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Wat ik verhalen r.vil, geschiedde sedu'ren'de de eerste

,maand van n'rijn rrerhliif in Parijs. rEen mij zeer dier-
hare vriend, die in de geneeskrrnde gestu'd'eerd had, was

van plan, orn onder zijn vaderlijk da[< in'Engelan'd te-

rug t'e keeren. C)p den avond' v66r ziin vêrtrêik zat

ila met hem !n het rhuis van zijn oom' aan een [dein
afscheidsmaal, en de scheiding van hem vieJ mii zoo

zwaar. dat het middernachts-uur voo/bii ging, 'g'gt iç
,ibesluiten [con. lhem rhet vaarwel toe t,e ro'ep'gn'

Nr:g had ik de hveerlre Place de Vendome niet gefireel

achter rnij, toen het reeds één uur sloeg. Onder an-

dere o'rnstandighed'en zorr iùc naar rniin woning in de

R.ue LRi,chelieu t,erugsekeerd zijn ; maar sedert ik de-

ueli,e had opgezegd, was de hovend,ien ailfles lbehalve

vriendellijke,p,ontier zr:'o hars'cih tegrsn rnii., dat i[< m'et

z*kerheid {<on aannemeR, dat hij mij na één u:ur niet
meeï zou binn'entraten.

Tot verrn'eer,rlering rnlijner verlegeniheid 'begon het
o.rnellii'l< s,terlç te r,egen{en. Itk liep vervolgens over de

Plnce en kwam j'uist onder rle zuilengaanderij van de

straat 1. Ç3stielione, oT n een hevigen plasrrêEren te
onigaan. Hier -ing ik. in don'!çcr'o'p en neder, toen i'l'

iosen lets s'tiet, {at aan den vroêt van een zuil lag'

-- Z:iit sii het Janin ? vroeg eene stem, w.elk'e -van

iem,and 
-scheen 

te kornien, die zoo even uit de slaap
pntu'aa[<te.
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* Neen, antwoordde ilk, he,t is Janin niet. TVlle zijt
gij en waarom ligt gij h,ier ?

- Een arme hlinde, was lhet antwoord, wacLrt hier
op zijn kam,êraad, die t.-aar den schouwhurg is gegaan.

I'k rnerlkte op, dat ik heter over Janin zrou drenken,
indien hij wa,t meer acht sl,o,eg op zijn vriend. De
arme blinde st,emd,e dit eclhter niet toe, maar he,gon
tot mijn verrass'ing Janin in heschertmintg te nem,en.

- 
Ziet gij, ,rnfljnheer, zel- hij, hen ik bilind, zoo rh'ereft

Janin goede oogen, en waar,om zou hij ze niet gdbrui-
lken ) I(reeg lhij nu n'i'erts te zien, dan ikon hij even go,ed
ails ik 'Lrlin'd zijn. Men rno,êt niet zelfzuchtig zijn, al
is mren 'ook ,on,geluik{<ig.

Terwijl rhij alzoo spral< en i[< in rnij zelven zijne zelf-
verlo'ochenin g bewond'erde,'kwam janin aangeloopen.

--- \&/at, mûjn oud;e flhiiloa,o,o'f rheefit gezelscthap l
zeide hij.

- Jr, zeid,e ik. En indien gij mij een nachtv,erhlijf
kondei. aanwijzen, zou ik u dankbaar zi3'n.

- 
Gtij zijt een Engelschman, zeid'e Janin ; in de

Odeon-straat is een Enqelsch huis. dat s,teeds tot twee
uur open hlijft.

Ik acthtte rmij gelufl<kig, het huis in drê,n regên te b,e-
reiken, maar hevond echter weldra, dat ik niei veel
reden had, mij zelven geiluk ,te wensclhen, daar all,es
reeds heizet was en het ê,ênig nachtverbll;ijf, in een û<iiein
,kermisbed lbes,tond, dat zich rme{ n,o,s een andier iin erên
reeds d'oor een vr0eger aange'ko,men r,eiziger in besilag
,gen,orm,en fi<amer hevond.

'k Maakte van den no,od een dreugd en nam het hed
aan. ,lik haastte mij in het hed te ko,men, rnaar nam
mij voor, rnij niet aan dien slaap over te ge'ven,, voor



dat i'k wist weilL,e soort van'mensch irk tot mijn sflaap-

il;*;""J zou krijgen" Daaro;rn nam ik een bo'ek uit

;;;;t"r' hego]ri't." l"t't"' Na-verloop van een Lralf

uur rho,o,rde ik g"*tht, waarop t\ *'ij nederlegde' d'a

"sg*" 
sloot en *i; ftitta alsrof ik sliep'

rDe gedaan{e, welke nu in de Xramer trad' maaikt'e op

mii een zeer onaangrenamen indruk Het was een man

iÏl;;;;;;'-;tii à=" dertig jaren' t i^* in zijne flau-

*" t.f""tstrekkLn 1"i" g"*"ens' Bij zijn rbinnenko-

*,.rr-gro"tte hij ; daar ikLchter d'ien groet n'iet.heanrt-

woordrrle, verm'oedde ihij waarsclhijnlijk' dat ik. s[iep' en

."1*. "."aer 
ook niet meer, in minrdier dan vijf m'i'nu-

;il; il;;; hed en had rhet licht ui'tgedaan pn w'einisê

;t;;;Ë; iater 'begon hij hoorbare-.têekenen van :een

ii;p." s,laap van zich te geven' Na een zeer ko't'ên

tl:a h"a ik à1'1e, in eenren rustig'€|n siaap verget'en'

Ik mochi cingeveer een paar uur gesùapen h'ebhen'

.n d. dag be,gon even aan t'e breken' toen ik do'or een

ii;,ht ,sJ;"isÀ cntwaakte. Gelukkig rees, ik niet,op en

**U-*--*"en beweging, maar opende' van mijn toe-

.,t""J *"iar" .r.lkoÀ,en tewust, mijne oogen maar ten

halv,e en zag nu' dall mijn slaaflkarnêraad op het punt

;;;"J ,i;r, Ë"a te verlaten' Ziin bewe'gingen -waren
zo,o langzaam' voorzichtig en zon'dier eenig gedruisch

te vero'orzalken, dat zij "J" 
ikw^ud vermo'ed'e"l hij mij

deden ontstaan. M;i;" shwLreid van e'en kat stond

;ii;; â., to.'d, zijne oogel outi .op ""-ii-gericht' 
aan

c{en voet ,rur, *i1" bed' Hij lçilde zioh bepaaild ver-

r'"io.r"rr, dat ik 'litp, en ik wachtte mii wel ni'et. te

"Ëït"a-it 
dat ik *"Ëtt"t was' Nadat hii alzoo eenirge

;;;;"'bli[.["" .1, ""t 'i""aUe'ênd 
v'or miij gestaan had'

itl"ii" nii zich za'chte'kens rrm' staL zi-ine hand 1n een
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zalk van rnijn broek en keerde den in,houd daarvan
naar zijn bed toe. Daar lag hij eenige miinut,ên ibewe-
gingloos en beschouwde mij oprnerkzaam. Eind;e ijk
stond ihij op, trork een zak van ikanafas van ondler zijn
'kussen vo,or d,en dag, verborg daarin zijn buiirt, legà.
dien wed'er op zijne prlaats en legde zich t,o,en neder als
wilde hij gaan s apen.

Op 'he,1 gezicrht van dezen onjbes,chaamden diefstal
koo,ki': rhet L,l'oed mrij in de ad,eren, ,e,n iù< gevoeldie mii
half geneigd orn s,p te staan en mij w,edier in het bezit
van mijn eigendom rte stel'lren. Maar de zaak fisdr geen
haa,st, en daar ik daclht, dat ,mij rnis,sch,ien nos i,eûs ver-
standig,ers inviel, Ilileef iik nog stil liggen ,en zociht e,en
plan te verzinnen, om mij reoht te verschaffen. De in-
ihoud van den zaik, d,o,or den hooswicht gepilundlerd,
ibesrtond rt,er waardie van drie pond st'erliin,g, in ilouter
vijf frankstu,kl<en, die it< van mijnen vriend den vori-
Eien avond ter v'ene'ffenin,g van een,tusscrhen on,s open-
staande re,kening had ontvan,gen.

Terwijl ik mij te vergeefs het hoofd bra[<. hoe iil< op
e-en goschikte wijze.weder in ihet bezit van mijn eigen-
dom kon Eerak,en, moesit i{< mij verwond,e"en o.r., d*
rus'ti,se, werlgeva,llige uitdruft<lking, welke op het gelaat
van d,en rbooswicht [ag, als wârê hij met het hewust-
zijn eener goed,e daadl ingesluimerd. Irk bed:roog mij
ecrhter zeer als ik meende dat hij sliep, of zich inLene
volko'm'ene gemoedsrulst \reïheugde. Ve,ele,er ù<reeg i,k,
juisi toen ik allre hoo,p op ihet uitvinden van een rniidd,el
orn mijn ge[dr zonder strijdrwed,el te ,krij*en, wilde op_
pevçrp, cloor eene beweging van zijne zijde zu[ik een
rniddeil voor den geest. I'k zag'hem zijne ooEen o,pe-
nen en mij scrherp aankijken ; daarna ricrhtte hij zich



op, tro,k den zdk weder onder zijn kussen weg en ver-

iiet ciaarrnede zijn hed.

Op de vensterbank stond een ve'rdiorde geranium

i", *-r, v."gluarden aarden pot. Tot mijn velbazing frro'k

A" ,liàf dàorn"de tegelijk den vast'en gnond, ill ye[-
k;; t"ij v,-ortelde, er-,rit, legd'e voorts den buid'el op

d." grttd van den pot, 'zett'e de plant 'er weder in en

siocp in zijn bed ûerug.

Toen vorrnde ik een plan,'c{at gelukken ko'n' Mijn
la:r'qvingerige vriend dacih't er natuurliitk n-iet 1al 9T
;; ;- utâ""]rctdat ik vertrorkil<9n was' en daa'r hij zijn
l,r.rit ot"borgen ihad 'op eene pllaats, waar 'hij me'ênd'e'

dat die niet zou on'tdàkt *o'Àe", was hij er on'getwij-

fÀi* "i voo,r{bereid, elke heschuldigins, die tegbn Ërrern

.orî.rttta"n ingeibracht, met groote ikal'mte voor nietig

te verl<laren. Daaronn stond'ik orn rongev\e'er zeven uur

op, en kleed'de en rt'aschte mii op mijn uiterste ge-

*lU, *tt*rhij liil< wel rn'e/kt'e, dat de [<naap' hoe hij

r;rf.i lt.*fa atsof hij srliep, mij gadesl'oeg en rvacih'tte op

,h** ot*urrFli[<., wa.rop iL miin- ve'rlits zou ontdekil<en'

fi,.l",riiiiL *"É,", o.,td'e[tt" itt tt'e't nibt ; toen t[< ecËrter

-;i" t""tren had aangetroklcen,. en ger'eed Ï1t 9* 't'
"*rtoet'].-er,, 

f,"*"ril*t. ik pïotseling' dht dre lucht in die

kr.-*, .,r,rrlrdr.geliik du'f 'en domF'zig was' begon -te
;;'ïf;; ;; ;" Ir.luz"", en mii in afsehi:oil<ene uitro'ep[n-

,1"" "".r rehrek;;; i;thi i" b"Ll"g"n' In het volleenc{

".g-,lil-rl* 
fiep iir naar ùret vens'trer' ru[<'te het'met ééne

hand ,.nriid open" .", ,"t*::f ik naar hui'ten l'eun'de' als

r*. A" frissche *o,g"'nt'"ù't in te ad'emen' was irk zoo

""ltt"rlint 
den hloernpot 'op de omstreeks ze'rentis voet

'L'3nsi)rn hei venster'liggende plaats af te go'oien'

In een oogenHilc sTond de schiiniLr'are silaper in zlin
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hemd midden in de 'kam,er en vr,oeg too,rni,g, wat ik
daar,gedaan had,

- Nliets, zeide i'k, dan dat ilk een bloemrpot heib ge-
rbroken. Ik zal de waardin wel scrhad,eloos stellen. Go,e-
Je morgen I

trn hu,is scheen nog niemand op ,te zijn behalve de
knecht. In egn halve minuut was lk op de klein,e a,c'h-

terplaats, waar het overschot van dien pot en de ver-
dorde plant lagen. Overtuigd, dat het lo'erend g'ezicht
y3n drên drief boven uit lhet venst,e,r zou kij'ken, nam
,ik den zak uit de verJb,rok'keild,e aarde ,en hield iherm

dien voor de,oogên. Gored zoo, hij was er en moeslt in
maehtelooze wo,ede toezien, hoe zijn buit hem weder
ontnomen werd.

- 
\fi/3s1'e,m schre,euwt grj niet : << Houdt d,en dief ! >

riep i'k 'hem t,oe. Dac[rt gij den Eng,els,dhman in den.
s,!.aap tre vangen ? Tot wederzlens, schof,t !

Ik wachtte geen antwoord af, maar ilirep haastig op
d,e ,stràat, spr,ong in de eerste [<o,ets, die mij onder de
oogen kwam, en een half uur later bevond ik mij voor
mijn woning. Daanontmoêt'te ik r,niin vriend Oililendorf.

- Zoo ! zeiclle hij, gij zijt den geheêlen nactht ui,t
gewêest ?

Iik deelde hem me'de, hoe i,k d,en nacht had doonge-
bracht.

__ Prachtig t riep hij 'uit, en hebt gij den bundel van
den dief reeds ondemocht ?

*_ '\ssn, maar natuurlijk bevat hii ni'e'ts dan het
miine.

-- ,G'eloof dat zoo z'eker niet ! Kom binnen. wij wil-
len ihem t,e zamen eens ,on'derzoeiken.

Hij volg'd'e mij in mijn'l<arner, en iik haaide den hun'



del voor den dag, niet twijf'elen'de'. of de vructhtibare

ve/beeldingskraoht "t" *ii" vri'end' zou-zich"geltjk

;;;;{ ;Ë.r*uI." gà"oli'Jae' o'ok nu hdbben bedro-

sen. Tot ,rrij,, "er{bil\* 
bevon'den zich echter in d''ie

'Ë'.tiJ"ff, 'U"t"io" het miilot'behooren'de geilid' nog oen

gouden Ntpo,l"on, Lt"-"'iit franl<stuk en een paar 'bui-

tengewoon groote, ronde oorringen' waaÏvan het goûd

;;;i; ,"Ll '.." ^td'e' 
metaal vermengd was' zooal's rn€t.'

ze dikwijùs in ae oo'"" rl"" de landlireden op d'e [<aaien'

;"tH";';n in de win'kels van Parijs ziet'

- 
Ziel gij wel, zeli' e mijn vriend' dat de e'Oh'oft

mBer hezat dan gij hem toevertrouwdet' Ha'd't gij alarm

ffiil;;ïi"'1", *Ë*""" diefstal t'êgen hem- ibegon-

;;;;;" u"a ni;-de 'kîla'ht têgen- u 'kunnrên k'e'eT en'

zou u ziine ledig";ki;;; ;etrolnd en'evenveel sihiin

iË[uî" "î J'" ,]r,"ra op u't'e weïpen' a19 si! op h3'
Gii m'oogt hem àt"truà"" v'erfiffenis schenken' dâar

'hii u voor d" *;i;:'o* zil'' ld31 t'" veriidelen' be-

iT'.to ;;t :-'hiiî";r]'" î"*ai;t' zeer bêIeerd be-

handeld.
Tegen z,ijnen wil ; maar' 9T ernstig te strneil<en'

wat zal i"k ,1""r, ? Zou het niet heter zijn' om wat mr1

niet toehehoort, aan de politie-over tê geven ) '
- 

l)oet gi; .l^i--d"i-*t"' gii d'en buidel met a[ wat

er in is, aan de ;"ùil o""'lJtentl' "t o'm te k:":":
il;";, rt""""àr'"î'*"u*""t gti "t'iets 

van teru g'krii;$t'

*;,Jt gij meer weten dan i{<'

EinJ"iijL ilresùoot iù<, de, politie met d'e zaak nri'et te

ib,:moe;ilijk"" , a l'"if. ""fti"t natuurlt!'k'van }e't geld

;;;;-;;" ;i" "Ë-;; de oorr'in'gen sdbruik kon ma-

ken, ".ry'îkJ<eld'e 
il'. alles in een papier't'' l"gde rh'et in

*ii" ,tf-ao.t '"ta'[f 
ttjd en omstandi'E']red'en rnij een
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geschikte wijze om er over t,e be,sJ,issen, aan d'e hand
zouden g'ev,en.

i[-lg1 was ongeveer een jaar na het b,oven med,égre-
deeldê, toen ik d,oor een vriend uit Errgdland verzocht
werd, rhern bij een rbe,zoetk van e,ene Parijsche gevan-
genis t,ê v'ergezellen, waartoe hij niet zond,er rnoeite
verlof had ver,kregen. Terwiji wij door de werkplaat-
sen gingen, waar de gevangen,en ggmeenschappelijk,
maar zwijgend arbeidd,en, bestudeerd,e ik de fataùe ge-
laatstre'kken om ,ons rhe,ên, zonder te vermoeden dat
ik ihier een bekende zou vinden.

Dic:ht bij mij st,ond een man ovel zijnrên arheid ge-
ibogên,, welLke tbestond, in het snijden van klompen uit
stuikken van wilgen'hout. Ik hewonderde de vlu,gheid,
waarrn,edre ihij dit d,eed, toen :hij plotseling het thoofd

ophi,ef en m,'ij ,he,t ge'laat van d,en di,ef uit de Od,eon-
straat t,o,onde. ldiet alleen h'er,kend,e irk henr ters,tond,
;naai' ik br:n'er'kte c'..1,.. dat J,et herkennerr ùver en we-
der was ; want oogenhlikl<elijrk zocht hij mijn ,Lili'k te
ontwiji[6n.

ZcnJer tegen de ibestaandre bepaiingen te handelen,
ù<,on ilk nu niet met hem s,prê[<en ; t,oen ik echtel rnijn
verlangen daart,o,e aan den opzicihter med,edeelde, be-
loofde rhij ,mij, mii eene Eeùregenihe,id tot samenspre-

.king te zul'len vorschaffen, als wij all'es zouden gezi'en
hebiben. Dien ten gevo'lge werd irk, eer wij .fe s'evan-
genis verlieten, in de cel van den diref U,"6tucht, waar-
heen 'hij in,tuss'chen seleid was. De onrgel,ukkige, die
in de waan vefk,eerd,e, dat i'lc een nie'uwe aanlkllacht
tegan ,hem wilcle inl,everen, was d,oodstbtleek toen ik
hinn,e,ntrad.



'- Versahrik niet, zeide iL, ik rheb geen klacht tré,gerr
U in ,i,e lbrengen, maaï gewens,cht u te spreken, rorn ti.

uw eigenc{orm terug te geven, da,t u missclhien van nuit
kan, zijn.

rDa.arm'ede opend,e iik mijn za'kdoeû< ien nam het pakje
nre : rien Napofieon, het vijffranik-sturk'en dre oorringen
er uit. Irk geloof, ging ik voort, dat deze dingen u toê-
'be,hooren ; is 'h,et ni,e,t zoo ?

:Hij hcog zich, sprak echter niet.
--_ lJeem deze Cingen, zeide ik, en bewaar ze ib,eter

davr ten tijdc toen gij ze voor h'et Jaatst ;bezat !

t-{ij keek naar den opziohter, ais wirld,erhrij te'kennen
qe\/en, clat diens t'êgenwoordigheid ,hem rhinderde m'eer
t,g z'3gg'en, en ant\Æoord'd,e s,Iecihts :

-- Mijnheer, gii ziii ,e,en man vân eer.
Ik l:aC g'ewenscht dat compliment te'kunnen beant-

urÔ ôrcl"cn,

Vorlgende weelç verscth'i3nt :

DË DTCHTER VAN
PEN VEERMAN

P,CMAT\]

door A. t{AI{S.
Vr':,ag het aan uw dagbladverko,cper.

Uitgave A. Hans-Vander Meu[en, Kontich.

De thuis'lcomst in het verwoeste Viaancl,eyen,

* SCrl _-

PRIJS : 3 Fr.
Verschùrj nrl wekdlijks.

AFLEVERING N. 26
Het 'Woud van Hout,hulst.


