
:{trttu rlr utr uuóuu, ull ..., uuur ! rva!È rrrll arDur utr ulrur uuó

rk den grorld oncler mijne voeten voelde rn,egzinken, hon onderzoeken, om uoarni
zoo lrof mij nu op eens zijne spre.lrende gelijkenis E., te beraaclÀlagen, rÀ'anne(

met den ongelulikigen Yan Raamsland, rviens droe- den ongeluhhigen Van Raar

vigen lever.rsloop ili in deze bladen heb medegedeeld. nog niet de minste verant
Een huiveringwehhencl vermoeden u.elde in mijn zoo belangr:ijlie ontdekking r

brein op, maar tevens danhte ih den ]rernel, die mij httl iIi drrn het adres reeds

nrisschien een gloot geheim zou doen ontsluieren. Ili En op 't zelfde oogenblili wr

deed rrijn uiterste best, den lijder niets van mijne t'ourn,d en las ili blj het Í
orrtsteltenis te la,ten blrj\en, en deze richtte ver- straatlantaarn: ,Àau Jonliht
volgens aller'lei lragen tot mij, ouderanderen: of ili technok-rog te Antsterclrrm"
gocd belienil w:rs in Amsterdam, of ik daar lang had »]'[ax N." Zolgi'uldig lver
g'eu,ooncl, of ik in Gelderland firmilie en belienden lveder door mij geborgeu, ert

bezat,.-ai r,velhe vragen mlj hoe langerhoeneer in hloppenrl hart huiswrrnr-ts. I
rnijn vree-selijli vermoeclen sterliíen. Naclat ih hern binnentrad, merkte Jennv
nogrna'.rls vertrourvelijh had verzocht, zijn hart voor buitengev'oons moest hebbt
mij uit te storten, en hij voor de tweede maal een scherper toch dan het onz

rlool hem besteld glzrs jer.rever had geledigrl, behende maarhoe oneindig gevoelige
rriaster Rascal mij, dat hij sedert ruim een twintigtal Ih aarzelde geen ooget'ibli

iaren een vleeselijhe misclaad op zijn ge\yeten hàd, inede te cleelen, en niet zond,

tengevolge waarvarr zijn verder Iel,en eene opeen- de brief door ons gelezen. I
hooping van de foltelendste onrust, smart en ellende zou te làng worden, zoo ili
ryas gsqrss-sf. Ilij deelie mij verrler mede, dat hij varr dien noodio'rtigen brief
serlert den lrratsteu tijd dermate cloor arrgst el wroeging htlve slechts, voor zoover n(

wertl geplrragd, dat hij zijri geheelen levensloop in daaruit mededeelen. Nadal
een l:rngen brief Ïrad neörgeschreven en vervolgens met eeu verhaal zljner jeugt
naar' lloll:rnd wàs gei'eisd, om dien brief persoonlijli het eenigst kind van arme
aan Ïret bestemde adres te bezorgen err zich daalna stand, te Rotterdam rvoon'.

ter beschihhing der justitie te stellen. 't \Ya-* hem en degelijh onderwij-s had
aante zien, welk een moeite het spreken hem liosttc, aan zljn lot ovelgel:rten rn,a

en nu en dan hield hlj kermend op. Nadat ik zijn opvoeding zeer was verwàt
ulster van d,ln kapstoli had genomen en op zijn mede, dat hij, van zljn 18cle

verzoeh de bi.nrienvoering van een der mouwen had hantoren w,is werkzaam ge\
losgehnipt, ]raalde hij daaruit een linnen couvert te 2.)ste jaar eene betrehliinl
voorschijn, dat zeer verkreukeld, doch niet verzegeld ten hantole van den notari
l!as, overhandigde nrij dit en deed mij de helofte dorp O ; dat hij daar circa
afleggen, alles in het r,r'erh te zullen stellen om clien en het rrolste ïertrouwen '
brief aan zijnadres te doen geN'orden, 1s1§,ijl hij, in zoodat trlj van alle zalien, 1

het onverhoopt geval dat de geailresseerde mocht volkomen op de troogte lr
overleden zijn, uitdruhhelijk van mlj verlangde, diens jaren iu deze betrehking r
naàste bloedverwanten op te sporen. Ofschoon het zoo vervolgt hij zijn schrljr
couvert orrbeschreven en c1e naam van den geadres- belast met de vereÍIening 11

seerde mlj derhalve nog onbeliend was, twijfelde ih overledon Jonkheer van Ra
tocli geen oogenblih meer aan de zekerheicl, dat rle rust," r,elhe regeling ,rij
rloorclenaar van baron Yan Nirdeck zieltogend voor Mevrouw K., die een zeer z\
mij llg, en onrviilelieulig lirvam mij de einclregel van had voor hare r,ier kinderen
Göthe's gedichtje in gedachten: »Denn alle Schulcl in dienst genomen) en de:

racht sich auf Erdenl" In langerr tijd Lad geen sterf- wàart de "lloek van mijn le


