger der smarte gebonden wee geweest, trof kaar diep. 
Zij beloofde, terstond eerre verpleegster te zullen cenden 
om haar op te palmen en ook afdoende te voorzien in de 
behoeften van het gezin. Zij kon zich maar niet verzadigen 
van het liefdewerk, dat ploteeling oenen vollen stroom van 

eiauwen levenelost in kaar hart had ultg.tort. Zij bemoeide 
h nette met de kinderen; vroeger had zij „dat kleine 

goed" nooit kunnen «Meteen en had dj ze steeds als last-
posten beschouwd. Zij drukte hun oenen sak met suikergoed 
in de handjam en was zelve bijna nog de blijdste van allen. 
Verder beloofde rij hom, dat zij spoedig terug zou kernen; 
no als rij goed oppast., mochten se ook eens de nieuwe 
tante een bezoek brengen. 

0 welk een e vreugde tooverde demo belofte op de Lieve 
gezichtjes, hoe verlangend Maarden die groote blauwe °ogen 
kaar aan. Een warme sonneatrael viel bij dessen aanblik in 
het een blijdeobep en liefde zoo arme hart der eenzame 
vrouw. En toen het eindelijk tijd werd om te gaan, had rij 
MIE gevoel, niet alsof zij met volle handen had uitgedeeld, 
maar alsof zij selva rijk begiftigd WEB geworden. 

Niet lang daarna riep de strenge plicht ook den poet-
conduoteur weder naar buiten en var van knie, om eerst 
laat in den nacht terug te koeren. Met een getroost kart liet hij 
de zijnen onder des Hoeren trouwe hoede achter. Nu mochten 
nachtelijke onwedere woeden, ns mocht het blinkende gond 
tra etapele voor hem liggen, de verleidelijke glans zon hem 
niet meer verlokken, hij had een. grootar. »Mat gevonden. 
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Mevrouw Von Willmer hield woord. Dikwijle kwee, zij 
terug. En telkens nam ei] met voldoening waar, dat het 
met het gezin van den poetoonduoteur vooraitging. Voor 
siehseive nam zij van deze bezoeken steeds eenen rijken 
zegen mede naar hare eenzame woning. Maar deze bleef 
zoo eenzaam niet. Dikwijle weerklonken de vroeger zoo 
holle en ongezellige vertrekken van veenlijk kindergeenap. 
Welk een leest was het voor de kleinen, wanneer zij bij 
hunne lieve tante mochten komen; maar ook welkeen feest 
wee het dan voor Mevrouw Von Wormer. Uren van tevoren 
waa zij in de weer om het den kleinen zoo prettig en 
zoo gezellig mogelijk te maken. En de kinderen vergolden 
heer dat allee rijkelijk door toedam liefde en aanhenkelijk-
held. Hoe goed deed de os:inhuldig° vr.lijkheid dier leve.. 
lustige eehepselijea de oude, alleenwonende vrouw. Zij 
leefde geheel op en werd door hunnen omgang weder jong. 
Hare kleine lievelingen gingen haar met den dei; meer ter 
harte. Zij nem zich voor, han later naar eens goede school 
te zenden en voor hunne verdere opleiding te zorgen, op-
dat zij eenmaal als fikeehe, bruikbare meneehen ziek den 
weg tot een. onbezorgde toekomst konden banen. En dj 
beeehouwde dat niet zie cone weldaad, die zij hun bewijzen 
wilde, maar ale zemen plicht der dankbaarheid vanwege de 
groots liefde, welke deze reine kinderharten ln haar hadden 
opgewekt. Bijna degelijke moesten de kinderen bij kaar 
worden gebracht, en het wan haar als miste zij late, wan-
neer zij ze eene niet bij zich had. 

Mevrouw Von Willmer bed er ook op aangedrongen, dat 
het gezin van den poetoonduoteur, noodre de toestand van 
de herstellende dit toeliet, uit de vochtige woning bij de 
haven verhuisde naar eine, die gezonder wee en meer In 
hare nabijheid lag. De meerdere kosten nam zij voor here 
rekening. Met volgende voorjaar had zij tella juffrouw 
Werner meegenomen neer eene badplaats, weer zij belden 
genezing .cliton, en gedeeltelijk ook vonden, van haar 
rheumetleine. Ne verloop van .nlge weken keerden aij 
veel Merker tering en juffrouw Werner kon nee weder alleen 
de huishouding waarnemen, wat rij met biljdeohap en groot, 
toewijding deed. Met nimmer rustende zorg werkte zij voor 
haren braven nian on hare lieve kinderen, die de hulp van 
vrouw en naald. .66 lang hadden gem.. Door verdut,. 
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belde liefde m zelfopoffering zocht zij allee weder goed te 
maken en wee tm gelukkiger dan ooft tevoren. Werner 
zelf wee ook gelukkig. Degelijke roemde hij met zijne vrouw 
de goedheid van den Heere, Die hem door de &detentie 
tot het licht gevoerd en hunnen levensweg zoo wonderbaar 
geleid bed. 

En niet minder had ziek voor Mevrouw Von Willmer een 
rijk en nooit gekend geluk °uitgoten. Zij bed het niet bij 
blue poging laten blijven, meer vele noodlijdenden klopten 
aan hare deur aan, en zij gei niet eleahte met here honden, 
doch met een warm hart rum zij deel in housen nood. 
Onvermoeid ging dj voort op den weg, dien christelijke 
liefde en barmhartigheid haar wezen, Bal dat nu niet meer 
om harer mater wille, doch thans uit elften eandrift, vroolijk 
en gewillig in dee Hemen dienet. De spreuk, die hare 
meter haar eene zond, hield mj evenwel le groote mee. 
Zij had beer ruik ome plaatij gegeven, dat, wanneer zij 
de °ogen eens afwendde van het naai- of breiwerk, waar-
mede zij voor hare armen these mateloos bezig was, de 
bemoedigende woorden, die aan haar en een het gezin van 
den postconducteur zoo heerlijk bewaarheid weren geworden, 
haar als het wam tegemoet kwenen. Een is-gelukkig lachje 
gleed dan over hare trekken. Ook in de nieuwe woning 
van Werner bed zij degen faket, maar in grootar formaat, 
sla welkometgroet eens plaat. gegeven. Reule dikwijls 
hadden de Werners m naar opgezien, wanneer donkere 
wolken ziek dreigend boven hen zamenpakten, en nog vele 
malen in hm later leven le hun de waarheid gebleken van 
hetgeen daar zoo vertroostend gesehreven staat: 

ij aait in ban bag &na:uiige tb; 
Jr; lat tv n nigernert, en gij ftri arm" 

Paha 1L 
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