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DE VONDELING VAN HET REGIMENT.

( Naar Gouverneur )

I,

Biina honderd jaar geleclen warerl het clroevrp,r
ci.agien voor ltalië. De oeirlog woedde er. De Oostenr:ii-
kers waren in het lancl gevallen,

Veel kasteelbewoners en boer:en rond de stad Bolol-
na hadden de vlucht genomen voor de strooptochter,
van de soldaten.

Bij het dorp Nrrovi lag het tweede regirnent gren.rr.

diers. In de dercle kompafnie stond korporaal Sulpi-
cius Kobentzel, die vroeger nog cnder l<eizer Napoleo,r
had gediend en van dien tiid veel koir vertellen.

De korporaal zap er uit als een echte ijzervreter
Ziin gaat, breedgeschouderd lichaarn bewees, dat hi;
biizonder sterk was. De zware knevel en de ruige be.
renmuts, die hem tot op den neus hing, gaven aa',
zijn gezicht een zeer grimrnige rritclrr"rkking. Tijne ll'--
vendige, donkere oogen konden verschrikkelijk strenii
liiken, Maar toch was Sulpicius een echt goedhartig,e
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kerel. ï7aar hii in kwartier kwam, daar helderden d,:
gezichten op, want hii was overal bekend. En voorai
waar kinderen waren was hii altijd welkom, claar C..,

oude gebaarde korporaal, die ..e\ zoo woest uitzag, een
echte kindervriend was. FIij liet de kleine bensels o1.r

ziin knie rijden, zij mochten zijnbercnn:ruts opzetten,
hij vertelde hun allerhande.girappen, leerde hus..sol-
datenliedies en nam het niet eens kwalijk, ai*, ze aa,i
zijn langen snorrebaard tfokken.

Met den oorlog zwierven er ook allerlei ongunstige
kerels, rond, roovers, die in de verlaten kasteelen hui
zen drongien, en zeLfs vluchtelingen aanrandden.

,Qp. een avond zat korporaal Sulpic'us Kobentzel
op een hoeve, rustig ziin pijpje te rooken. plots hoor; _

rle hl.i schieten. Dadeliik sprong Kobentzel op.. :

- Dat kunnen geen ltaliaansche soidaten 
'1i,in, 

zet
l'ij tegen eenige van zi,jn rnannqn. \]7e hebben .die te .

ver we6igletrorsteld. Er zijn zeker raovers ip de buurt,
Vooruit, jongens, we rnoeten zulk gespuis die slechfe
streken alleeren.

Van op een hoogte za{en ze dat ginds op clen rveg .

e,en reiskoets aangevallen werd'.
-- Ja, 't zijn roovers I riep de korporaal. Maakt

spoed, jongens !

Maar w-at later mer:kten de soldaten, dat ze te laar
zouden homen. De roovers waren te paard en rend.e.,,,
weS. Ze namen de passagicrs van de koets mee,

Het riituig bleef liggen
De korporaal wilde tocli naar de plaats van den .
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aanval. Misschien lagen er gewonden' Ell dan moes-

tem deze geholpen worden.
De paarden waren doodgeschoten' fl'aar uit de

koets hoorde men EieL"reun. De korporafl keek naa:

binnen en zaS op de kussens een wichtjf

- 
Arm schaap, het is alleen achte{bebleuen, zà

Suipicius Kobentzel.
Étrii nam het kindie in'ziin arrlren en nu lachte. het

den ouden krijgsman ,toe.

De goede Kobentzel voelde zijn hart week worden,
;- Een vondeling nu, bromde Lfij in zijn baard

Wien gij toch wel toebehoort? tn ôtt< $eval zijfl uwr:

ouders Seen arrne rnenschen, dat beviizen uw kleer
tjes.

Hij onderzocht nu het riituig ot' te zien, of hi1

niets vinden zon, dat lçorr aantoonerJi wien het wiehtie
behoorde, Maar behal\/e een pakjeikleeren en onder-
goed vond hij niets. Hii wilde de lteç reeds verlaten,
toen hij op eenigen afstand op deh grond een brieven-
tasch zag liggen. Hij raapte die'op en stak ze in ziin
zak. Dan nam hij het kindie met al haar kussênties
en kleeren weer op, en mârche.tde zoo bepaht'er:r
beladen naar de boerderij terug..

Ziin grenac{iers voeiclen ook oprecht medelijden
rnet het arme bloedje, En de kriJitein, die te huis ver-
scheidene kinderen hacl, kwarn het vondelingetie be"
kiiken. Het lier:innerde hem am ziin iongste en hij
nam het fijne popetje op cleryarm en kuste en, lief.
koosde het, alsof het een ,unliin eigen kinderen wasi ,
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Wat moester nu van het kindje gieworclen ? En wat
zoti de bruu.\ Kobe ntzel er mee beSinnen ? I{ij moclrt
he{, niet aan piin lot overlaten, dat stond vast bii den
,ouden, trouufiartigen korporaal, Maar de bewoners
vfln den geh$len omtrek waren gevlucht, en in den
denigen brief,l dien hij in de brieventasch vond, hon
Kobentzel geeh opheldering vinden, want hij u'as in 'i
Italiaansch gesçhreven, Al had de korporaal zoovele
jaren in ltalië, doorÉebracht, zoodat hii de taal w,::l
een weinig sprehen kon, -_ çieschreverr schrift ver.
stond hij niet, en'aJlerminst italiaansch, I{et eenige
woord in den brief, dat. naar hij meende, tot eeni{:
ontdekking kon reiden, was de zonderlinge naam Ma{-
giorivoglio, Maaride goede korporaal hon het moeilijk
woord niet uitsprelten en nog rninder onthouden,

Een ionge schrijyer bij de compagnie kon den brief
eve4min ontciiferen, ofschoon hij eerst dacht, dat dii
juist een goede geldenheid was om ziine geleerdheid
eens te luchten,

Maar Sulpicius Kobentzel nam gauw een besluit

- 
lilfleet ge wat, kamaraden ? riep hii. \)fii zullen

de vondeling bii ons houden. Onze Lieve Heer heeft
ons dat kindje zeker fezonden, om te zien of de gre-
nadiers van ons regirrent nog een goed hart onder de,i
kapotias drafen. Nu, het tweede regliment zal d.en
kost wel kunnen $evtn aan zoo'n arm weesie. Hoe
dikwiils hebben doziinzn drommels hun maaS gevuld
met wat van onze kerùen afviel. En mocht schraal,
lrans ook al ms keuken$eester bii ons worden, dan
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zal de portie, die dit schaapje noodig heef t, ons nier
cieren.

--Bravo, korporaal Kobentzel, bravo I riepen da
grenadiers. Zeker, de kleine meid zal de vondeling er.r

Ce dochter van het tweede regiiment ziin ! Hoer., 1"u",
cle dochter van het tweede regiment I

Bij het regiment was een oude vrouw die taezichl
over het eten had. En de korporaal doelde op haar,
'.oen hij zei t

_- \fe moeten het kind vooreerst in handen vari
luffrouw Seidelmeier stellen, om het op te passen. Ze
is wel een erg snibbig vrouwpersoon', Zooals ge weet,
tnaar ze zal wel {oeâ ziin voor het kleintje.

De aalmoezenier doopte het kleine meisle en gal
haar den naam Marie, Daarna nam de oude mark.-
tentster van de derde kompagnie iuffrouw Seidel-
m9ier, de opvoeding van het regimentskind op zich.

's Morgens vroeg werd de afmarsch gebiazen en
getrommeld, en de dochter van het tweede regilnent
begon haar eersten veldtocht, zohrler âat ze er.iets
van wist.,,.

ï1,

Marie, de dochter- van het tweede regiment, kreeg
natuurliik een gansch andere opvoeding dan c{e meis_
jes toenmaals kregen en ook nu noÉi kriigen, bii harc
Iamilie of op kostscholen.

Zii groeidq dat het een lust was, en zag er altijd
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Irisch bn gezond uit. Dit had zij voornarnelijk aan deri

krachtigen kost en aan de gezonde bewe$in$ onder

Gods wiien hemel te danken, Zii liep, klauterde en

exerceerde zoo gioed als de beste ion$en, Vrouwen

die het zaÉen schudden het hoofd over zulke wilde
strehen.

De kleine Marie was bovendien zeer bevalteliik' Zt
ieerde lezen en schriiven van een zeer kundigen sol-
daat en weldra kon z.ehet beter dan haar leermeester.

Ivlarie werd een lieve jonkvrouw. Ze kende nu haar
geschiedenis. En ze was dankbaar jegiens de grena'
diers die zoo goed voor haar Sezorsd hadden, Ze

noemde ze allen haar brave vaders. Ouderen stierven,

ionSeren kwamen bij het re6iirnent. En allen hadden
eerbiecl en vereeringi voor Marie.

Toen Marie achttien jaar was, stierf jufvrouw Se;

delmeier. En nu werd Marie marketentster. Ze koc!û
de levensmiddelen, zorsde opperbest voor de keuken,
eù alle grenadiers waren tevreden over haar werk.

Na een veldslag verzorgicle Marie triefderijk de ge

wonden. Ze vand den oorlog verschrikkelijk. Maar nu
was het wapenstilstand. Toch bleven de Oostenriikers
in ltalië.

Van al haar << vaders > hielcl het meisje evenwel het
tneest van den' ouden Sulpicitas Kobentzel, die haar
niet meer lief kunnen hebben, ware zij zijn eigen kind
geweest, Het meisje za5! hem aan de oo6ien, wat hti
verlan$de, en al, wat hii wenschen kon, âeed zij, zon'-

der dat hii er een woord over behoefde te'spreken.

-8-

Niets deed den grenaclier meef, genoegen, dan wan
rieer Marie met haar wonderschoone stem een hunner
liederen voor hen zong. Dit moest zii dikwijls doen, en
het koor van dapperen viei dan altijd met kracht err

rnacht bii het einde van elk couplet in. Een lied beviel
Sulpicirrs en ziine kameraden biizander goed, en dat
moest Marie dan ook dikwijls voor hen zinSen. Het
was een lied ter eere van het tweede regiment,

Op de rnaat van dit gezang waren de grenadiers
meer dan eens ten striide en ter overwinninÉ Ée-
trokken, en nog meer hoorde men het in bliide uren
als er feest gevierd werd. Het liecl behoorde eigenliik
bij de geschiedenis van 't regiment.

Marie sprak soms wel wat grof, zooals de soldaterr
'rnaar nooit hoorde men van haar een slecht woord
En wee de grena,diers, die vloekten ! Dan kregen ze
van hun << dochter >> een strenge vermaning.

Het tweede regirnenû was hef fatsoenliikste van het
heele leger en dat kwa,rn door Marie

Het was clus nir wapenstilstand. Het regiment bleef
op dezellde plaats, Marie had veel vriien tiid. Ze
zwlefi door het schoone gervest, beklom de berSen.
of. zat uren in het bosch te droomen. Ook voer ze op
het meer.

Zekeren dag was zii in haar bootje alleen naar een
eilandie geroeid, dat <ip eenigen afstand lagi en dat zij
al meermalen had bezocht. Het eilandie was waarlijk
mooi, en men had er een prachtig uitzieht De boomen
en de struiken gaven een heerliike schaduw, Zii l:ei
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een poosje gehengeld, maar de'visschen wilden niet
toehappen. Deze bezigheid had haar evenwel zoo in
lreslag glenomen, dat zii niet bemerkte,.hoe donkere
wolken zich samenpakten en hoe drukkend heet het
was 6leworden. Zoodra zii die verandering van het
weder bemerhte, SinS zii haastig weer in het bootje,
om aan land te komen eer de bui losbarstte.

Pas was zij evenwel in het eigenliike vaarwater of
ci.aar begon het te onweeren. De bliksern schoot ziine
stralen en verblindde haar de oogen, Zware donder-
slagen dreunden en weerSialmden vreeseliik in het ge

bergte aan alle ziiden. Een scherpe .,vind bewoog het
water, zoodat het hoog opgolfde, Een handige schip"

I)er zou den oever noS veilig bereikt hebben. Maar
Marie was niet in staat de riemen goed te hanteerett
en het bootie in de goecle richting te houclen. Daarbi,
miste zij de noodige ervarenheid in het roeien. Een
tiid lang hield zii het nog vol en deed haar best,
om het land te bereiken. Maar tegen ztrlk een inspan
ning waren haar krachten niet bestand, Uitgeput en in
doodeliiken angst zonk zij op de knieën neer en liel.
dle riernen los. Zii rilde van ontzettinS. Moest zij wr
in dit meer verdrinken ? Ze voelde zTch eenzaam en
verlaten en ver van alle menschelijke hulp.

In dezen nood bad zij vurig tot God om reddinf
Machteloos lag ze daar, terwijl het bootje'door de
golven heen en weer werd geslingerd.

Maar toch werd haar gebed verhoord. De reddin{
'oas nabii. Een bootje, even klein als het hare, door"
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sterke armen geroeid, sneed doo, d" *o"iigr {oivàr
De moedige schipper kwam zoo nahii als hii kor,

wierp zieh toen voorover en trok Marie's bootie. det
los heen en 't^/eer gierde, naar zich toe. Hii greep het
bewustelooze meisje, en legde ze in zijn bootje. Toeri
keerde hii om en roeide uit alle macht naar den karrr-

toe, van waar hij gekomen was. Een kwaftiertje later
was hij met den kostbaren last aan land gestapt.

Marie giaf geen teeken van leven meer. De jongic

man droeg haar in ziin armen naar een verlatçn vis
schershut in de nabijheid, want nu begion de regen mel
stroomen te vallen. De schipper lei haar voorzichti4
op een mat. Hij liep if linfs naar het rneer i scheptc
water in ziin hoed, bewreel hare handen. Na gerul.
men tijd opende Marie de oogen, efl zaÊ hern, die haar
gered had, verwonderd aan.

Antonio, zoo heette de jonge man, vertelde nu wal
er gebeurd was.

Marie dankte hem harteliik. Ze zou n1r wel naar
haar <, Vaders >> kunnen terug keeren. Het onweer
was bedaard. De zon piepte zelfs door de wolken.

Sulpicius Kobentzel liep ongierust heen en weer. Hi;
nad zich doornat laten reg;en en. Ziin natte snorre .

baard hing treurig langs zijn kin.
De oude man leed vreeselijken angst. 'S/aar was

Marie in dat geweldig weer ?

En Kobentzel bromde bij z,ich zelt, dat hij nu de
waaghals, die zoo dikwijls op de bergen klom of o1,
het meer voer, eens flink de les zou lezen.
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-* Ôoddar,k ! riep hii eindeliik uit' ' 'r ':

Hii zaS lVlarie .ciaar aankomen'

- Dairend kanonnen ! schreeuwde hij' Wat is et

nu gebeurd i! Ge ziet zoo bleek als een soldaat' die al

"*ïu"rra"ri 
ir, 't hospitaatr ligt' En uw kleeren plak

ken aan uw lichaam !

V,fees tniet boos, vader ! sprak Marie' Ik zal

gauw droog $oed aantrekken""
'Ze verlelde wat er gebeurd was'
*- Vrrortaan zaf ik wat beler op u letten' verzeker'

cie de oude serSeant. Denkt $e, dat ik u gevon'Jen heb

in'die koets om u nu in zoo'n rneetr te laten verdrin-

ken ! Vooruit, marsch I naat uw bed' Een paar uu''

onder de dekens ! En er niet uit, voor ik rcveillç:

blaas.
De oude man had $eliik : rust en slaap dedel Marie:

goed en den volgenden daf was ze volkornen hersteid

Al de grenadiers rnaanden haar tot voorzichtigheici

€rêll;
* Maar, mijn vaders , zei Marie iachend, $e ziit zao

dikwijls zelf in Sevaar $eweest' Tilat maakte ç1e nu

toch een druhte over dit voorval' Weest iiever dank'

baar dat God rne beschermd heeft'
Kobentzel had het dien da$ druk, want er was iuisf

bericht gekomen dat de wapenstilstand een einde had

lienomen. De ellendige oorlo$ zou dus rveer be$innen

en de ser$eant-maioor moest zor$en, dat alles in ziila

troep goed in orde was.

Antonio, de ionÉe schippern had veel aan het rneisjc
*12-

g*da"ht;'âat hiil gered had. En hii wilde Marie eeno
Lervg zien.
' Tegen den avond zwiert hij bij de hoeve waar cic
grênadlerô'SeleSerd lagen. Hij was echter verlegen van
:âàrd, eir'daardoor'deed hii vrat vreernd,
'Een sckildwachi greep hem bif de kraa{,
': I{â, riep hij uit, de oorlogi is weer pu, b"gorrnu*

of de italianen zenden reeds hun spionnen rrit, om le
i,espieden, wat wij doen !

'Andere grenadiers kwamen toegesneld. Antonio ze,
clat hij geen spion was.
''--_- \)fl'aa1sm sluipt ge dan hier rond ? vroeg lnen.

De'arme' jongen was [e veriegen om te bekeiinen.
dat hii Marie had willen zien. Hij stamelcie een uit-
vlucht. Maar'daardoor rverden de grenadiers ,ro:j
#ântrôuwender. En ze brachten Antont naar Kobent.
zetr, die nu waarnemend kommandant was in dezc,
streek.

Toen hij den zoogenaamden misdac{iger zag aa.n-
kornen, streek hij eerst zijn langen knevel op, zettr.r
ren paar vreeselijke oo$en en begion rnet den jonk.
rnair r'uw aan te spreken. Een stroom van kernachtigt:
woorden rolden over de lippen. 't Silas als hoorde
men de trorri roeren. Daarna, toen zijn eers.te woede
wat bekoeld was, riep hii den Elevan6iene met forsche
stem toe :

-- tiit mijn oogen, spion ! Brengl den kerel naar
den eersten den besten boom en hang hem op I

--- Ili ben Seen spion I kreet Antonio, die nu zap,*13:



d.at het ernst werc{. Ik ben een Zwitser, die hier in
Italië bii kennissen verblijf,

- \flat, een Zwitser ! raasde Kobentzel. Waart Se
een ltaliaan, die voor ziin land werkte, ik zou no{
eens over mijn hart strijken, als ge onder den boom
stondt. Maar een Zwitser, een vreemdeiingi, die voor
+geld ons komt beloeren. Dan geen genade. Maakt eerr

strop gereed, jongen !

Al de grenadiers liepen samen.
Antonio besloot nu toch over Marie te spreken

rnaar het bleek niet noodig.
Marie kwam op de vreeselijke stem van haar plee{.

vader zelf, om te zien, wat den ouden man zoo boos
rnocht gemaakt hebben. Hoe ontstelde zii, toen zij An,
torrio Eieboeid tusschen de bajonetten z-{S staan, en het
korte vonnis hoorde, dat de sergeant-majoor over hem
t"1îl:ïTî,ti"n", 

meisje nu, doodelijk beangsr, Dic
man is onschuldig !

Nijdig zagen de grenadiers het dochtertje van 't
regiment aan, dat voor een spion ten beste sprak.

-*- Bernoei u niet met onze zaken, meisje, zei Ko-
benlzel bestraffencl, lflat wij met dien jongen boos
wicht willen beginnen, is onze zaak en Saat u niet aan,

-- En ik ze{,, dat het mij juist zeer vee! aangiaat I

riep }vlarie nog lrrider. Deze jonkrnan is 6ieen boos
wicht ; hij is het, die mij toen, bij dat onweer, uit
Let water {ered heeft, en oln hem te beloonen wilt gij
clen armen kerel nu ophangen.
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Het meisje zaS zoo rood als een roos door drilt er'.

opgewondenheid.

- 
Is dat waar, Marie ? vroeg de sergeant-majoor:.

nadat hij een poos gezwegen had. Herkent gij her.'
waarlijk voor den man, die u redde, of hebt ge u mis-
schien toch vergist ?

-Ik herken hem zeer 6ioed i hoe zou ik het ander:
durven wa$en, mij met de zaak te lremoeien ! ernt.

woordde Marie. Ik sta er voor in, dat hij geen spior:
is. Laat hem dus los en laat hem in vrede gaan !

- Maar waarom sluipt de kerel dan om het dori;
rond, alsof hij iets kwaads in den zin had,' ? vroeg
Kobentzel rveer, want zijn wantrouwen wilde maar
niet wijken.

- O, dat begriip ik zeer goed, antwoordde Marie
gevat. Hii heeft mij eens willen terug zien"

Antonio bekende nu, dat Marie geliik had. Hij u'a';
gekomen om haar eens terug te zien,

- Nu, dat verandert de heele zaak, sprak Kobeut-
zel, Maar, wat drommel, hadt ge dat niet eer kun.
nen zèggen ! Ge hebt toch een tong in uw nroncl.
knaap !

-_ Hii durfde het niet te vertellen, vader ! hernan.,
Mar'e.

* Dan moet ik hem dus eigenlijk nog bedanken i

bromde de sergieant-majoor.
Hij Eaf Antonio een klap op den schouder, dat de

fotsche schipper even wankelde.
. Ge ziit een vent met een hart in uw lijl I sprak
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Lij. 't Is schoon en moedig uw leven te wagen. om. dat
van een ander te redden. Kom, maar eens nieer. D,:

schildwachten weten nu dat lie een eerlijk man ziit.'

-- Antonio moet bij ons blijven eten, besliste M.a-

rie, Eigenliik was ik na miin redding te suf om hern te
h,edanken, zooals 't behoorde. . :.. .

En Antonio zat bii den serfeant-mâjoer aan talsl
FIij kwam elken dag naar 't regiiment. En Marii:

praatte vriendelijk met hem.
Zekeren dag zei Sulpicius Kobentzel tot Marie qn

Antonio i . .

-Ik begrijp het al, ge zoudt samen willc.n troq
wen..,.

" Jan bekende Antonio nu openhartig.

. Is het waar, Mafie ?

- Ja, vader...
-- Ik vind het best. jVlaar-de rnan var: Marie.moe!

een grenadier zijn ! verklaarde de ser.geanlrulaioel
Dat hebben wij, vaders, al lang bepaald. Fn sol
daten houden hun woorcl, Dus To,ontie, qlg.ge r{i-\,v

rvensch veivuld wilt zien, moet ge dienst,nu*"r.,,lril
ons regiment, En waarom zoudt ge niet ? Een kloeke
[erel als gij....

- Vechten tegien de ltalia:ren, die ons niets hebber:
inisdaan.. Ik ben een Zwitser-. sprak Anlonio'.

- 
't Is waar ook... Ge praat rechtvaardiÉ... Maa'

ik weet raad. Ge hebt een goed en medelijdeqd hrari
Word grenadier bij ons, niet om te vechten, maa.r etrïl
gewonden we$ te dragen en te verzorgen"'
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. 
-Ja, 

ja ! rieP Marie blijde uit'
' ie gaf haar pleegvader een kusn orndat Kobentzel

dadeliik zulk een Eoede oplossin$ $evonden had

Antànio stemde toe. Ïn clen slaS kon hij zoo wel Ïta'
lianen als Oostenrijkers helPen.

Al dç vaders wqreq tevreden. De Éeneraal hoorde

de Éeschiedenis, en vond het goed, dat Antonio gqe-

nadîe, wçrd en bii den dokter in dienst werd gesteid'
'M"u, Sulpicius Kobentzel verklaarde, dat Marie

nog eenige iaren nroest wachten om te trouwen' Ze

was.no$ jon$'

III1 ,

Een iaar was voorbii ge$aan. De. oorlog liep ten

.ein{q. en yegl . gevluchte .Iamilies keerden naar hun

woonplaats teru6it
' . Z"ker"n namiddag zat Sulpicius Kobentzel rustig
io ,iin kwartier. Hij overdacht ziin leven. En hlj
peinsfle ook aan het viirden van het kleine rneisje, dat

nu noS de dochier van het.regiment was, ofsch<;on hi j

âlIeen"'bii de grenadiers cle eenige was, die liet kind
r,og op de 11men gedra$en had.

De bejaarde ,sngrrebaârd haalde de brievt'rlia'ch,
clie hÏi. alti;d Ëij zlch hie!d-, ie vooJschiin en :zag'.den

brief"nog eens in, dien hii erin'gevonden had. Dit
stùk papier was toch hèt eenig niddel om eenma.trl de

âf'tomst van het meisie te leeren kennen. V.;rlr <ie

dlriÉ"odrt" keer misschien bestudààrde hij het wo ;: ci

,dat hern altiid een struikelbol was gebleven : < Mag
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giorivoglio >. Hoe dikwiils had hij op zwerltochten

"i"t f,iut en daar gevraa$d, of er qiàt eene familfg'

Matschvollio of Matskoglio in den omirek bekend wse'

Maar altijd hadden zii, wie hii de vraa$ deed, neen

gezegd.

-- Het is een duistere geschiedenis zoo waar als ih

Sulpicius Kobentzel heet en ser$eant-maioor ben,

sprak hij in zich zelven en klopte de asch uit ziin
piip.

Op dil. ooSenblik lcwam een soldaat den tuin in.

sloeg aan, toen hif voor den ser$eant-maioor Sel*omer,
was, en berichtte, dat er zoo even een reiswa{en aen

gekomen was, met eene ?ame er in, die den komrnan

aant wilde spreken.
Kobentzel stond op, zette ziin berenmuts op, en

volgde den soldaat. Daar stond inderdaad een $roote
teiswagen, met adellijke wapens op de paneelën be

schilderd,
r-'ne steeg uit, gevolgd clor:r haar huishofmees'

ter, een dor, klein mannetje, die er uitzag als wE-t

hij door den ouderdom uitgedroogd en een kamênier
sie ook al haar jeuSd achter den rug had..

Met grootg radheid van tong deelde cle dame clen
, heer kapitein ,> haar verzoek mee. Zii verlangde eerr

paspoort of een geleide van eenige Srenadiers tot aan
haar kasteel, dat slechts enkele mijlen verder land
wâarts laf. Zij was in de laatste uren verscheidene
malen aangehouden, omdat zijn geen Oostenriikscli
paspoort had.
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-- Ën waar komt mevrôuw van daan ? vroeg de

serfeant-majoor, zi jn knevel weer eens ter cle$c

rechtop sirijkende.
*'-' Mevrouw de markiezin komt uit Fiorenta in Mo-

clina, antwoordde de oude huisho{meester defti$ wanî
het beviel hem niet, dat ziin hooge meesteres eoo wer,1

onderwaagd.' * Fiorenl.a ? herhaalde Kobentzel peinzend' als

iemand bij wien een oude herinnering opkomt, waar
van hii zich evenwel geen rekening weet te geven,

Fi,orenta ? Bij Novi gielegen, nietwaar ? vervolgde hij,
-- Het schijnt, dat mijnheer cle plaats kent ? -zei dt

rrarkiezin vriendelijk.

- Ja, mevrouw de markiezin, antwoordde de oude
Kobentzel. 't Is wel reeds achttien jaar geleden sederl
ik in de buurt was, maar toch zal ik dien tijd nooit
vergeten. We hebben bii Novi gevochten. Maar hoe
heet het kasteel waarheen mevrouw de marki.ezin
reist ?

- Maggirivoglio ; 't is het erfgoed van mijn fa-
milie, antwoordde de dame,

-- Hoe ? Wat ? Matschio *-* wat ? stotterde Ce

sergleant-ma j oor haastigi.

- Maggiorivoglio tspreek uit : Madschiorivolio),
herhaalde de dame lachende, Vindt mijnheer dal zoo
'n biizonderen naam ?

- Bijzonder ? Neen, hernam de oude soldaat. lVel
lieb ik dien naam nooit hooren uitspreken, en zelfs
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kari'ik hem ook niet uit spreken; maar ik heb hem

dilrwijls felezen. \ùfil mevrouw de markiezin zoo lioed,
ziin, mij te zeg{en, of zii nooit een zekeren overslt'
Mârino heeft gekend ?

Bij ,'t noemen.van dien naâm verbleekt de mar:kie
zin. :

- 
Of ik hem heb gekend ? Hij was immers mii r

schoonbroeder !' riep zii uil.
.- Duizend l;i-,lil:lc;n en $ranaten J u"h1sqil"ar:1r-:'!1.;

oude soldaat; . .

In de vreugde van zijnhart had hij zijù berenmuis
gaarne hoog in de lucht willen giooien, maar hij herin-
nerde zich nog bijtijds, dat dit niet paste voor zijn
waardigheid als kommandant. - :

Vragend en verwondetd za! de markiezin den ou-
den man.

-Ja, mevrouw de markiezin, begion Ksbenteel
wat bedaarder. Het komt mij voor, dat nu'een raad-
sel .opgelost wordt, waarnaar ik sedert achttien iaa:
zoek, Ik vond toen, moet u weten, op het slagveld van
Novi een kiein meisjen orntrent zes maanden oud, er';rr

beeldschoon poppetje. Bij haar lag deze brievar:tasch,
en er in zat een brief van een overste Marine ?an een
markiezin..... Matsvogelio oI hoe het ding maÉ hêetc.n..

De dame za! d.en briei in.

- 
Dat is mijn nicht, sprak Le ontroerd. Mi;n

schoonbroeder wilde het naar mij toebrenSen.
--* O, iuist I En onderwegie is hii door roover'over-

vallen.
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* Dat kind, mijn nicht ! Waar is het ? riep de mar'
kiezin nu opgewonden, Leeft het nog ? Spreek tocl,

miinheer.
* Het meisje leeft en is een bekoorlijke jonk

vrouw gleworden, antwoordde Kobentzel.
Is 't mogelijk ! Maar waar is ze ?

- 
't Is mogelifk, mevrouw, en zelfs zeer zeker

bevestigde Sulpicius Kobentzel. Zij werd, gered er'
groot gebracht door menschen, die gewoonlijk niet al.
zeer teerhartig te boek staan, maar die daarom toch
een hart in 't lijf hebben.

* Ach, miin nicht, mijn kind ! riep de dame wee''
Kan ik haar zien ? Waar is zii ?

- Mevrouw de markiezin zal niet langi behoeve.'.'

te wachten, zei de sergeant-firajoor.
Hii gaf een 6irenadier bevel, Marie te gaan roepen

En zich tot de dame wendende sprak hij :

*- Tot het meisje komt, kunt u den brief no6[ eerr,r

lezen, die u zal bewiizen, dat ik de waarheid heb ge..

sproken.,
Toen de markiezin het geschrevene las, kwamen de

tranen in de oogen.

- Daar valt niet aan te twijfelen, zei zii. Dai.
meisje is mijn lieve nicht. Nu moet ik u nog iets vra.
gen, miinheer. Is zij grootsebracht en opgevoed zooalr
het een dame van haar rangi past ?

- l(/el, sakkerloot, ûrevrouw 'd.e markiezin, .ivat

denkt ge wel ? riep Silpicius verontwaardigd. Zii is
zeer Soed opgevoed, zou ik meenen, Zij is opgevoed

-21 -



als de beste soldaat, en hii ÏreeÎt Seleerd hare méêr-

oeren te eerbied,i$et)t zoa $oed als cJe beste Srenadier'
Ja, Marie is een pracht van een meid J

Daar hwam Marie, Ze zag, dat Kobentzel vreemrl

deed.

- 
Wel, oude vader, wat slreken hebt $e vandaag

t nder nw berenmuts ? vroe! ze'

- 
Is dat Marie ? riep d'e markiezin uit. Ze spreek!

zoo froi,...

- 
tùfii witrtren nir ernstig praten, zei Kobentze!,

en zette een gezichi, alsof hit voorzitter van een

i<rijgsraad was. Ge weet, Marie, dat wii ons al veel

moeite hebben gegleven o1n uw {amilie te vinden ; nu it;
clie gevonden.

' - 
Wut zegt {e, vader ? riep het meisje nieuws-

gierig uit. is het waar ? Ik heb anders vaclers genoeg

en ik heb het aifijd Sc'ed bij hen gehad ; maar ik zorr

het toch ook niet onaarciig vinden, nogi andere familie
te hebben ; en meent Se die nu waarlijk 1.e hebben ge

vonclen ?

*- Wis en zeker, antwoordde de sergeant-majoor:
I{ier, die dame is uw tante, vervolgde hij, op de mar'
I<i.ezin wijzend. Mevrouw de markiezin van Matsc.,..
Matsorigel of hoe dat gekke woord dan ook heeten
mag,

Verbaasd keek Marie cle dame aan,
-- Eene rnarkiezin mijn tante I hernam ze, Ziit gii

mijn tante, mijn goede mevrouw en wilt ge mij als
ury nicht erkennen ? Dat is 'r,erwonderlijk en doet mij

ontzaglijk veel plezter. Maar zeg, auûe vader, hoe

hebt ge het toch gemaakt om miin tante te vinden en

te herkennen ?

-- Tfl.at onbeschaafde uitdrukkingen giebruikt clai

kind toch ! r:iep de marktezin zuchtend,
*-' Ja, ziet ge, mevrouw, zei Kobent.zel, toen 'are trreÉ

kind klein en huipeloos op het slagveld vonden, had-
den wij niet zrso dadelijk iernancl bij de hand, die het
kon aannemen en als een cleftige jufvrouw opvoeden.
$(iii grenadiers van het tweede regiirnent, deden wat
v,'ij konden voor de kleine. De oude jrrffer Seidelmeiei:
bracht haar groot, en wat de oucle vrouw haar niet koi',
leeren, dat leerde ze van de grenadiers, bilvoor:heetrci :

lezen en schrijven. Zekan het nu net zoo gioed als ee'r
overste of een Seneraal. Een jonge jufvrouwkostschooi
hebben wij natuurlijk niet bij het regiment. Maar hr:';

hart zit op de rechte piaats, en die deftige spraak
zal zii ook wel gauw aanleeren, want zij is lang niet
dom. Zij zal anze opvoeding eer aandoen en voûr 1i,

mevrouw, een liefderijk, gehoorzaam kind worden.
* Gii zijt een braal rnan, zei de markiezin. Ik zai

rr en uwe grenadiers altijd dankbaar t'lif ven, vc,or het,
geen {if aan miin nicht hebt Sedaan. Nu Marie, mijri
lief kind, wees niet zoo verle6!en, \ililt Se uw tante een
kus komen {even ?

Blozend en verle6ien trad Marie nader en omhel,i.
cie de dame.

-._-. Ge moet u dadelijk gereed maken om rnet mij
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naar het kasteel te Saan. Het past niet, dat ik u nod

langer hier laat, zei de markiezin.

-- Maar miin vaders ! wierp Marie haar te{en
lWat zullen zii er van ze1Sen ?

Zii dacht er ook aan, wat Antonio zou denketr

Maar die gedachte durfde zii nu niet uitspreken.

- 
De 6irenadiers z.ullen u niet $aarne verliezen

sprak Kobentzel. Maar zii zullen u van harte geluk"

wenschen, kind.
En bij die woorden rolden Sroote tranen langs he1

lezicht van den ruwen oudeu soldaat.

- Mijn ware vader en moeder ziin dus gestor

ven ? vroeg Marie.

- Ja, zei de dame. Uw moecler stierf kort na uw
gieboorte en uw vader moet door die ellendi$e roo
vers omgebracht zijn. Maar ik neem u als mijn doch-
ter aan,...

- 
Dat is heel braaf van u tante.. Maar ik ken ,r

pas van nu,.. En mijn vaders van het re$iment kun-
nen me noS niet missen... Ik bliif liever hier en zal',
rru en dan komen bezoeken.

-- \ilat ! Hoe kunt ge dat ze6igien ! vermaande haar
tante. Uw vader heeft u naar mii willen brengen, om
u aan miin zorfen toe te vertrouwen. Het is mijn
plicht thans u te beschermen en voor uw toekomst te

zorÉen.
.-Ja, kind, gij moet met uw tante mee {aan, be.

sliste ook Kobentzel. 'We zouden u natuurliik gaarne
bij ons houden. Maar nu weten we dat gii tot een
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voorname iamiiie behoort en deze hebben we terttpt

gevonden,... We komen u nu en dan bezoeken'

- En Antonio ? ftruisterde Marie'

- Wees g!erust..'. Ik waak over u beiden..'

Antonio bevond zich nu vrii ver van hier in eerr

hospitaal. Maar Kobentzel zou hem alles vertellen.
Marie zou haar plee{vader $ehoorzamen. Ze nat":,

afscheid van de grenadiers. Ze weende'

De markiezin zwee!, maar er$erde zich aan dar

alles.Ze zou wel zorgen, dat Marie nu een heel anderc

en voorname opvoedin$ kree$'
En de vondeling van het re6iiment reisde in de koetr

mee naar een groot kasteel,
Ze la{'s avonds op haar mooie katner, in het $e

teeldhouwd bed te weenen, om haar goede vaders.
v.

Marie bleef bij haar tante op het kasteel Ma$giori
voglio. Het leven daar was lang niet eentonigi, wan i.

d-e oude marki.ezin, gaf nu dikwijls feesten en ont'
ving veel {asten, De adelliike families uit den omtrek
werden dikwiils genoodigd, en de oude dame maakt-.
dan gaarne veel staatsie met haar ionge nicht,

Marie zelf vond het leven op 't kasteel niet zoti
t'iizonder aangienaam. Zii leelde in overvloed, dat was
waar, maar riikdom en grootheid konden haar niet ge-

lukkig maken.
Zii was er niet aan glewoon en had reeds vroeg gie

leerd met weinig tevreden te ziin.
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Haar lante wilde een voorbeeldige .fonSe dame v;rrr

haar maken, en dus moesl Marie een menigte dingen

leeren, die haar niet erg bevielen. Zii moest beter Ita'
lra.ansch spreken, want zii sprak het met een zekere,l

vreemden tongva[. en ook moest zii beginnen Fransc]r
te leeren.

Zrj kreeg ook zangles en maakte groote vorderin'
gen, zondat de meester die haar les gaf, verklaarde,
ctat lrij nog zelden een leerlinge hacl gehad, die zulk
een lieve en toch kracirtiSe stem en zaoveel muzikaal
gehoor Tsezat, als Marie, De stukken di,e zij zin5lerr

moest, vielen echter niet in haar smaak" Zii zoa veei.

Iiever een frisch, guiiig soidatenliedie gezonfen heb-
ben, of een vroolijk volkswijsje, dan de flauwe, sui.
L;erzaete melodiën, die haar meester medebracht,

Al wat zij verder Leeren moest, verveelde haar
Zij, de levendige, vluggie dochter van het regiment,
had er geen zin in, uren lan$ te z.itten in de prachtige
zalen van het kasfeel.7-ij had een atkeer van de zij-
clen sleepjaponnen" Zii gevoelde zich als een vopiel
in een vergulde kooi.

't Liefst Sin{ ze wandelen. Een prachtige hond ver.

;ezeld.e haar. I)an dacht ze aan dntonio en haar va.
ciers.

Zekeren dag sprak ze met haar tante over Antonio.
Maar de oude clame zei, d,at ze dien jongen man moesl
vergeten.

Ze zort later troLrwen rnet een {raa{ o{ misschien
wel een prins,
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Toen had Marie veel verdriet' Ze zweeS echter

Maar Antonio verSeten, haar redder, den braven'

edelmoecligen iongen, dat nooit !

Zoa Sin$en maanclen voorbii'
Tot de bezoekers van het kasteel behoorde ook eetr

trotsche hertogin. Ze had, een zooît die Carlo heette'

En deze kwam nu met ziin moeder mee. Hij deecl erq

flauw tot Marie. Zii vand hern een verwaanden kerel'

De hertofin wilde Carlo rnet Marie doen trourven'

want die darne was wel erg hoogmoedig, maar bezat

niet veei geld, En ze beSreep, dat Marie later dit
prachtig kasteel zou kriiSen, u'ant ze was immers als

kind door haar tante aan$enomen.

Als Carlo de vrouw was van Marie, zou'hii r{:

heer van het kasteel ziin. En zoo dacht Carlo er zel{

ook over.
Marie's tante werd door de herto$in over dat platr

aan$esproken en was er zeer mee in$enornen'

Haar nicht kon zelf hertogin worden ; daf was nrt

biina toch zooveel als prinses,

Tante prees Carlo, als een frooten, voornamen, def
tigen miinheer.

Marie zei, dat ze'me! niemand anders zou tfouwen
dan met Àntonio.

Toen werd tante kwaad.

- li/at, ûep ze.uit, denkt Sii nog aan dien armen
vent, een kerel zonder manieren ! Vertel het nooit aaii
miin kennissen, wie 6 groot gebracht heeft.
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,Tante had,aan haar gasten wijs gemaakt, dat Marie
iaqggn. tijd "in, een kostschool was geweqst.

Marie toonde zi.ch zeer bedroefd. Elken dag rvee:"

ppalte,lante over Carlo en ziln voornamen titel.
Trlestig zwierl Marie door de velden. \Xlat gzr ze

,rm,al den riikdorn van het kasteel, Zekon haar << r'a,
ders > niet .vergeten

Zekqqen dag, had ze egn groote verrassinS, Ze ont-
rqoette plots .haar pleegvader.

- Jan ih korn u. eeos bezoeken, zei Sutpicirrs Ko-
Y:es\7æ1, Wat zijt Éç nu een voorname dame gewor
den ! Maar {e zijl toch blij mij, den ouden snorre.
tiaa1d,. !e zien, .hé ? , .

.-.9r,ik wou, dat ik nog bij het regiment was rie{:,
Marie uit.

En zp,vertelde nu alles, ook over Carlo.
Kobentzel was niidig.
* Ik zal. die, oude dame eens flink de waarhei.i

z,e{fien ! verzekerdc hii.
Driftig stapte hij mee naar 't kasteel. Marie's tante

schrok, toen Kobentzel de karner binnen trad.
--- Man, het is hier r:'rv plaats niet, zel ze kwaad

De oude tiid is voorbii. Marie is nu een freule en
rnççt heçl die geschiedenis van de soldaterij vergeten
Ga.in deteukgn, 'daar kunt çie eten en drinken krilgen
en verlaat dan het kastôel en kom noçit terug.

_ Q, lante, hoe kunt Se zoo tot miin braven pleeÉ
r,adg":r sple!-en ! kloeg Marie. Hii heeft mii het leven
gered"
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Ze nam den ouden man bij den arm. Maar de mar
kiezin riep kneehten en beval hun Kobenteel buiter.
het kasteel te jagen.

- Niernand rake me aan ! riep de snorrebaard, err

hii stak zijn vuisten op, ik zal heen gaan, ondankbarg
hoogmoedige vrouw ! Maar ik zeQ u, dat ge Marie niel
aan dien geldzuchtigen hertog of wat hii ziin mag. zul,
uithurven. De grenadiers hebben het anders bepaald,

Marie schreide en wilde met haar pleegvader mee
(aan. Maar deze ried haar aan kalm te bliiven.

Sfeer verliepen eenige weken. Carlo en zijn moeder.
krvamen dikwiils.

Op een middag zalen ze er weer, met nog ander,.
gasten. En nu deelde de markiezin mee, dat haar lievrr
nicht de vrouw zôu worden van Carlo.

Marie zweeg. Ze voeld.e zich ellendig, al wenschterr
cle Éasten haar geluk.

Plo-ts klonk trompetgieschal en dan giezang.
*- Het liec{ van het regiment I riep Marie.
Ze bad het zoo dikwiils giezongien !

Ze snelde nu de zaal uit, En daar in den hof ve,:"
schenen de Srenadiers door Kobentzel aançfevoerd.

-__ Mijn vader ! juichte Marie,
Maar ze ontroerde no$ meer. Daar trad Antonio naa,'

voren. Hij omhelsde Àtarie, Hij was officier-dokter ge
worden en zag er hranig uit.

De Sasten kwamen verwonderd aan de deur zièrr
'err tante was woedend. Carlo keek niidig. toen hii Ma-
rie aan den arm van Antonio zag naderen,

-g'_-

kobentzei nr,,,, n,, iret woorcl. En hij vertelde de ge
Ëchieclenis van Marie.

- 
rVat, raasde de hertogin , zii is

groôt gebracht I En ai" -iia' *iij.tiduwtirr......;

bij de soldaterr
met mijn zoon

' 
,JVlarchôer maar op met dien slun6iel van uw jon-

gên, hbnrinan rJeer:cle Koben tzel.
De meeste piasten kozen partij voor Antonio.-, Ik ben lrier nu kommandant I verklaarde Kobentzel. FIoe is het, oucie vrorlw, zullen we samen overo'e toekomst van Marie praten, gti ;l; tante en ik alspleegvader ?

--O, tante, Antonio is een edel mensch ! Denkaan wat ik u verteld heb van het meer ! sprak Marie.De markiezin verandera" toun to"h.
, 

* 
" 

Welnu, sprak, ze,.ik geef mi jn toestemming to{het huweliik. Dat Marie "i a",r.i" ,;*un Éeluklri.izijn !

De grenadiers juichten,
't Was feest og., het lcasteel.
Caf,lo reed woedend met ziin moecler naar hun ver-vallcn slot.
En Zes weken later vierde men de bruilo{t van devondeling van het regliment.
Kobentzel nam ontsiag van den dienst. Hij was nuu".:1 

"ld. En hii bleet op het kasteel ;;;"", want zoawilde d.e clankbare MarL het.
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