
Ftaar Kettze.
Novelle.

Eleonore- q.anclelde in het park van haar vaders kasteel. Zij zelve geleqk
,,r,ei een bloenr in de lijst van al dat heerlijk groen. Schoon was,ze, jong
en rijk, r'r.ant mijnheer Doorebos, haar vader, stond bekend als een der ver-
rnogendsten van de streek.

Eleonora was zijn eenig kind. Zehad geen moeder ncer. Haar vader had
al zijn liefde op haar overgebracht. Haar wensch was zijn wil.

Eleonora stond nu voor een moeilijke keuze. Ze werd bemind.... O, veel
hurvelijkskandidaten hadden .reeds naar haar hand gedongen. maar Eleonora
Doorebos verstond cie kunst ze op de vlucht te dfijven.

Toch waren er twee, die toegang hadcien tot het kasteel... De een
heette Paul van Meerlare en was van adel. Hij lvoonde te Brussel, maai: bezat,
hier in 't Zuiden van Oost-Vlaandercn, een jachtpaviljoen. En 't was liij zijn
jachtpartijen dat hij kennis had gekregen rnet den rentenier en zijn schoone
clochter.... Al spoedig rnaakte hij Eleonora het hof. Hij w'as bevallig. fijn
gemanierd, levendig en liet begrijpen, dat hij een flink Tortuin bezat.

De tweecle verliefde heette Arthur Vanneste. Hij woonde op het dorp"
Zijn moeder was wedull'e vafl een han<lelaar. Ze moest zuinig leven, om haar
zoon toe te laten zijn studie voor dokter te eindigen. Na een half laar r,vas

Arthur klaar. Ook Arthur was innenrend. knap van uitcrlijk, beminnclijk van
karakter... maar arm.

En Eleonora wist ,nu niet, welke van beiden te r-relrren: Liefde ? Den
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eenen dag meende ze Paul meer te beminnen, den anderen zag ze Arthur
liever. Maar Paul zou haar een schitterend leven bezorgen : 's Zomers buiten,
's Winters in Brussel met al zijn verrnakelijkheden... Met Arthur zou ze de
\rrouw worden van een dorpsdokter" O, ja, ze had dan wel haar eigen fortuin
en ze zou nooit armoede kennen, maar't moest een eentonig leven zijn !

Arthur afstooten ?.,. Dat ook deed haar pijn. Hij was zoo'n goede jon-
gen, wat stii, veel minder drul< dan de'tsrusselààr, *u'ur roo opr"cËt verliefd.

En aldus verkeerde Eleonora Doorebos in tweestrijd. En toch moest ze
een beslissing nemen.

tlaar vader, êen brave, rechtschapcn en verstandige nran, kwam ook door
het park.'- 

Zoo in geclachten, mijn kind ? vroeg hij. O, ik n,eet u,el waarover I

Wie is het nu ? Paul van Meerlare ot Arthur Vanneste ?

- Wist ik het nraar, papa ! Paui is braaf, vriendi.lijk.

- Wel, neem hem dan.!
.- JVIaar Arthur is zoo bescheiclen en toch zoo innig in zijn liefde.

Neem Arthur dan !

- 
Paul is rijk... cn'bezorgt rnij,

- Neem Paul daq...

- Met Arthur zou ik altijc in riw
clokter hier op !

-- Neem dan Arthur !

- Maar 't zal cen eentr..r;rig lcven

een leven vol aTwisseling.

nabijheid blijven. Hij volgt den ouden

zijn als doktersvrou!v op een clorp.

besluiten. En Paui
nlijnheer Dooretlos

- \ssrn dan Paul !

- Echter al die verntakelijkheden moeten op den duur vervelen. En zal
Paul. clie overal kornt en veel reisi. mij na een tijd niet vervelencl virttlen ?

- Neern dan Arthur !

- Papa, gij geeft me ook al geen raad t.

Kind, het is de zaak van n\\. hart. Ik kan u geen echtgenoot opdringen!
Gij rrroet zelt kiezen.

Maar Eleonorâ bleeÏ twiitelen:.. Ze kon maar niet
ea: Arrhur bezochten even druk het kasteel en waren bij
beiden even welkom.

Eenige maanden verliepen. Eensklaps werd de gansche streek opge-
schrikt... Welk nieuws ook : Mijnheer l)oorebos was geruineerd ! Hij had

bi! speculaties geweldige verliezen geleden ! En de menschen hadden weinig
medelijcten. Wat moest hij ook naâr nieuwe rijkdommen haken ! Hij bezat
genoeg ! Maar cluivelszakje is nooit vol ! En Eleonora, de fiere dochter, zou

zich nu wel opsluiten:.. Ja, d;rt gaat zoo, als ge arm wordt..'
' À4ijnheer Doorebos cleelde het nieuws zelf mee aanziin kind..' << Arm!>
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riep hij uit. << We houclcrr juist genoeg over, onl stil in een huisje in de stad
te gaan lcven... Orrs kasteel tuet rneubels, de stal met paarden en rijtuigen,
alles is in itairrlcn van een allcier ! >

Eieorrora hicld zich goed en tocnde nreer medelijden met haar vader dan
nlet zich zclve. Ze troostte di:n ouden man. Op een avond verlieten ze samen
hei kastccl. Iu dt- stad had Doorebos een bescheiden huis gehuurd.

Paul van Àilecrlare had het nieuws ook gehoorcl. Hij verbleei juist op
ziin paviliccir... Dien dag nanr hij den trein naar Brussel. En tot een vrienci
zei hij : < 1ù/at ccn gtiuk, cJat alles gebeurd is, voor ik met Eleonora trouwde.
Ze lrccft iril .,1';11 errr't lijntje gehouclen. Nu blijÏt zezitten... De arme ciokter
za{ rlol< rt't l rt e S lrlijve tt >.

Maai. .],.Ltr"lur' \Ianncste. olschoon ' cliep gctrofTen cloor het nieuws,
ging tlen heer lloolcbos in cje stad bezoeken. Hij brrnoecligde hern en in
ziiu r,'r'ii,ruriirrg jsg;;1s Elt.'ùnr r'à was cr niets verrndercl. De universiteit, waar
hii ziirL sturiirs ciricligclc. stond, in de nieulve r',.oonplaats van den heer Doore-
bos. Ën clkcu tlas.vorrcl i\r-thrrr toch eeu uurtje oln den arm geworden rente-
tder tir zijrt dochtel u'at op te vroolijken. Paul van À{eerlare echter liet niets
vac zirh l,ri,ir. ri.'Ze l<e lcr [iâg (]ntnroetten Doore[)(rs en zijn clochter hem op
straat. Lir IJrusselaiir z:igJ heu. i-lra;ir u,'euclde't hoofcl ai cn spoeclcle zich heen"

' *- Dic huichelaar ! riep cle heer Doorebos nijctig uit. Zitt ge nu ziln
li.lric I'itrti .'

'--O, pa1la... ik rlc:nk ai niet meer aan hem. Wat een geluk, dat ik hem
toeu niet gencuien heb !

"- I)an is Arthur toch te'trouurer !

- ia... !ila;ir zrl Irij urij r:og u'enschen ?

\,'a,-icl' cil tlochtel z\\'egcLl. Paul had de kennismaking bruusk verbroken.
Zor: Arthilr iret niet gcleidelijk cloen '.)

Doch ceriigc \veken later vrocq Vannestc Eleonora ten huwelijk. Hij had
ziin laatstc exaânr geclaan.

ûr.ootc -r,rcu{clc r.crr.'nlcl.' clen heer Doorebos. Toch lvees hij den jongen
lnafi op ziju iocstanri.

-- (), nriirrlreer, ik hub El('orl()r-a altijd bemind om haar zelve en uiet ont
haar toltuin. Hn't is oT ik zc nog- Iicver heb. l{a, te rnogcn denken, dat ik
voor ltaar kan ri'erkcn !

-- À'laar rvat zcgt uu' moeder '?

-- Àlocdcr zal z.oo uciukkig zijn als E,leonora mijn vrouu' wordt !

L)c heer Doorebt-rs r.iep ziln dochter en vroeg haar of zij Arthur tot man
ruilcle. Het nreisje trlooscle, nr;.iar zc sternde overgelukkig toe.

---- I)rrs nu is nrv keuze ire paalcl ? vroeg de rentenier...

- Ja papa... Alleen schaam ik me nog over mijn vroegereit twijfel !

(). cerl rtrcisjc nlag over zoo'n stap nadenken... Maar nu heb ik ook
rlietrrvs, kinderen, r,ervolgcle dc heer Doorebos lachend. .lk zag hoe moeilijk
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de keuze voor Eleonora was en ik wilde haar helpen. En clat is goed gelukt"
Ik ben niet arm... en het nooit'geweest !

- Papa ! riep Eleonora verbaasd.

- Ia, kind... ik zelf heb dat nieuws laten verspreiden, want ik vermoed-
de, $at Paul van À{eerlaar alleen op uw fortuin af kwam. Ik bracht een offer.
Ik besloot eenrtild mijn kasteel te verlaten. De nieuwe eigenaar is een mijner
beste vrienden. Hij leende zich voor mijn plannetje... en gaanle ook. rvant zoo
heeft hij een paar maanden op een buitengoed doorgebracht. Ce kent 't overi-
ge. IVij weten nu wie Paul is, maar ook wie Arthur is. Uw keuze, mijn kind.,
is een goede.., O,'t kostte mij veel om u in den rvaan te brengen, dat wij
arm waren, maar wat hebt ge u goed gehouden ! Ik heb ondervonclen, dat
gij uw vader zeer ver stelt boven uw fortuin ! Maar lnorgen gaall we naar
ons kasteel terug.

Nieuwe vcrbazing in cle streek, toen het bekend wercl. dat nrijnheer
Doorebos niet geruineerd was. Wat al gissingen om achter de reden van
zijn tijdelijke verhuizing te komen... maar daar had het publiek niets rnee te
maken..

Eenige maanden later lr',ruu'den Eleonora en Arthur. En vader Dotrrebos
r,vilde, dat het jonge paar zich op Jret kasteel vestigde. Het bleek, dat Paul
van Meerlare eigenlijk een kale edelman was, die rneer blu{ dan geld bezat.
Maar hij vertoonde zich niet meer.. . Zells veikocht hij zijn jachtpaviljoen,
want hij had.geld noodig... Zoo bleef hij zeker uit de streek weg...

:
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