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I.
e nachtvorst heerschte op aard .
De slaap hield me in zijn kluister ,
Maar kort was 's ligchaams rust. 'k Vernam, in teer gefluister
"Ontwaak o kind van 't stof, sta op en volg mijn schreen .''
Verbaasd hief ik den blik en staarde rond mij been
Daar stond eene eedle maagd mij vriendschapsblijken schenkende
En met een hand, uit sneeuw, naar 't scheen, gevormd, mij wenkende .
Haar ooverspreidde
g
een licht als de eerste morgenstraal,
Als 't lieflijkst harpgetril weerklonk heur zoete taal .
'k Zag om den purp'ren lip een zaalgen glimlach gloren
En dacht : zij ware een teig der reine hemelkoren .
Ik sidderde en de vraag ,waarheen?" stierf me op de tong,
Wijl mij van d' eersten stond een diep ontzag doordrong .
We togen daadlijk voort en 'k liet mij willig leiden,
Het ging, als in een vlugt, langs akkers, bosschen , weiden
Tot aan d e barre kust . Daar wachtte een ranke boot,
Wij traders in ; zij nam het roer en weldra vlood
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Ik ligt en veilig voort op torenhooge golven .
llet dierbaar vaderland werd v oor mijn blik bedolven
In 't magtig neevlenheir ; ik zag de graauwe lucht
Met starren, telgen van den grootschen nacht, bevrucht .
Door vreemde kracht gestuwd joeg 't bloed mij snel door de aderen,
En vruchtloos zocht mijn geest 't gedachten-heir to gaderen,
't Welk zwierf
wat stoflijk was en me eertijds hield geboeid
Scheen heimlijk, in de schuts van 't duister, weggespoeid .
Mijn leidster schiep, naar 't scheen, in de ijle vaart behagen,
Ze hield den kalmen blik in stilte op mij geslagen
En ik, 'k bleef als verstomd en dorst niet op to zien .
Maar ook,
ze was to rein dan dat 'k haar lof zou bien .
'k Boon 't hoofd en bleef een poos in diep gepeins verzonken
Tot plotseling me in 't oor verwarde kreten klonken .
Verbazing greep mij aan en 'k beurde in haast het hoofd,
Als onverwachte schrik mij schier 't bewustzijn rooft .
Eeii reuzenvaartuig, als ontsnapt aan 's afgronds kaken,
Voer pijlsnel op de zee en dreigde ons met genaken
En plettren nederwaart . 'k Zag reeds in elke golf
Een afgezant des doods, die mij een groove dolf .
Ik hoorde een vreeslijk koor : een zang : een lied van vreugde, --a
floe, zonderling en wreed ! het bootsvolk ginds verheugde
Zich in mijn wissen val en wendt geen poging aan
OM onze zwakke hulk to hoeden voor 't vergaan ? . . . .
1k keerde tot der maagd, want nu, nu wilde ik spreken ,
Maar 't w oord , reeds half geuit, blijft weer onmagtig steken .
Er was iets heerlijks, grootsch, iets roerends in haar oog,
Dat met een stroom van liefde en moed ter ziele toog.
'k Was niet meer zwak, 'k had kracht -- niet tot een vraag - tot sterven .
Ha ! v66r, met Haar ter dood moest mij een lauwer werven,
Die nimmer welken kon. 'k Spot met het dof gerucht,
't Welk davert langs de zee en dondert door de lucht .
Wij snelden altijd voort en wisten van geen wijken,

- 9
Mijn leidsvrouw en heldin gaf onvermoeide blijken
Van schranderheid en kracht : zij stuurde 't ranke schip,
Der zwarte bank voorbij en langs verholen klip .
Maar tech 't getier vermeerde en rees in woeste kreten,
Als ware 't scheepsvolk ginds door boozen geest bezeten .
Men riep en 'k hoorde toe . . . . mijn naamm ontsteeg hun mond
'Vat mogt dat zijn, o veer ! . . . . ik wierp het oog in 't rond
,
En zag in t vlokkend schuim ontelb're boeijen (Ir.ijveu
Tot redding uitgegooid ; ik voel mijn Am verstijven
En worstel met mijn mood . - Ontsteld zee-- ik ter zij
En staarde op niijnc gids . Zij sprak : ,Vertrouw op mij
Laat door Been schijugevaar
of valsehe hulp n lokken ."
n
In

Die tale schonk mij hoop- 'k werdd eensklaps meL-etrokken
In zoete zwijmeling ; ik neeg 't verbleekt gelaat
En kuste, als blijk van trouw, den zoom van heur gewaad .
Neen! 'k was niet meer ontroerd schoon't vaartuigu digt mogt naderen,
De lang weerhouden storm zijn beste kracht ging gaderen
En met de ontstelde zee in vreeselijken bond
De donders zijner woede in zware galmen zond .
Mijn leidsvrouw, welgemoed, staarde op de ontzetbre wieling
Der trotsche baren, die vernieling en ontzieling
Aan schip en scheepling boon . Maar, - heerlijk wonderwerk!
Wij voeren ongestoord in 't eens gekozen perk,
Als in de veil'(-,e schuts van een almagtig wezen :
De zee eerbiedigde en de storm scheen ons to vreezen
Doch koelden hunnen wrok op gindsche, fiere kiel
Die dra als offer aan hun toorn nen sterkte viel .
ZI
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Een vormloos wrak blijft na, in 't ronde drijven lijken,
Die, als des onspoeds scha-Auw, ten sombren afgrond wijken .
Mijn eMe leidsvrouw zwee ng, betreurend, naar 't mij sebeen
Des armen scheeplin gs
n lot . En toch, de lach verdween
Van heuren monde niet ; zij koesterde in haar harte
Twee bloemen vreemder kleur : de teerste vreugde en smarte .
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II.
Wij suellen voort en voort en immer voort tot LICHT,
;Ontvloeijende aan de kim, mij schittert in 't gezigt .
Maar 't is Aurora niet, die aan der schoonheids bronne
Op nieuw zich heeft gelaafd, or n, in den gloed der zonne,
Te pralen voor ons oog . 0, neen ! een reiner glans
Verdrijft der neevlen zwart en purpert gindschen trans .
Voorwaar, hier schijnt de lamp, welke in verheevner streken,
Ter eeuwge feesteszaal, de zaligen ontsteken .
Zaagt ge ooit den englenlach en de onschuldsblos der maagd,
Wier oog 't betoov'rend beeld der reine ziele draagt?
Dan hebt ge een flaauwe schets van 't licht, dat ons omhulde
En gandsch den horizont in rozengloed vergulde .
Niet blindend trok het aan, verdreef der waatren graauw
En spreidde op d' oceaan een kleed van hemelsblauw
Met starren, sprankels vuurs, saphier en diamanten
Doorweven en bezet ; omringd van alle kanten
Met boordsels vloeijend goud, welke op en nederwaart
Zich kronklen om de boot, die rustic, verder vaart,
Der staatge zwaan gelijk . De groen gekleurde wimpel
Geeft hoop op heilvol eind . Het zeil toont plooi noch rimpel,
Maar spreidt zich effen uit, gelijk de blanke lucht
Zich over 't aardrijk buigt . Des koeltjens zoetste zucht
Vaart zachtkens langs mijn slaap . 0 ! Zephiers lieflijke adem
Is guur hierbij en koud ; 't is milde bloemenwadem,
Der reinste kelk ontvloon, die langs mijn voorhoofd speelt
En
wondervol in kracht !
ten boom der ziele streelt .
De golfslag kalm, de wind zoo zacht, het licht zoo heerlijk,
De lucht zoo zoel , wat togt ! Wat vreugd na vrees ! Begeerlijk
-Geniet ik al het schoon : een wellust nooit gekend
Bekoort, vervoert mijn geest . 'k Verlang geenszins naar 't end
Maar blijf, God spraakloos dank betuigend, voor mij staren .
Daar rijst een griize stip, naauw merkbaar, uit de baren,
Die, als een pauw, den staart ontplooijend, zich verbreidt

En voor 't getroffen oog een. vreemden oever spreidt.
Helaas ! ik kan noch mag die schoone kust beschrij ven . . .
Italie! India ! uw weligste oevers blijven
Hier ver op d' achtergrond ; uw rijkst bebloemde boord
Is barre, onvruchtbre klip bij dit verruklijk oord .
Zoo ooit een Flora was, voorwaar, hier moest zij tronen
De grond is een tapijt van duizend kleurge kroonen
Met paarlen dauws besprenkt, tot wandling of tot rust
Ons noodend
zoo men hier vermoeidheid waar bewust .
Wij landen . Vriendlijk staart de schoone maagd mij aan
En wenkt met zacht gebaar, om in heur spoor to gaan .
Ik voig haar . . . . maar ontroerd, maar vol inwendig beven,
Doch,
wonder nieuw en grootsch !
wij loopen niet, wij zweven .
Als werd de voet gewiekt . Neen ! 'k raak den bodem niet,
Want vrij is geest en stof in dit volmaakt gebied .
Dra oaken wij een woud .
Verdwijn, o fiere ceder,
Des trotschren Libanons ! Buig, Boabab, (1) u neder,
Verkwijn Raflessia !
Uw grootheid , glans en kracht
Zijn nietig, kleurenloos, bij deze reuzenpracht .
Tier huist een vooglenheir,, dat op zijn zilvren vlerken
Soms stijgt . Als prijzer van der Almagt schoone werken
Rolt dra zijn roerend lied het luchtruim plegtig door
En wordt met kracht herhaald door een onschatbaar koor .
0, dat, dat is eerst schoon ! er ligt iets in hun stemme,
't Welk geest en hart omvat met onweerstaanbre klemme
En zuchten doet van vreugd .
Geliefde Nachtegaal
Uw schelle toon is dof en arm uw rijke taal
Bij hun wegslepend lied . Zoo iets ons hier mogt kluisteren,
(1) De Boabab is de grootste boom, de Ralessia de grootste bloem
van den aardbol .
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Dat waar 't ! . . . .
Maar Been vertoef. Verborgen stemmen fluisteren
„Ginds ligt het Joel des togts ."
Wij komen aan den zoom
Des wouds, en na een wijl ten boorde van een stroom .
Onega en Geneve ! Ontzaglijk en verheven,
Of liefelijk en stil, die langs bebloemde dreven
En grijze rotsen dwaalt . 0, Erie, ligt en klaar,
Schaffhausen, stout en grootsch ! ontzetbre Niagaar !
Loffodens woeste kolk, die in een taal van donders
Uw magt en toorne meldt! schrikwekkende, aardsche wonders,
Uw wijdsche roem zinkt weg bij dit eenvoudig strand .
Het water, zuivrer dan des fijnsten diamant,
Laat ons den hod em zien, die, -- schoonheid nooit volprezen !
Uit paarlen werd gevormd : de rijksten uitgelezen
In krans bij krans gelegd . De golven statig, zacht,
Gaan langzaam, langzaam voort, gestuwd door vreemde magt
En spelen, dolend hier en ginds in duizend kringen .
Ik volg, verrukt, den loop in zoete mijmeringen
En met gesloten oog , want dwalen kan men diet .
'k Word plotseling gewekt door een ontzettend lied,
Uit ademvolle borst, in woordrijkste aller talen,
Dat duizend duizenden met forschen galm herhalen .
En God! wat schoon tooneel
Zoover de kuste strekt
Is alles met een waas van witten damp bedekt,
Als onschulds plegtgewaad . Het ginds nog stille water
Heft hier zich krachtig op met eindloos vreugdgeschater
En rolt in breede golf van d'een tot d'and'ren boord,
Terwijl in 't vlekloos schuim een beeld van vrede gloort .
Daar stort der schoonste rots, naauw reikbaar voor mijne oogen,
Een zee zich in een zee, in. glans aan duizend bogen
Van keurgesteent gelijk . Hier maalt een breede kolk,
Sleept alles tot zich been en zend een rijke wolk
Smaragden wijd in 't rond .
Doch 'k laat den meer begaafde
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Te schetsen wat ook bier mien smachtend harte laafde,
'k Ben zwak en arm in taal, hoe ook mijn boezeln blaakt .
'k Vermag bet uiten niet, de zang blijft onvolmaakt .
Steeds gaan wij voort en ginds zie 'k bergen voor mij rijzen .
0, Chimborazzo en Mont-Blanc ! men moge u prijzen
Als reuzen op onze aard, gewis, uw schoon vergaat
Voor mij, die bier den blik op uwe vaadren slant .
Sehoon statig rijzende en in 't eindlooze als verheven
Mag toch mijn vrije blik den breeden kruin omzweven,
Dien sneeuw noch ijskroon dekt. Niets is bier ruw of kil :
Het koeltje, rijk in geur, suist even kalm en stil
Der reuzen v oorhoofd langs als 't lispelt aan hun voeten,
Waar wij dien frisschen aam met zacht gejuich begroeten .
Geen gloeijend middagvuur, dat afmat en versmacht,
Volgt d'uchtend. De avond daalt, maar geenszins donk're nacht .
Soms zilv'ren schemer, en dan rijzen eensklaps beelden,
Rein! . . . als of bloemen die in hare kelken teelden .
Zij wuiven, lagchen toe en fluistren 't vreemde woord,
Dat altijd blijdschap schenkt en immer verder spoort .

Zoo ging 't
'k weet niet hoe lang,
tot wij een stad genaakteii ,
Waar Cherub en Seraph ten hoogen ingang waakten
Op zilv'ren troon .
Elk draagt een schitt'rend purp'ren kleed
En houdt een zwaard ter hand uit bliksems zaamgesmeed ,
Dat, wie vermetel naakt, verplett'rend dreigt to treffen .
Doeh zacht is voorts hun blik, gelaat en houding effen .
'k Zie op . . . maar, God! `vat s tad ! . . .
De trans, de spits, de Nval
Is goud, is louter goad ! . . . Rondomfne bruist kristal
In fiere golven op, als nectar in den beker
Der heid'nen Jupiter .

Wij komen .
Groot voorzeker
Is mijner leidster magt ! Zij wenkt, de poort ontsluit,
Wij zweven in . . . Daar klinkt het liefijkst snaargeluid,
Een nooit gekend akkoord, als welkomstgroete ons tegen,
Maar 't speeltuig zie ik niet . - De breede en open wegen
Zijn gansch belegd in 't schoonst, dat ooit des aardrijks schoot
Of 't diep des oceaans den nijv'ren sterv'ling bood .
Te wand'len op then grond had,'k nimmer durven wagen,
Maar zie . .. ik doe Been tred !-. . . 'k word voelloos weer gedragen
Door heimelijke magt l . . . Een nooit gesmaakt genot
Aam 'k met den luchtstroom in en 'k zegen 't gunstig lot,
Dat mij van de aarde riep om, vrij van alle banden ,
Te juichen in het licht dier stralende Uchtendlanden .
Ontzaglijk ! . . . wat gezigt treft onophoud'lijk 't oog
Als 't, van verrukking vol, een deel des ruims omtoog!.!. . .
Hier rijzen om mij been ontelb're, staatge woningen,
Eens bouwers werk, in vorm verscheiden . .'s Werelds koningen
Verheven, rijk paleis is bid het minste hues
Slechts namaak zonder kunst, bouwval'ge, leemen kluis.
't Zijn galerijen gansch uit louter goud gedreven,
Belegd met chresolieth en jaspis, die als zweven
Op pijlers teer en rank, van onbekend gesteent',
Door trillend looverwerk op 't wonderbaarst vereend .
Dat al, meer rijk in glans dan 't spiegelvlak der bareii,
Doet mij verduizendvoud alom mijn beeld ontwaren,
En ,
nooit gehoopt geluk !
wat 'k eertijds stoffelijks had
Is been . Een fielder kleed van nevelen omvat
Me in breede en strenge plooi . Als uitgerust ten strijde
Bedekt me een rijk helmet en hangt mij 't zwaard ter zijde,
De borst beschut een schild van zuiver diamant .
Zou dit geen zinbeeld zijn, dat m' in dit wonderland
Alleen den held ontvangt, die gansch zijn roemrijk leven
Aan strijd voor eer en deugd ten beste heeft gegeven? . . .
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IV .
Ik peins een poos en ijl langs al de schoonheen voort
Tot mij een feestlied wekt . 'k Zie op : een tweede poort
Vertoont zich . Willoos wijk ik bij die eerste aanschouwing
Van 't pronk- en meesterstuk van beeldhouwerk en bouwing
De deur, een pare] , is in vak bij vak verdeeld
Waarop, uit 's Heilands jeugd, een felt is afgebeeld .
D ,66r zit Hij in den kring van grijze schriftgeleerden ,
Die, hangen de aan zij n lip, de woorden als verteerden, .
Ontstroomende aan zijn mond . 't Is heerlijk om to zien,
Hoe zij, door diepe stilte een luide hulde bien ,
Bewondering, vreugde, ontzag , ma-- m' in hunne achtbre trekken
En WIJSHEID op 't gelaat van 't Godlijk Kind ontdekken .
Ik ga tot ander schoon en zie in wijde dreven
Ontelbre wezens, rein als mijne leidster, zweven .
De rozenband des heils vereent (lie, 't rijkste koor,
Ads ware elks tong een harp, drengt streelend tot mij door
Ik luister ademloos en hoor in 't blij gewemel :
„HOSANN AH! D AVIDS ZooN ! DIE TROONT TEN IIOOGSTEN HEMEL !"

Ontzetting dreigt me en 'k deins
floe! 'k ben dan in Gods won
En koester me in den glans, welke afstraalt van zijn troon ? . . .
'k Doorkruis dan 't Paradijs, bet onbegonnen Eden ,
En zou 'k, onwaardig mensch, flog wagen voort to treden ?. . .
0, peen .
Mijn girls ontdekt die vrees, met zoete stem
Roept ze uit
„Ik leidde uw schreen tot Gods Jeruzalem,
Vertraag niet op uw baan ! Wat nooit een oog ontwaarde
Ontsluijer ik voor 't uw . Gij hebt, als kind, op aarde
Geluisterd naar mijn stem, gezocht uw hoogste vreugd
In 't volgen van mijn raad . Weet thans mijn naam is DEUGD . .
'k Ben magtig in dit oord : de Heer vervillt mijii beden,
Ontvangt wien ik geleid . Voor wat ge ooit hebt gele(len

Is bier het rijkste loon . Geen vrees beklemme uw borst,
Die door 't onkreukbaar schild GELOOVEN is omschorst.
Ik leidde u veilig voort op de ongetrouwe baren
Van 't ,LEVEN " , schoon om ons 't gevlei en dreigen wares
Der WERELD . Zalig u, die nooit miju zij verlict !
Geniet, geniet het Neil, dat 's Vaders woniug biedt ."
Wel mij, ik had een wijle in 't licht der deugd gewandeld ,
Gehoorzaam aan heur woord, naar 's Heeren wet gehandeld ! . . .
Rondom een tafel zit een breede schare veer ;
Profeten onder haar, die 't lijden van den Heer
Voorspelden . Hooger op een tweetal eedle broeders,
Die 't uilverkoren volk, op last des Albeboeders,
Verlosten uit Egypte . En aan dier regterhand
De patriarch, wiens zaad, ontelbaar als bet zand
Ten boord des oceaans, verspreid werd over de aarde,
En luid van pool tot pool Gods wijsheid openbaarde .
Een kostbre koningskroon of frissche mirtenkrans
Omgeeft hun grijze lok, met jeugd'gen uchtendglans .
't Is stil bier en ik mag op elks eerwaardig wezen
Der pligtvervulling heil en diepen ernste lezen .

V.
'k Vervolg . Een derde poort vertoont zich aan mijii oog
Der voorge in vorm gelijk . Ter uitgehouwen boog
Ontwaar ik een tafreel uit 's Heilands leeraars-levee ,
'k Zie in een ruime boot, onstuimig voortgedreven ,
Door storm en woeste golf, een mannental geknield .
Elk klemt zich hevig vast, de trekken , sterk bezield,
Verraden diepen angst . De leeraar schijnt to vragen
Wat droeve rampspoed hen zoo diep heeft neergeslagen
En 'k boor in d' angst'gen blik, lien alien op Hem slaan
Een roerend smeekgebed .

„Heer ! hoed ons, wij vergaan !"
En zie, Hij strekt de hand gebiedend tot de wolken . . . .
En 't zwerk wijkt eerbiedvol
Hij wuift der graauwe kolken,
En effen wordt de zee!
Maar krachtig rijst bet lied
,,Wie, wie mag Hij toch zijn, die lucht en zee o-cbiedt ?" . . .
'k Toef in een rnime plaats ; er lheffen zich vier troonen
Door aartseng'len bezet, als Edens eerste zonen .
Elk zwaait een schepter, als symbool der hooge magt,
Door de ALMAGT hem vertrouwd . Den eerste werd de wacht .
Geschonken over de aarde en 't oovrig tal plancten,
Die hij ter bane leidt, door God tens afgemeten .
De tweede stiert bet licht . Hij schenkt der zon bet vuur,
En deelt haar stralen uit tot voeding der natuur .
Hij rigt den gang der maan en vlecbt de glorie-kransen
Van starren, die bij nacht in blauwe wolkenn glansen .
Den derde hoort de wind . Bij 't oopnen van zijn mond
Ontplooit het Noord de wiek en stormt bet luchtruim rond .
Of, de aam ontstijgt zijn lip, zweeft langzaam been en weder
En daalt op 't aardrijk, als een milde zefier, neder .
De laatste is vorst der zee . Zijn schitterende blik
Vervult me op 't eerst gezigt met onwilkeur'gen sebrik,
Die ras weer wijkt . Hij peilt bet diepste diep der kolken
En stiert den minsten tred der wonders, die 't bevolken .
Hier jaagt hij d' oceaan met donderend geweld
In breede golven op, gelijk aim d' oorlogsheld,
Die 's vijands heir verdrijft . En ginds, met zacht gewiegel,
Vormt hij bet drabbig slat tot held'ren hemelspiegel .

VI .
'k Zweef vol ontzag voorbij en kom ter vierde poort ;
Daar zie 'k weer Christus beeld . -- Hij riot met liefde 't woord
Tot Simon, dien Hij als de rotse heeft bevonden,
Ter vesting zijner Kerk, waartegen to alien stonden
BOHL . II .
2
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Der helle trotsche magt als krachtloos blijken zal ,
En die nog rijzen moet, na 't vallen van 't Heelal .
Hier blonk het eedle tal van arme volgelingen,
Dat op zijn doornenpad den Redder mogt omringen ;
Maar wie de kracht ontbrak tot volgen in den flood .
De groote Petrus stond aan 't hoofd . Zijn hand omsloot
Den sleutel tot Gods gunst . Naast lien de wijsgeer Paulus,
Wiens christen-] iefde-vuur, meer groot dan 's haters Saulus'
\Tervolgingsrazernij, de milde gunst verwierf,
Dat hij als martelaar voor 't Evangelie stierf.
'k Zie Binds Johannes, die, als kracht'ge weg bereider,
Als Joodschen-priesters-zoon, tot Dooper van den Leider,
Den Heer der Nieuwe Wet, verkoren werd, bij 't Kind
Van de Openbaring -- door den Heiland 't meest bemind
Als Liefde-apostel .
Hier Mattheus door wien 't leven
En sterven van Gods Zoon op 't roerends werd beschreven .
De forsche Lucas zit ter zij van Marcus neer,
Hun schriften, insgelijks, verhalen van den Heer .
Ginds een Mathias , die den voor d' Iscarioter
Bestemden troon bezit. Daar Thomas, immer grooter
In 't zonlicht van 't Geloof.
Maar 'k zal niet verder gaan,
Gij kent den schoonen stoet nit de evangelie-blaan
En zult hem hulde doen . Ook laat ik hooger wezen
Te schetsen wat al schoons ik in hun blik mogt lezen ,
Mijn' stemme faalt de kracht .
Ik spoed mij blijde voort
En schitt'rend rijst voor 't oog de vijfde parelpoort .

Daar zie ik Jezus staan door hoord'rental omgeven .
Hij zegt, - zoo schijnt me : - ,Ik ben de Weg, de Waarheid, 't Leven,,
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Vie in mijn voetspoor treedt dwaalt niet ter duisternis
Maar iandt eens in bet oord , waar 't eeuwgg uchtend is ."
0 ! wat bekoorlijk veld mag 'k andermaal betreden !
Voorwaar, 'k naak meer en meer 't geheimst geheim van Eden .
Mijn tale schiet to kort, doch weet, wat 'k eertijds zag
Was naauw een kleine schets van 't geen hier voor mij lag .
'k Smaak hier vervulling van de stoutsten mijuer beden
En zaalge huivering vaart krachtig door mijn leden .
Paleizen,
En torens
Zijn woon
Maar door

wonderschoon, van schemerend opaal,
gandsch gebouwd van 't edelste metaal,
van geesten, die nooit lets van de aarde kenden,
alle eeuwigheid hun lof tot Gode zenden ;

Aan 't einde van een weg ruischt een kristallen stroom,
Als harpgetril , voorbij .
Daar heft een hooge boom
De fiere kruin . 'k Erken in hem den eik der Kennis,
Welke eens bet voorwerp was der droefste heiligschennis :
Der zonde, die, helaas ! het menschelijk geslacht
In d'ijz'ren slavenboei zijns helschen vijands bragt .
Verbazingv of zie 'k rond en tracht de bron to ontdekken
Der waatren, die den boom tot schoot en voeding strekken
Doch 't spoor verliest zich in een kronk'lend bloemenpad .
'k Wend tot mijn leidster, die dit peinzen heeft gevat
En zegt
„De boomen, zoo van Kennis als van Levers,
Zijn kracht en schoonheid door den waterstroom gegeven,
Die afvloeit van den troon des Lams : --• de Wijsheidsbrorl ."
Dit antwoord was een licht, 't welk, klaarder dan de zon,
Mij in deed zien, hoe wij de wijsheid moeten zoeken
In 't volgen van Gods wet ; beschreven in de Boeken
Der eeuwge Moederkerk ;
hoe 't Godelooch'nend stel
De slaafsche nadruk is eens raadsbesluits der hel .

2t
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VIII .
Ik schrijd ter zesde poort. Daar woven tallooze engelen ,
Die in de teerste liefde en vreugde elkaar omstrengelen .
Elk vlecht een bruidenkrans om hare zuster been
En rigt naar d' oosterglans de hindenvlugge schreen .
Hier heft zich een fontein ; zij werpt met zacht geklater
Ter regt- en linkerzijde een stroom van fielder water,
't Welk opgevangen wordt in diamanten kom,
Wier boord de zetel is van een gewiekte drom .
'k Zie onder doze, op een verheev'ner plaats gezeten
Een wezen, hoog geeerd, Regtvaardigheid geheten ;
En 'k lees in elke drop, welke opspat uit den vloed
Hier 't lieflijk woord ,Geluk",
daar 't bittre „Tegenspoed" .
En als de regter wenkt dan volt men kostb're schalen
Met droppels vreugde of leed . En snel als bliksems dalen
De dienaars op der aarde, en deelen,
zonderling!
Vaak vreugde aan 's boozen woon ; en smart aan 's vromen kring .
Welk zwak en zondig menseh, o Almagt ! zoude wagen
Door morren rekenschap van uwe daan to vragen .
Schoon 't meermaal schijnt dat Gij uw trouwsten zoon bedroeft,
Terwijl Ge -- als hemelgunst
slechts loutert en beproeft .
Schoon 't schijnt dat Gij met gunst bij gunst den booze zegent,
Terwijl tot straf hem roes, maar nimmer Neil bejegent .
Vervul, o Heer ! inijn bee dat 'k onderworpen, stil,
Bij elke vlaag van 't lot mij schikke naar Uw wil
Geen onspoed mij versaag, maar dat 'k U steeds to midden
Der zwaarste ramp in liefde en ootmoed blijf aanbidden .

a
De zevende ingang is ontsloten ; 'k treed nabij
En vind den Heiland weer, omgeven door een rij
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Van Joden . En 'k vermeen zijn plegtig woord to hooren
,,Geroepen zijn er veel, maar wein'gen uitverkoren,
Hun tal is klein als 't graan dat op den akker stort
Of als de druif, die bij den oogst vergeten wordt ."
Hoe frisch, hoe lief is 't hier ! Wat rijke vloed van geuren
Omvloeit me op 't aangenaamst ! 'Pat meetloos ruim van kleuren
Verbaast mijn starend oog, wijl niets het peinzen stoort . . .
De Vredevorst woont zelf in dit bevoorregt oord .
't Is even kalm alom ; sterk wordt de geest gedreven
Om meer en meerder naar de liefde Gods to streven .
Aan 't strand eens breeden strooms toeft een ontzagb're geest,
Schoon op de knie gebukt toont zich zijn reuzenleest
Vol waardigheid en kracht . De groote azuren oogen,
Als starren schittrende aan de breede wenkbraauw-bogen,
'Verlichten 't schoon gelaat, waar liefde-.teed erheid
En diepen ernstes waas als dauw zijn uitgespreid .
Als woon van 't Schoone en Goede is 't voorhoofd hoog en edel
En blanker dan albast . Den breeden, hoogen schedel
Ontrolt een hairenschat, die, witter dan de sneeuw,
G egolfd is om den rug, als maven om den leeuw .
De plooijen van een kleed, uit zilverstof geweven,
Zijn door een gouden band om 't middel zaamgedreven .
De forsche hand omvat een pen en op de knien
Rust een ontsloten boek .
Ik waag het toe to zien . . . .
Hij schrijft . . . .
Bij 't eerste woord is mij zijn taak verraden !
Die geest, op Gods bevel vereeuwigt 's menschen daden,
Opdat in d' Oordeelsdag elk loon naar werk verkrijgt . . .
'k Verneem een zacht gerucht .
Den zilv'ren vloed ontstijgt
Een engel .
Rozenvuur gloeit op diens lieflijk wezen,
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Welks minste trek een zee van zaligheid doet lezen
Rij spreidt de wieken uit, staart diep ontroerd in 't rond
En daalt met blij gejuich omzigtig op den grond .
Zijn arm omsluit een schat, meer schoon meer groot in waarde
Dan 't kostlijkst keurgesteent des hemels en der aarde
't Zijn tranen van berouw met teedre zorg vergaard
In kristallijnen schaal . De grootsche schrijver staart
Verheugd het zoenpand aan . Een lach ontsluit zijne lippen
En 'k hoor zijn' mond een zang van reinen dank ontglippen .
Hij slaat een bladzijde op ; daar, in scharlaken schrift,
Naauw leesbaar, is de naam eens stervelings gegrift .
Doch de Engel des Berouws stort nu zijn gaven neder
En witter dan de sneeuw vind ik de name weder
Voorwaar een Vader zijt ge, o eeuwig, magtig God! . . . .
Zelfs in den zondaar, die uw heilge wet bespot,
Erkent Ge uw kind, uw beeld, dat Gij , na rouw en boete,
In liefde weer ontvangt .
Wat snarenlied, w at groete,
0 broedren, hebt gij Hem, naar waarde, als dank bereid ? . . .
Ach niets . . . de luidste lof zij stille needrigheid .

x.
Vlug als de vlinder, ben ik de achtste poort genaderd,
Daar houdt de Heer zijn hand op 't yolk , om hem vergaderd .
Zoo reikt de tak van d' eik zich boven 't klimop uit,
En houdt den storm terug, die langs de velden fluit .
De kracht zijns zachten bliks, onmooglijk weer to geven
Moest wis naar 't dieptst der ziel als bliksem henen zweven ;
Den adelaar gelijk als hij ter wolkenboog
Zijn prooi in 't dal ontwaarde en pijlsnel nedervloog.
Hij vleit, hij fluistert niet, Hij vreest geene openbaarheid,
Zijn stem als een bazuin vermeldt de onfeilbre waarheid .
Dus spreekt ter laatster uur de onloochenbare dood,

--- 23
En wijst den geest omhoog> • , bet stof tot 's aardrijks schoot .
Verbeelding ! 'k eisch uw pulp!
Wis roept hij bier hun tegen
„Hij, die mijn Kruis niet draagt, niet wandelt in mijn wegen,
Wie niet geduldig torscht des onspoeds martelpijn
Voorwaar, die zal met Mij nooit in den hemel zijn !"
'k Treed in . Een heerlijk licht straalt koestrend op mijn wangen,
't Heeft kracht als liefde-vuur en houdt mij sterk bevangen,
Dat 'k voor- noch rugwaarts treed . Maar toch 'k voel sterke zuclit
Tot naadren . 'k Sluit bet oog en wandel oubeducht
Een ruime wijle voort tot aangename zoelte
Mij stille rustplaats meldt . Een milde, frissche koelte

Omzweeft mijn slapen . Hier verneem 'k een zacht gedruisch
Als 't murmlen van de vliet . 'k Zie op . . . . een prachtig kruis
Heft fier de kruin omhoog en strekt de magtige amen,
Als teeder vader omn ons alien to bescharmen !
Hot schittert in den gloed als reuzen flonkerbag
En werpt een veil'ge schahuw, ter plaats waar 'k rusten mag .
Hier toeven velen, die weleer op aarde waren
Zij vormen 't meetloos heir van krachtge martelaren
En luist'ren aandaehtvol naar een, die hun verklaart,
Wat heerlijk mingeheini dat kostbaar kruis bewaart .
Deze is een statig man
welsprekender dan zangen
Ontrolt een tranenrei als parelsnoer zijn wangen .
Wel beeft een enk'le maal zijn klankenrijke stem,
Maar diep dringt zij in 't hart door over tuigingsklem .
Eon sidd'ring grijpt mij aan ; die roan is de eerste vader l . . .
Gedoog, o Adam, dat ik, vol ontzag, u nader,
Gij, die, als eerste mensch, het cerste blijk ons gaf
Der zwakheid van het vleeseh en hoe gestrenge straf
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Den zondaar haastig volgt, wat tack is a beschoren
Door 's Wijsheids wil ! . . . . Gij, (lie een Eden hebt verloren,
hunt wel uw kind'rental Gods goedheid in doen zien,
Die, door het kruis zijns Zoons, een ander aan komt bien .

Xi.
De negende ingang . Wat verheven minbetooning
Ontrolt zich voor rnijn oog ! Daar zit de groote Ironing
Der koningen omringd van kleine apostelschaar,
Ginds naad'ren moeders met haar telgen . Elks gebaar
Duidt vreugde en stille hoop . Hij werpt een blik, meer teederDan moeder zelve kan, op de arme kleinen neder,
En roept met luider stem terwijl hij de armen breidt,
Als de engel der gena, zijn gaven spreidend
„Leidt
De lieve kindren hier ! In 't rijk der uitverkoren
Is hun eene eerste plaats aan mijne zij beschoren ."
Wanneer Aurora rijst en 't nachtlijk zwart verdrijft,
Of duikende in het west een krans om de aard beschrijft,
floor 'k in haar schoon een stem, die dringt ten boom der ziele.En roept
11
,,Dat elk, God in zijn werken lovend, kniele !
Maar schooner, reiner dan in Oost- of Wester stond,
Werpt eene onzigtbre zon pier straal bij stralen rond,
Die met een zee van goad de gansche streek omhullende
En met een zoet gepeins 't gevoelig hart vervullende,
De hope rijzen doet dat eens de schoone dag
Van licht en zaligheid voor 't aardrijk gloren mag .
Een feesttoon treft mijn oor! 'k Zie schoone hemellingen,
Als uitverkoren tal, een purper meir omringen,
Waar, in een wijd gewaad van vlekloos lelie-wit,
Een schoone vrouwe naast een grootschen seraph zit.

25 -.--Zij houdt den blijden blik naar 't Oosten heen geslagen,
Als om goedkeuringsblijk voor hare dawn to vragen .
Maar schoon een hemelglans heur slanke leest omwaart
Heeft ze iets toch in 't gelaat, dat denken doet aan de aard ,
Men fluistert ginds heur naam
Bewonder, o mijn broeder,
De magt en wijsheid Gods!
Die vrouw is onze Moeder,
Is Eva !
Min haar teer, schoon ze eens gedwaald heeft . Hoor
Wat grQotsche liefde-taak de Algoede haar beschoor
Van alle zijden ziet men eng'len tot haar komen,
Met kind'ren, ongedoopt van de aarde weggenomen .
Zij neemt heur nakroost aan en biedt het den Seraph
Die, door het zuiv'rend vocht, hun 't leven wedergaf .
Wie schetst haar vreugde2 . . . . Ze is het middel thans gewordei
Waardoor, wie zij verloor, een plaats in de eeuwge horden
Verleend wordt .
Eva ! peen! gij hebt geen schulden meer,
Gij scheiikt in ieder uur meer lovers aan den Heer .
Want, o ! 't gedoopte wicht doet liefdeslied'ren hooren,
Waar 't Lam het oor aan leent, welke and're zaal'ge koren
Verrukt verstommen doen .

MI .
'k Bereik de tiende poort .
De Zaligmaker in Zijns Vaders Huis doorboort
Met strengen blik het rot van snoode winstbejagers,
En w erpt hun koopwaar om . Ginds staan zijn lijfsbejagers,
De fariseen, verstoord om zoo regtvaardge daad
Maar meerder nog om 't lied, dat daarna opwaarts gaat .
Want Sions kind'ren, door een hooger Geest gedreven,
Vermelden luid den lof des Gods van licht en leven
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Het fier Hosannah klinkt en rijst ten tempelboog .
Men dringt zich om den Heer ; doch 's fariseen oog
Verhaalt wat vreeslijk vuur van duiv'len nijd en woede
In 't eerloos harte blaakt . De Heiland, als vermoedde
Hij hunne boosheid niet, keert tot de kind'ren om
En spelt in 't Paradijs hun 't eenmaal wellekom .
'k Zat eertijds vaak aan 't strand in 't nachtlijk uur to droomen
En heb daar soms een lied in 't stilst der stilt vernomen,
Dat, als een stem der zee, diep in mijn boezem drong,
En 'k dacht, dat 's afgronds geest op 't graf eens broeders zong .
Maar toch
't was wonderschoon en 'k minde zeer die klanken .
Ook,
dwalende in bet woud als 't daglicht de eerste spranken
Van purper en smaragd ter breeder kruine schoot,
Maar vale schemel 't al om mij in d' arm nog sloot,
Werd vaak mijn oor gestreeld door duizende geluiden
Als loflied van den eik en dankgezang der kruiden .
Dat ook sprak in 't gemoed een heimlijk zalig wooed
Van onweerstaanb're kracht .
'k Spreek niet van 't rijk akkoord
Der vooglen, en ik zal niet van de Tier gewagen
Des barden . 'k Lief die al, maar mijmrings stemmen dragen
Mij zoeter toonen toe : al wat het hart ontvliedt,
Keert in bet hart terug, als vorst in 't rijksgebied .
Maar weet, een schooner toon is nooit mij toegeschetterd
Dan thans in Edenshof mijn denkkracht als verplettert .
0, neen, een lied, z66 rijk, hoe hoog verb eel dingsvlu r3ot
Zich uitstrekt , hoorde ik nooit als weergalmt in deez lucht .
0, Broeders ! had ik kracht hoe gaarne zou 'k u melden
Wat zee van klanken of ze uit duizend bronnen welden
Mij boeide . Neen, helaas ! Been taal bezit een woord
Den minsten toon verraand van 't denkloos rijk akkoord .
Bij de eerste naad'ring was in mij de vraag gerezen :
,,Zou hier de woonplaats zijn van 't eeuwig Opperwezen ?" . . .
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Doch dra was 't mij onthuld . Een reuzenharp, omkranst
Met geurig bloemfestoen, dat in een zephir danst,
Verheft zich aan den vloed met zeven duizend snaren,
Waaraan de klanken, als de storm der wolke, ontvaren .
't Zijn lievelingen Gods, des hemels en der aard,
Wier hand op 't speeltuig trilt, wier mond een ziel verklaart .
Een koning is aan 't hoofd . . . 't is David, de eed'le dichter
En Salomo, ,
liet kind der liefde,
de achtb're rigter .
Naast then Melchisedech , de vorstelijke offeraar
En aan hun zijde juicht der Machabeen schaar .
Caecilia, vorstin der heil'ge kunstenaren,
Gekroond als David, zit aan 't hoofd der christenscharen .
Z66 heerlijk galmt haar stein, dat eng'len, schoon gewoon
Aan hemelsehe muzijk, verstommen bij haar Loon .

Haar ganscbe wezen draagt den stempel der ontroering,
Zij lacht en tri It en j uicht in zahlge geestvervoering.
'k Bewonder aan haar zij clog menig schoone bloem' ,
Maar scheld mijn zwakheid kwijt, verg niet dat 'k alien noem .
Wie leest de starren na of zal de golven tellen .
Die breken tegen 't strand en weder rugwaarts snellen ? . . .
En hier is grooter tal ! . . . Weet slechts , ter laatster snaar
Rees 't roerend danklied van den Goeden Moordenaar .

XIII.
Een hoofdpoort zie 'k in 't oost, een kleinere in het zuiden
En 'k ijl ter laatste, als op den wiek der maatgeluiden .
In eene eenvoud'ge stulp zit een eenvouder maagd,
Wier blik 't betoovrend merk van deugdvolmaaktheid draagt .
Maar hoe een flaauwe schets van 't beeld der vrouw gegeven,
Die in verborgenheid z66 grootsch is en verheven ,
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Dat zelfs mijn leidster 't hoofd met dieper eerbied bnigt
En, spraak'loos, met een blik, den schoonsten lof betuigt .
Eeii engel, op Gods wenk het paradijs ontvlogen,
Ligt haar ten voet . Ik lees bewond'ring in zijne oogen
Aan diep ontzag gepaard, en 't schijnt mij 'k hoor zijn woord :
„Gegroet, Gij, vol gena ! God is met u!"
'k Ga voort .
Hier liggen om een troon, gebouwd van starrenvonken,
Een schare maagden, weeuws en moeders neergezonken .
Een lelie-blank gewaad omgeeft haar ranke leen
Een onafzienb're krans zweeft geurende om haar been .
Zij bieden hulde en lof der magt'ge patronesse,
Der reinste maget, nooit volprezen martlaresse,
Wie 't zevenvoudig zwaard den teed'ren boezem reet,
Wier d orst vaak werd gelaafd met tranen, bloed en zweet .
Maria, Davids telg, door d e Almagt uitverkoren,
Tot Bruid des Heilgen Geest, die uit zich zag ontgloren,
Het Vleesch geworden Woord, bet Licht, de Mensch, de God,
Wiens wil den dood verslaat, wiens magt de hel bespot .
Heur zacht en lief'lijk oog ontrijzen belle stralen,
Die weer, als gloriekrans, haar om den schedel dalen .
Heur purp'ren lip ontstijgt een aam van balsemgeur,
Die om het wezen dwaalt als wolk van rozenkleur .
Een gulden altaar heft zich aan haar regterzijde,
Daar biedt ze aan God de been, die d'aard ten alien tijde
Ontstijgen om heur hulpe en voorspraak in den nood .
Links bloeit een rozelaar, -- een gloed als 't morgenrood
Spreidt elke pracht'ge bloem en 't mild bedauwd geblader
Biedt heerlijk lustprieel aan 's Heeren voedstervader .
O Maagd, Gij hebt uw pligt als dochter schoon vervuld .,
Gij delgdet door uw deugd der moeder zware schuld .
Meer sterk dan Judith hebt gij voor hare eer gestreden,
Den vij and afgewacht, het helgedrocht vertreden ,
Der duiv'len magt gefnuikt en 't eerst den grond bereid
Voor 't christelijk gebouw : de deur der heerlijkheid .
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Wie heeft als Gij zich van de Moedertaak gekweten,
Tot redding van uw kind, en vriend en maag vergeten
En, viel 't ook bitter, hulp gezocht in 's vreemden hnis ?
Der liefde reuzenkracht voerde u naar 't bloedig kruis,
Waar, in den bangen strij d van Dood en Eeuwig Leven,
De Heer den vorst der hel gekwetst heeft en verdreven .
Daar was de zwaarste proef, en dadr werd a de kroon
Van Moeder en Vorstin in 't Godsrijk van Uw Zoon .
Wie, christlij ke Eva, zal naar waarde uw deugden roemen ,
Die gloren als het licht en geuren als de bloemen P . . . .
Mijn tale niet . . . maar 'k bid, aanvaard den huldegroet
En neem den schaam'len krans, dien 'k neerleg aan uw voet .
XIV .
En nogmaals gaan wij voort .
Aan de Oosterpoort gekomen
Bevangt me een vreemd gevoel .
Wanneer, na bange droomen
De slaap uw oog ontvlugt, dan smaakt ge eeu zoet geneug t ,
Wijl slechts een schim u kwelde en groet met stille vreugd
'k Dampdrijvend morgenlicht .
Z66 was mij 't eindloos wonder,
Dat 'k op mijn togt ontmoette een zwakke beeldnis, zonder
Bekoorlijkheid of glans .
'k Dacht dat die breede poort
Van weergaloozen bouw voerde in bet oorsprongsoord
Van Leven, Liefde en Licht .
Mij vreemde l ettertrekken
Zie 'k in den wijden boog .
Tk tracht hun zin to ontdekken
Vergeefs ! . . . .
Mijn leidster zegt met diepe teederheid
,,Mijn Zoon, bier is 't geheim van Gods Drievuldigheid ,
Spoor dat niet na ! . . . .
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Die wenk ontstelt mijn zwakke zinnen .
Een cherubijn ontsluit de poort~ Wij zweven binnen .
Hier is de grond een zee van flonk'rend diamant,
Die statig zich beweegt . Bij elke golf ontbrandt
Een prachtig vuur, als om die zuivere edelsteenen
Nog meer to lout'ren . 't Pad gaat langzaam op waarts henen
Langs eind'loos wondertal en brengt ons tot een punt,
Van waar ge een ruimen blik op Eden werpen kunt .
'k Zie al wat 'k had bezocht op Noord-, West-, Zuiderdreven,
Planeten om de zon gelijk, rood de Oostpoort zweven.
Caecilie's helder lied en Davids krachtig koor
Dringt hier in gloriezang van driewerf ,heilig !" door .
Verrukt wil 'k verder gaan, maar ach ! een zilv'ren schemel
Omvangt mijn starend oog.
0, Neen, ten hoogsten hemel
Steeg 't scheppend schepsel niet .
Ontplooi, o schrand're geest
TJw forsche wiek en deel in 't schitt'rend j ubelfeest
Der goden van d' Olymp, daar wis zult ge iets vermogen,
Maar sidd'rend zinkt ge in 't niet ter woonstee des Alhoogen .
Als van 't gebergt een zee met daverend gerucht
In d' afgrond tuimelt, stijgt een nevel in de lucht
Als 't helder dekkleed van de nymph der onderwereld .
Dien sluijer zie 'k ook hier met vonk bij vonk doorpereld,
Z66 schittrend, dat mijn oog er niet op rusten mag .
Daar zetelt de eeuwge bron van d' eindeloozen dag,
Die 't Paradijs omstraalt . Daar de oorsprong van het Leven
De Vader, 't Lam, de Geest, door liefdeglans omgeven,
Onzigtbaar voor den mensch .
Een wijde regenboog
Praalt om des Heeren troon en blindt mijn brekend oog .

31 -Pat is de deugdenkleur der zeven magtige engelen ,
Die door alle eeuwen heen elkaer ten teerste omstrengelen .
'k Durf voor- noch rugwaarts gaan . 'k Verneem bazuingesch al
Een oordeel meldend van den Koning van 't heelal .
Mijn leidster, de eed'le deugd is biddend neergezonken
En ik, een beeld gelijk, blijf aan mij n plaats geklonken .
Een godsgezant genaakt, 't is de engel van den nacht,
Die vlug de vleugels spreidt en , schrikkend voor zijn magt,
Mij ijlings deinzen doet .
Ik zoek een plek tot rusten
Maar ach ! 'k heb nog geen regt op deze hemelkusten .
De Ontzieling treedt nabij en strekt de handen uit,
Waarvoor ik rugwaarts beef. Een stalen boei omsluit
Mijn borst . . . . mijn adem wijkt . . . . het bloed stolt in mijne aderen
Ik tracht, als laatste heul, mijn denkkracht to vergaderen . . .

.

Een donder rolt door 't zwerk : de stem van de Opperheer . . . .
Verniet'ging naakt, grijpt me aan,
En 'k zink verpletterd neer ! . .
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Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo : in consilio Justoram et congregatione .
Ps . CX-. 1 .
Ik zal U loven, o Reer, uit geheel mijn hart, in den 'raad en
de vergadering der regivaardigen .
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I.
OP RET KERKHOF .
Het Kerkhof 1 .s de plaats, waar w~ het stqfelijk overschot
onzer dierbare afgestorvenen ter ruste nederleggen , opdat het daar,
onder de be8cherming der H . Godsdienst, tot aan den blijden
A.
morgen van den jongsten dag bewaard worde.
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og was de avond niet daar, en toch reeds
heerschte eene matte schemering, welke aan
het landschap een' somberen tint gaf, als was
de aarde in diep en ernstig peinzen verzonkeD .
Maar ook , 't was in den winter, en de zon , die zich
anders met zwakken glimlach even mogt vertoonen,
KOHL II .
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had zich nu den ganschen dag niet doen ontwaren .
De vlakte was met sneeuw bedekt, als om de natuur
in eene lijkwa to hullen en den mensch to verkondigen, dat alleen de dood tot eene schitterende verrijzenis kan leiden . Gulden troost ! Het schrikbeeld
verdwijnt en de kille vorst der graven wordt ons een
heilbode .
Alom heerschte eene diepe stilte ; het vee zocht
met den landman beschutting tegen de koude in de
warme huizingen, en beroofde alzoo de streek van
hare bedrij vigheid . Slechts in de verte ontwaarde
men de torenspits eener dorpskerk, welke verkondigde dat daar nog menschen to vinden waren .
Langs een pad, door boomen, met rijp gesierd,
bezet, gingen twee wezens .
De eerste scheen een man van ruim vijftig jaren ,
wiens rug gebogen, wiens voorhoofd gerimpeld was,
meer door den last des levees, dan door then des
ouderdoms . Een donkey en ernstig, ik zou zeggen
weemoedig oog staarde van onder forsche wenkbraauwen, en was in staat een' diepen indruk to maken .
Zijne kleeding duidde gegoedheid aan . In de regterhand voerde hij eenen wandelstok, aan de linker
leidde hij een' nog jeugdigen knaap . Men behoefde
niet to vragen of deze zijn noon was, want werd
zulks niet verraden door de zorg waarmede hij diens
schreden rigtte, zoo zouden de trekken het ontdekt
hebben . Ouder dan tiers jaren was de knaap niet,
en toch lag er iets in zij nen blik dat meer dan
familiegelijkenis was , iets, dat een peinzen deed vermnoeden, zoo als zulks bij de jeugd weinig gevonden
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wordt . Hij hield zich stijf aan vaders hand,, en wandelde met zekere gerustheid nevens hem, als overtuigd dat hij , order diens leiding, niets behoefde
to vreezen .
Beider gelaatskleur bewees dat de togt in let
frissche weder hun goed deed, en uit hunnen tred
bleek, dat zij zich geener vermoeidheid bewust waren .
Geen woord werd intusschen gewisseld : de man
dacht na over veel dat hem was wedervaren, bet
kind sloeg tusschenbeide bet blaauwe oog tot zijnen
vader op, als om uit diens blik to vorschen wat hem
mogt bezig houden . Hij veroorloofde zich echter niet
met woorden daarnaar to onderzoeken, want reeds
vroeg had moeders voorbeeld hem geleerd, hoe bet
stilzwijgen van beider verzorger behoorde geeerbiedigd to worden .
Gij zult u wel herinneren, lezer, wat in lang
verloopen jaren is gebeurd, en vaak, gewis, treden
bijzondere omstandigheden uit uwe jeugd, met nieuwe
kracht en frischheid voor uwen geest . En zoo gij
dan daarbij nagaat, wat gij to dier tij de dacht, en
hoe gij bij u-zelven planners voor de toekom st vormdet,
dan zal bet u niet ongerijmd toeschijnen , zoo wij
zeggen, dat ook de jeugdige wandelaar zoo zeer door
zijne overwegingen weggevoerd werd, dat hij geenszins lette op datgene, wat zich road hem voordeed .
Het was hem als beyond hij zich alleen met zijnen
vader op de wereld, terwijl zijne betrekkingen op
onbereikbaren afstand waren ; en als hij dan zijnen
gids zoo diep peinzend zag wandelen , kwam bet
hem ontwijfelbaar voor, dat ook deze, om veilig to
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gaan en niet to dwalen, zich aan de hand van eenen
geleider moest vasthouden, die in de oogen zij ns
vaders zoo groot, zoo goed en zoo wij s moest zij n
als deze voor den knaap was .
En zoo kwam het kind tot de vraag, wie de hooge
bestuurder was .
Steeds was het hem ., van het eerste gebed-stamelen
of, geleerd, hoe oneindig magtig en liefderijk God
is, voor wrens alomtegenwoordigheid zich geen schepsel verbergen kan .
Hieraan dacht hij onder het wandelen, en hij verwonderde zich, niet eer gezien to hebben, dat het
slechts God zijn kon, die zijnen vader met zooveel
vertrouwen den langen en eenzamen weg bij na, zo nder op to zien deed bewandelen . En getroffen door
de schoonheid van in de schutse van het Opperwezen to gaan, besloot hij alle dagen zij ns leve ns
zich met onwrikbare hoop aan die Voorzienigheid
over to geven ; vast doordrongen dat hij dan nimmer
dwalen kon .
Reeds langer dan een uur hadden zij de sneeuw
doorwaad en bevonden zij zich op korten afstand
van het dorp . Maar in stede van de laan to gaan,
welke derwaarts voerde, sloeg de oude peer een zijweg in, welke hem weldra voor eene, met een ijzeren hek omgevene, plaats voerde . Zij bevonden zich
bij een kerkhof .
Slechts met eenen kleinen grendel was de toegang
gesloten, zoodat de bezoekers zonder moeite op het
grondgebied der afgestorvenen traden.
Langzamer wandelde men thans, als werd de vreeze
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gekoesterd, weldra eene treurige ontmoeting to zullen hebben . Na eene korte pons bereikte men eene
kleine hoogte, in welker midden een kruis zich verhief . liet was geheel met sneeuw bedekt, welke door
de vor ~t met diamanten scheen to zij n ingelegd en
.als kleine lichtjes in zich bevatte . Men had kunnen
warren, dat wie in dat graf verbannen waren, door
middel van het kruis vrien deli] ke blikken over de
aarde wierpen, als om hunnen dierbaren to verkondigen, hoe zalig de dooden zijn die in den Heer
sterven .
De ernstige man hield stil en ontblootte eerbiedig
het hoofd . Daarop sloeg hij vol ontzag den blik tot
den graauwen hemel , met eene uitdrukking, welke
bewees dat hij steeds wenschte to berusten in alles
wat de Almagtige zich verwaardigen zoude hem to
ereiden .
Met diepe aandacht had het kind de bewegingen
zijns vaders gevolgd, en daar het hem sinds lang
gezegd was, dat God daar boven woonde, hield hij
zich verzekerd, dat zij n vader raad en kracht vroeg
en verkreeg. Rn een zachte glimlach verscheen om
zijne lippen, want hij gevoelde zich gedreven met
helder en blij gelaat tot dien zaligen hemel to zien,
van waar alle goed afdaalt .
En een treffend gezigt was het op dien akker
Gods, zoo gansch vervuld met plegtige ledigheid
schoone tegenstelling van wereldsch gewoel !
de
blonde lok aan de hand der rijpe ervaring to ontmoeten, tot Hem opstarende, wiens magtige stem
de levenden tot het graf riep .
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Eindelijk sprak de man tot den knaap, door droefheid overstelpt, zeker wij zer dan bet voor den jeugdigen leeftijd des kinds raadzaam was, terwijl hij
op bet graf wees
- Zie, mij n dierbaar kind, deze plek werd door
mij in weinige jaren ontelbare malen met diepen
rouw in bet hart bezocht. Viermaal zag ik de aarde
ontsloten om mij ne dierbaarste panden , de hoop van
mij en uwe moeder, de vreugde van ons beiden, de
blijde verwachting onzer toekomst, daarin to zien
verdwijnen, met bet voile bewustzijn dat zij nooit
zouden wederkeeren om ons over eene bange scheiding to troosten . Ofschoon reeds ruim twaalf jaren
verloopen zijn sinds ik uwen laatsten broeder, en
achttien sinds ik den eersten daar moest nederleggen, staat alles mij voor den geest, als waren eerst
gisteren de offers gebragt . Onzeggelijk zwaar, meer
dan ik kan uitdrukken en gij beseffen, waren ons
die slagen, en wij dachten niet anders dan door de
smart to zulien bezwijken . Er kwamen oogenblikken
waarin wij zulks hoopten , en ten alien tijde waren
wij er op voorbereid ; want wij werden overtuigd,
dat dit tranendal ons nimmer zou kunnen wedergeven wat wij verloren hadden .
t, Ten anderen ecbter gevoelden wij meer en meer
dat lij den en strij d de heerlij kste middelen ter volmaking zijn, en dat hij gelukkig to roemen is, die
reeds op aarde voldoen mag voor menig vergrijp
tegen de wet des Allerhoogsten . Hoe moeijelijk en
zwaar bet dan ook dikwij is viel, wij bogen onderworpen bet hgofd, en baden immer : //Vader, Uw

wil geschiedde !" Die berusting maakte onze sterkte
uit, en met to meer dank genoten wij de blij de
uren welke de onvolprezene Goedheid ons schonk .
Het is de eerste maal, mijn waarde PAUL, dat ik door u vergezeld bier kom . Nooit, mij n kind, heb ik
zulks durven hopen ; want telkens als ik met een'
zoon bier kwam, was hij koud en sprakeloos en ons,
niet met mij terug to keeren. Daarom verberg ik
bet niet, dat uwe ouders, reeds bij uwe heugelijke
geboorte, zich in hunne teedere bezorgdheid de vraag
deden : zullen wij hem behouden ? Doch wij zagen
in, dat ontij dige angst tegen de aan God verschuldigde gehoorzaamheid strij dt, en wij hoopten, dat, zoo
de Heer ook u mogt eischen, wij ons lot niet zouden
beklagen . Gij zijt ons gebleven, en hiervoor zij de
Algoede in eeuwigheid geprezen ! Onder de vleugelen van dat kruis rusten uwe broeders, die gij nim mer mogt kennen ; doch ter vergoeding hiervan zul t
gij alien als uwe broeders lief hebben , voor wie de
Zaligmaker aan bet kruis gestorven is . De grond,
welke wij bewandelen is heilig, want zij is de groote
urne welke de asch van duizenden bewaart, die de
evenbeelden Gods waren, en voor wier zielen de
christelijke liefde den hemel hoopt en bidt . Deze hof
des Heeren is door de heilige Kerk gewijd met kostbare zegenbeden, even als eene teedere moeder de
wieg van haren eerstgeborene met de innigste liefde
toebereidt, opdat hij zacht daarin ruste . Daaronn,
hetreedt nimmer dan met diep ontzag deze plaats
der dooden , dit rij k van ligchamelijk gestorvenen .
Even zoo zult gij met omzigtigheid en ernst de
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wereld intreden, waarin tallooze zedelijk gestorvenen,
als onzuivere geesten, ronddwalen en gevaarlijk zijn
voor uwe ziel . Doch waar gig toeft, laat nimmer na
uwen blik ten hooge to heffen, van waar immer
troost en licht op uw pad dalen zal, hoe moeijelijk
en duister het zijn may . Het stof van wie hier rusten zal ontwijfelbaar eenmaal in glorie verrijzen, de
zwarte asch zal tot een helder bliiikend kleed gevormd worden, waarmede God zijne uitverkorenen
siert . Doch velen toeven hier, wier zielen smachten
naar het gebed van die nog op de aarde zijn : knielen wij dus om, den Almagtigen het offer onzer aardsche rampen op to dragen, tot heil der afgestorvenen
die flog verstoken zip n van den glans der eeuwige
glorie !
Beide boo-en zich in de sneeuw en zonden een
vurig gebed tot God .
Toen zij opstonden en rondzagen, was de avond
d Liar , en hier en gin ds blonk eene matte ster in de
woiken als de traan van eenen engel, die over de
verlatenheid der aarde weende . De sneeuw nam
een' meer helderen tint aan en schitterde in het
halve duister met statigen glans . Zulks deed den
vader een oogenblik peinzen, waarna hij zeide
Let wel, Paul, hoe de sneeuw in den avond
meer luister geeft . Zoo gloort de teedere deugd
schooner in den nacht der zondige wereld, zoo doet
de waarheid zich krachtiger gelden, wanneer het b edrog haar tracht to vernietigen .
Ja , papa, en zoo bemerkte ik gisteren in de
vesper het witte gewaad van den priester, en heden
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morgen het kleed der communiebank . Hoe donkerder bet was, hoe helderder ik dat onderscheidde,
en ik geloofde dat God beiden daar zoo gesteld had
als opperste toevlugt voor hen, die in den nacht der
droefheid leven . Zoo althans spreekt mama steeds
- Onthoudt steeds de woorden uwer moeder,
mijn kind, en gij zult in bet regte spoor wandelen,
sprak de oude beer, innig getroffen over de eenvoudige verbeelding der jeugd, welke zulke edele waarheid opleverde . Zeggen wij thans deze plaats vaarwel, PAUL, wij zullen naar bet dorp gaan .
Weldra hadden zij het kerkhof verlaten en traden
den breeden weg op, welke hen ten laatste in de
dorpstraat bragt . Daar verkondigde bet blaffen der
honden en het loeijen der runderen in de stallen,
dat de plaats bevolkt was, doch men zag niemand
buiten. PAUL had den kap zijns mantels over het
hoofd geslagen, en slechts een klein gedeelte van zijn
gelaat was zigtbaar . De ongewone geluiden en de
breede schaduwen der woningen maakten bet hem wel
een weinig bang, maar terwijl hij de hand zijns vaders sterker vasthield, zorgde hij er voor gindsche
ster niet uit bet oocr to verliezen, welke ongetwij*feld
zijnen geleider wenkte Tangs welken weg men gaan
moest . Had zijne moeder hem niet honderd maal
gezegd, dat die lichtjes de oogen der engelen waren , die heel vriendelijk naar de braven keken en
hen beschermden? .. . En eens, als hij groot zoude zijn,
konde hij oak hunne tale verstaan ; terwijl hij nu,
door goed op to passen moest zorgen dat zij Onzen
Lieven Heer baden, dat hij eeamaal in den hemel
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bij zijne broertjes mogt komen, die ook engelen
waren .
En terwiji hij daar ging, rees plotseling in hem op,
of bet misschien niet een zijner broeders was , die
keek waar hij been ging, en vriendelij k groette zij n
blaauw oog de zilveren ster .
Ten laatste hield men stil voor een aanzienlijk huis .
Op bet schellen werd spoedig geopend, en zoodra
de naam van den bezoeker bekend was , noodigde
men hem in eene zijkamer . Niet lang hadden vader
en noon daar gewacht , of eene heldere stem werd in
den gang vernomen, en weldra trad een beer binnen, omstreeks van denzelfden leeftij d als PAULS
vader . Op zijn welwillend gelaat stond de verrassing
geschreven, en terwijl hij den bezoeker de hand toestak, zeicle hij
--- Wel, mijn waarde REEVELT, hoe gaat bet?
Waarlijk, sinds een paar uren had ik de hoop opgegeven u to zien, zoodat ik zeer tevreden ben u
to ontvangen . Maar gaan wij naar boven ! En is dat
uw lieve jongen ? en hoe vaart mevrouw ? alles nog
in den besten staat, hoop ik ?
-- Door Gods goedheid kan ik hierop toestemmend
antwoorden, vriend VAN LEDEN, en zal ik van de
uwen hetzelfde mogen hooren ?
- Ik dank u ; wij zijn hier met ons klein gezin
zoo gezond als men verlangen kan ; bet schijnt dat
de winter op ons alien goed werkt .
Onder bet wisselen dezer woorden was men eene
trap opgegaan en eene ruime kamer binnengetreden,
welke smaakvol gestoffeerd en op aangename wij ze
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verlicht en verwarmd was . Daar bevonden zich aan
eene tafel eene dame en een meisje van omstreeks
acht jaren . Zij was de vrouw des huizes . Deed
haar echtgenoot zich onmiddellijk gunstig kennen
door een open voorkomen , zij nam indoor eene hoffelijke welwillendheid . Toen de vereischte pligtplegingen volbragt waren, en alien rond de tafel zaten
zeide de heer REEVELT :
- Wel had ik gewenscht vroeger hier to zijn ;
doch het was van morgen eenigzins moeijelijk een
rijtuig tot hier to krijgen ; daarom maakte ik gebruik
van het vriendelijke aanbod eens vriends, om tot
ruiin een uur afstands met hem to rijden, waarna
ik den verderen weg met PAUL to voet wilde afleggen . Daar hij aan het wandelen gewoon is en reeds
verdere togtjes met mij waakte, kon ik zulks veilig
doen, vooral wijl het weder gematigd en de beweging verwarmend was . En zooals gij aan ons ziet,
bevinden wij er ons wel bij . Ook hebben wij flog
een oponthoud gehad, door het kerkhof to bezoeken .
Ik dacht, dat mijne eerste schreden naar het graf
mijner kinderen moesten gerigt worden, en heb PAUL
getoond waar zij rusten . Na then pligt volbragt
to hebben zijn wij herwaarts gekomen, om een nachtverblijf in uwe gastvrije woning to zoeken .
- Welke u in alle deelen nog wel bekend zal zijn P
- 0 ja, want voor zoover ik zie hebt gij geene
veranderingen gemaakt .
Gij hebt alles zoo goed ingerigt dat ik geene
verbetering noodig achtte .
- Mijn tijd is zeer beperkt ; als het eenigzins

zijn kon, zoude ik g aarne overmorgen weder to huis
zijn . Indien het dus uwe goedkeuring wegdraagt,
zullen wij een enkel woord wisselen over het Joel
mijner reis .
Doe zulks, mijn vriend ! ik ben wel een weinig nieuwsgierig hoe gij met onze zaak geslaagd zijt,
en niijne waarde vrouw wit er ook wel iets van hooren .
lEenigen mijner vrienden, op wier kennis en
ervaring in het vak ik mij veilig verlaten kon, zij n
zoo goed geweest alles wat op de fabrij k betrekking
had, naauwkeurig to onderzoeken, en het verslag
dat zij hierover uitgebragt hebben, mag ons doen
hopen op den bloei der onderneming . Zoo als de
boeken voor het oogenblik aantoonen, zal de zaak
niet alleen bevredigend, maar aanmerkelijk winstgevend mogen genoemd worden ; want zoo de verkoopers haar met een gering kapitaal tot eene beduidende hoogte hebben opgevoerd, lijdt het Been'
twijfel of wij zullen er gouden vruchten van plukken .
Bet eenige wat aan die heeren ontbreekt is ruimte
van geld, hetwelk hun belet met genoegzame kracht
to werken en bestand to zijn tegen rampspoeden,
welke in den handel soms plaats grijpen en aanmerkelijke schaden berokkenen, zoo men hun niet
het hoofd kan bieden , doch ook rijke voordeelen
schenken wanneer men ze doorstaan kan . Daarom
zal ieder bekennen dat zij wijs doen de fabrijk over
to geven en van de renten stil to leven , to meer
wijl zij reeds oud zijn . Wat ons betreft , wij kunnen over de noodige gelden beschikken, en zijn beide nog op een' leeftij d waarin de arbeid n uttig is ;
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ook hebben wij kinderen voor wier toekomst wij zorgen moeten . Veel handel wordt met bet buitenland
en bijzonder met Groot-Brittanje gedreven, en de
verzending daarheen zal ruimschoots verdubbelen ,
wanneer wij slechts meer doen afwerken . De koopprijs en verdere voorwaarden zijii in alle opzigten
voordeelig, zoodat ik gemeend heb de akte van overdragt geheel in behoorlijken vorm to kunnen doen
opmaken . Morgen vroeg zal mijn koffer bier zijn,
waarin zip berust met de verdere papieren, welke wij
alsdan to zamen kunnen inzien . Ik twijfel niet of
alles zal door u in gewenschte orde bevonden worden, waarna wij onze handteekening nog slechtsbeboeven to zetten omm den koop als gesloten to kunnen beschouwen .
Ik betuig u mijnen hartelijken dank voor de
vele bemoeijingen welke gij u getroost hebt, rxijn
vriend ; en het duet mij groot genoegen, dat de vooruitzigten in alle opzigten gunstig mogen genoemd
worden . Het is to hopen dat 's Hemels zegen deze
ondernewing be ,ustige, en ik houd het voor een
gunstig teeken, dat wij tot heden zoo goed geslaagd
zijn . Toch ontveins ik niet, dat bet mij wel iets
kosten zal dit dorp to verlaten, want zoo de tijd, then
ik er doorbragt, zijne droevige wren had, schonk hij
raij ook kalme en schoone dagen . De genoegens
echter, welke onze huisgezinnen elkander wederkeerig
kunnen bieden , zullen de vergoeding zijn voor wat
wij moeten achterlaten .
- Het gnat u als mij , toen ik tien jaren geleden
dit dorp vaarwel zeide ; slechts met moeite gaf ik
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aan den drang der omstandigheden gehoor . En nu
liet ik hier op het kerkhof panden achter, waarvan
bet ons onbesef baar veel kostte to scheiden ; maar de
groote stap moest gedaan worden, en wij vertrokken .
Nieuwe ontmoetingen en toestanden boden daarop
.andere bekoorlijkheden, en ofschoon in ons gemoed
1e plek altijd dierbaar en gewenscht bleef, vonden
wij nimmer stof tot nutteloos treuren, wijI andere
pligten ons elders riepen .
Wij zullen het gesprek niet verder volgen, o
intusschen eenen blik to werpen op de kinderen .
Mevrouw VAN LEDEN had eene kas geopend, waarin
,zich allerlei soort van speelgoed beyond , en nadat
de eerste verlegenheid voorbij was, wisten PAUL en
MIRANA, zoo heette het meisje, zich wel to vermaken . Wel lag het niet in den aard van den knaap
zich met de gewone uitspanningen der kinderen bezig
to houden ; doch uit aangeboren zucht om genoegen
to geven, bewonderde hij de poppen, legkaarten,
keukentjes en wat zich verder voordeed . Ten laatste
.echter oefende hij op zijne genoote den invloed uit,
welke in meer gevorderd leven de hoogere geest op
den alledaagschen mensch krijgt . MIRANA gevoelde
dat PAUL haar verre vooruit was en alleen om narentwille aan de spelen deel nam . En dit was
,oorzaak, dat zij den lust verloor en gekweld werd
door het verlangen, to weten wat die kleine vreeDadeling wel mogt kennen, dat boven hare poppen to
stellen was . Zoo duurde het niet lang of zij zaten
in keurige, kleine armstoelen bij den marmeren
schoorsteen .
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- Hoe heet de plaats waar gij woont, PAUL P
vroeg het blonde kind .
- Dat is de stad Amsterdam , MIRANA, waar
toch wel van gehoord hebt .
- Ja, als ik van buiten moest leeren hoeveel steden er in ons land zijn.. . . maar ik vergeet alles
spoediger dan ik leer .. . is het daar mooi en ligt dat
ver van hier ?
- Amsterdam is zeer groot en schoon, en daar
ik het gisteren morgen verlaten heb en eerst heden
bier kwam., kunt gij wel denken dat het verre is .
-- 0 ja, maar hoe zijt gij bier gekomen, hebt
gij altijd gewandeld?
- Neen, MIRANA, wij hebben eerst in een rijtuig
gezeten en toen kwamen wig op een schip en daarna
weer in eene koets . Toen was het donker en wij
bleven slapen in een vreemd huis . Van morgen
hebben wig weder lang gereden en daarna heb ik met
pa heel ver gewandeld, tot wij ten laatste, toen het
donker was, hier kwamen .
- Maar, PAUL, hoe wist meDu in al die rijtuigen
dat gig blj ons moest zljn ?
- 0 , dat hebben zij niet geweten .
- Zouden dan de paarden den weg hierheen gekend hebben?
- Wel neen, dat was niet noodig, de paarden
gaan waarheen zij gemend worden .
- Hier op ons dorp komen z -ij dikwijls gansch
alleen naar den stal loopen .
Dat is wel mooelijk ; doch op onze reis wist
pa overal zeer goed den weg .
BOHL . 11 .
4

0
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Van Amsterdam hierheen ?
Zeker, pa weet den weg over de heele wereld .
Wel, wel, zult gij dat ook weten, als gij zoo
groot zit a s uw pa ?
Als ik altijd goed leer, en doe wat pa en ma
mid zeggen .
--- Weet uw pa den weg naar den hemel ook ?
Ik zal u zeggen, zeide de knaap met veel deftigheid ; bet moet eigenlij k mij nheer pastoor zijn, die
den regten weg naar Onzen Lieven Heer kent, want
pa hoort even aandachtig ziine woorden, als ik naar
die van pa luister ; en daarom gaan wij immers naar
de kerk en moeten wij in de catechismus onderrigt
worden.
~-- 0 ja, zeide MIRANA, en keek met verwondering den knaap aan, die zoo wij s moist uit to
leggen .
Hebt gij ook broers en zusjes op het kerkhof,
even als ik .
Nooit had ik broeders of zus jes . . . . wilt gij mij n'
broe er zijn, PAUL?
Dat was ik reeds, MIRANA, en ik hoop bet
steeds van alle menschen to zijn .
Blijft gij lang hier ?.. .. . Ik wilde wel dat gij
nooit meer van hier gingt .
Morgen ga ik met papa peen, dock wij zullen
elkander weer spoedig zien .
Zoo ! riep bet kind verblij d ; en waar en wanneer, PAUL
Wel, lieve MIRANA, in den hemel ! Daar kunnen wij altij d bij een zijn .
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Maar gaan wij dan reeds zoo spoedig naar
Onzen Lieven Heer?
- Wel zeker, als wij braaf zijil, komen wij dadelijk na het sterven daar .
En wanneer sterven wij ?
Als de tijd voleind is, waarin de mensch de
bestemming kan vervuld hebben, waarvoor hij op de
wereld gesteld is .
Och, PAUL, gij spreekt woorden welke ik niet
versta, zeide MIRANA op half treurigen toon ; als ik
groot ben, moet gij het mij nog eeils vertellen, en
wanneer gij het zjjt, moet gij aan iedereen zeggen
hoe men in den hemel komt, want gij zult kunnen
leeren , dat eveneens to onderwijzen als mijnheer de
pastoor .
Zoo ging het voort met eenvoudig vragen en autwoorden, moeijelijk weder to geven, wijI meer wijsheid in die woorden verborgen lag, dan een oppervlakkig oor ontwaren mogt en de spreker zelf wist .
Intusschen naderde het uur, waarin MIRANA to slapen
gelegd werd ; zij groette PAUL en vertrok met hare
moeder . Toen mevrouw VAN LEDEN een half uur
later terugkwaru vond zij PAUL in zijnen stoel slapende : de natuur had zich doen gelden, en het kind
in gerusten sluimer weggevoerd .
Zijn vader wekte hem, en met een' zachten glimlach sloeg de knaap de oogen op .
Na alien goeden nacht gewenscht to hebben, volgde
hij mevrouw VAN LEDEN naar'eene kleine, riette kamer,
waar een sierlijk ledekant de grootste plaats besloeg .
Onmiddellijk trad hij tot het wijwaterbakje, waar4*
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mede hij het teeken der verlossing maakte . Daarna
wierp hij zich op de knieen en zond zijne avondgebeden tot God .
Met stille vreugde sloeg mevrouw VAN LEDEN hem
gade, en was verbaasd over de uitstekende vorming
van het kind . Hare verwondering steeg echter ten
top, toen zij de volgende woorden onderscheidde
tIO, liefderijke Heiland, heden heb ik het graf
mij ner broeders gezien, waarheen mid n vader mid

voerde . Geleid zoo eenmaal mij en mijne ouders ter
plaatse, waar zij zich in uwe majesteit verheugen .
Uwe hand ruste zegenend op dit huis, en bescherme
ons dezen nacht en alle uren onzes levens ! Lieve
Zaligmaker schenk mij de gunst van braaf to worden,
opdat ik U steeds welbehagelijk zij . Amen."
Toen mevrouw VAN LEDEN hem verlaten had en
in de woonkamer teruggekeerd was, gaf zij den
heer REEVELT hare bewondering van PAULS gedrag
to kennen .
--- Het kind geeft ons werkelijk de meeste vreugde,
sprak de vader ; en zonder mij to vleij en vermeen
ik to mogen opmerken, dat hij een' meer dan alledaagschen geest bezit. Nu zal ik wel niet beweren
dat hij eenmaal boven zijne tijdgenooten zal uitblinken, maar toch mag ik hopen, dat hij eervol
order hen zijne plaats bekleeden zal
En wat denkt gij van hem to makers ?. . Moet
hij studeren ?
Dat geloof ik niet, zoo hij volstrekt van niets
anders hooren wil, zal ik natuurlijk moeten toegeven ;
maar het liefst zoude ik hem voor den handel opleiden .
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Ik ontken ook geenszins dat bet eenigzins met
bet oog op dat plan was, toen ik met graagte bet
offer van aankoop der fabrijk vernam .
De late avond scheidde de vrienden, doch in wee'rwill van den winter vond de vroege morgen hen weder
to zamen . Met den nachtpost was de koffer van den
beer REEVELT aangekomen , en nu waren beide heeren
ijverig bezig met bet doorlezen van verschillende papieren . Nadat alles naauwkeurig onderzocht en underling vergeleken was, werd de zaak in orde bevonden en de beide vrienden stelden hunne handteekening op een gezegeld papier, waardoor zij zich
de eigenaars verklaarden eener bloeijende fabrijk.
Alles was afgeloopen toen de bediende berigt kwain
brengen, dat de dame des huizes aan de ontbijttafel de heeren wachtte . Zij haastten zich tot haar to
gaan en kennis to geven van den gewigtigen stap
welken zij gedaan hadden .
Mevrouw VAN LEDEN scheen zulks geenzins zonder
genoegen to vernemen, en gaf haar verlangen to kennen, mevrouw REEVELT to ontmoeten . De echtgenoot
betuigde zijnen dank voor dien vereerenden wensch
en verzekerde, dat ook zij*ne gade met ongeduld op
meNrouw VAN LEDENS komst toefde . Na bet ontbijt
werden nog eenige schikkingen gemaakt, waarna bet
rijtuig voorgeroepen werd, want in wee^rwil aller uitnoodigingen veroorlcofde de beer REEVELT zich niet
den dag nog in bet dorp door to brengen . Wel
zoude bij daar nog gaarne eenige uren getoefd heb-
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ben, wijl er flog veel was dat hem na aan het harte
lag en er flog menige oude vriend woonde, maar
niet alleen zij ne bezigheden , ook zij ne gade wachtte
hem.
PAUL had zich met MIRANA bezig gehouden , en
beide waren zoo zeer met elkander ingenomen, dat
de ouders de aanrnerking maakten, dat zij eenmaal
een schoon paar zouden zijn .
De bediende kwam berigten dat de koffer was
opgeladen , waarop REEVELT met PAUL tot het rijtuig
trad . De vrienden schudden elkander voor het laatst
de hand . PAUL wierp eenen blik op bet raam, waar
hij MIRANA zag, die de armen naar hem uitstrekte .
De knaap wees naar boven !
Het rijtuig verwijderde zich in snellen draf .

II.
BESLOMMERINGEN .
Maar de aarde is zulk een Neil, zoo'n vrede niet beschoren ;
Gemoed en geest mag hier geen' echten weerklank hooren
Van de Englen-melodij, die 't hemelruim doorzweeft
Zij is een woelig oord, waar de ondeugd van haar lippen
In 't meest onschuldig hart haar vleitaal neer laat glippen ;
Waar zelf belang voor plicht zijn wet ziet nageleefd .
J . A . ALBERDINGK THIdM .

Wij bevinden ons to dmderdam in een huis op
bet Rok-in .
Twee heeren en eene dame zitten, des voormid-
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da,ys , aan u-11 ramen eener niet onbevallige voorkamer . Die personen zijn de gebroeders WELLER en
hunne zuster . Zij zijn reeds tot rijpen leeftijd gekornen, en de dame, die de jongste is, kan tusschen
de veertig en vfiftiz
0 . - tellen, doch schijnt in we'rwil
der grijzere ervaring van FREDERIK en FRANS, beter
in staat to zijn eene zaak met fijn beleid ten uitvoer to bren ,,,en . Hare blikken zijn scberp, haar
voorho ,-,)fd door nadenken gerimpeld, hare woorden
klinken schel, hard en juist .
- Ik zal altijd ze-rigen dat gij eene domheid begaan hebt, met de fabrijk op zulke voorwaarden aan
to bieden, zeide zij , op stootenden toon .
- En wij danken den Hemel er zoo goed afgekomen to zijri, sprak FRANS .
- Wie had ooit kunnen denken, dat gij er lust
in hadt voor uwen noon ?
-- Maar waarom mij niet eens geschreven over
die zaak . In vroeger tij*d, ja, toen gij geen geld
hadt, toen waart gij vlug genoeg met brieven zenden . Nu echter, terwiji gij denkt mij niet meer to
behoeven, doet gij alles maar op eigenn gezag en
wacht tot ik van eenen vreei-nde verneem, dat gij
uwe taken vaarwel zegt . Ik ontken u geenszins het
regt om met uwe goederen to doen wat gij wilt,
maar noem het alles bebalve broederlik, mij niets
gemeld to bebben, daar gij Loch wist dat ik een'
zoon heb .
- Ja, waarde KLARA, wat zal ik daarop zeggen?
wij zijn door de omstandigheden medegesleept . De
zaak staat wel is waar niet kwaad, rnaar de minste

56
stoot was in staat ons in duigen to werpen, wij i
wij altijd in bekrompen geld somstandigheden leefden . Daarbij maakte de tegen woordige tip d onzen
toestand gevaarlijk, en nu kwam er eene gelegenheid, de zaak aan solide menschen over to doen .
Ik behoef u niet to zeggen dat wig in de laatste
dertig jaren vrij wat gewerkt hebben, nu ben ik
zeventig jaar en FRANS is in zij n vij f-en- zestigste .
Op zulk een leeftijd verlangt men naar rust, en
als zich eene gelegenheid voordoet om zich een
goed levenseinde to verzekeren, neemt men die
met graagte aan . Ik ontken niet dat wij misschien
meer voor de fabrijk hadden kunnen waken, doch
wij vonden het geraden niet het onderste uit de kan
to begeeren .
Laffe praat ! mompelde KLARA ; men kan wel
zien dat gij oud wordt !
--- Ook kan ik niet nalaten aan to merken, sprak
FRANS, dat voor zoo ver ik hem ken, uw zoon rnij
weinig geschikt schij nt om handel to drij ven .
En waarom dat, als het u belieft ? vroeg de
moeder op hoogen toon .
Wijl ik tot heden niets van hem verneem, dat
hoedanigheden in hem doet vermoeden, welke voor
den koopman een hoofdvereischte zij n . Zonder goede
trouw kan men geene zaken doen .
En gij gelooft , dat die kostbare dingen alleen
u toebehooren ?
Geenszins, duizenden bezitten ze in grootere
mate dan ik . Onze neef ANTONIE echter heeft verschillende bedrij ven gehad, welke hem alien weldra
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verveelden, tot hij ten laatste student wilde worden .
In de acht jaren welke hij aan de hoogeschool doorbragt, heeft hij voorzeker geduchte bewijzen gegeven
van bestandheid tegen buitensporigheden , minder
echter van lust in het wetboek ; en meer aanleg betoond tot geld verteren en schulden maken dan om
to sparen en to betalen .
- Genoeg, broe^r, ik schenk u het overschot der
boosaardige litanie! Ik weet zeer goed dat ANTONIE
weinig vorderingen aan de hoogeschool gemaakt heeft,
dock dit is geenszins aan hem to wijten, maar
wel aan de vrienden, die hem medesleepten . Zijn
goed hart kon Been wee^rstand bieden aan de uitnoodiaingen , en zijn geestig, opgeruimd karakter deed
hem alom welkom zijn . Zoo hij dwaalde, dan moet
hiervan als oorzaak opgegeven geworden, dat hij beter
inborst bezat dan anderen . Nru echter is hij drie maanden ziek en onder mijne zorg geweest, en elken dag
stond ik verbaasd over de gunstige veranderingen
welke ik in hem opmerkte . Hij is nu bedaard, ingetogen en verwerft ieders achting, zoodat, wanneer
hij koopman was, velen hem tot voorbeeld zouden
kunnen nemen . Ik zoude er nog al een aardig sommetje voor over gehad hebben, zoo hij in uwe taken
bad kunnen treden .
- Het verheugt mij, dat ik zulke goede tijding
nopens ANTONIE mag hooren, want ik durf u nu wel
verklaren , dat ik nooit iets goeds in hem vermoedde .
Toen ik hem verleden jaar to Utrecht bezocht, scheen
hij mij een doortrapte, listige snuiter toe, op wiens
woorden geen staat to maken was .

58
Dwaas vooroordeel! Zijn fijn vernuft en zeldzame schranderheid hebt gij voor vaIsche list aangezien . Weet, dat hij de bekwaamheid . van ziju'
zaligen vader ge6rfd heeft, wien allen als een vaardig handelaar roemden .
- Ik houd er niet van, om anders dan goed van
de dooden to sp reken ; doch kan u well zeo,, gen , dat
het talent van uwen man - zijne ziel zij bij God!
hoofdzakelijk daarin bestond, dat hij soms ondernemingen deed, welke het daglicht slecht verdragen
konden, en waarin toch niemand met vollen grond
eene aanklagte zijner eerlijkheid kon vinden Ik vrees
er echter sterk voor, of hij in den tegenwoordioen
tijd daartoe wel gelegenheid zoude vinden .
- met verwondert mij geenszins, dat gij met uwen
handel niet rijker geworden zi t, hernam KLARA half
bitter en spottend . Uw gebrek aan doorzigt en verstand om to juister tijd to wager en van alle gelegenheden gebruik to maken, hebben u altjd den
slakkengang doen volgen . Mijn echtgenoot wist to
zaaijen en to ooosten, al was het op buurmans erf,
wanneer de kans goed stond ; gij echter met uwe
dwaze naauwgezetheid durfdet niets . Zoo gij in
plaats van altijd met eigen geld to spelen en u-zelven
in de waagschaal to stellen, eens met dat van anderen
beproefd hadt iets to winuen, waart gij nu inisschienn
eens zoo rijk geweest .
- Of wij hadden ons zelven en anderen to gronde
gerigt!
- Dat zijn de kansen der fortuin! Maar zwijgen
wij daarover . en komen wij nog eens op mijnen
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zoon terug . Daar ik overtuigd ben dat hij voor niets
beter geschikt is dan den handel, wenschte ik wel
to weten of gij geene kans ziet, hem hier deelgenoot eener zaak to makers of iets voor hem to
koopen P
- met komt mij verkieselijker voor, dat ANTON
niet naar Amsterdam kome . Velen weten hier, dat
hij to Utrecht een al to vrolijk leven leidde, wat
niet alleen schadelijk is, wijI men hem zal wantrouwen, maar ook wel eens oorzaak kon zijn, dat gevaarlijke vrienden hem opzochten, en hij in zijne
vorige uitspattingen herviel . Daarblj , om in eens
bestuurder eener zaak to worden, gaat niet ; hij dient
daartoe opgeleid to worden . Daarom ware het wenschelijk dat hij vooraf eenige jaren op een kantoor in het buitenland doorbragt . En nu herinner
ik mij juist, hoe reeds meermalen de wensch geuit
is, dat ons huis eenen vertegenwoordiger to Londen
mogt hebben , wijl wij vrij aanzienlijke zaken met
Rnyeland drijven . Indien gii het goedvindt, kon men
aan de heeren REEVELT en VAN LEDEN voorstellen,
ANTON SCHRAGEN tot hunnen agent to Londen te benoemen . Door ons aanbevolen, zal hij gewis de plants
verkrijgen, bijaldien de heeren er toe overgaan . Aldus zal hij eene zeer voordeelige betrekking hebben,
in de gelegenheid zijn de studie-vrienden to vergeten en zich de noodige kennis van onze zaken to
verschaffen, Men kan nooit weten hoe dit later
to pas komt, vooral wi I de koopers met hun
beiden slechts een' zoon en eene dock ter hebben ,
zoodat het geenszins een wonder zoude zijn, zoo de
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zaak eenmaal gedeeltelijk kon overgenomen worden .
Zou u zoo iets bevallen ?
Voorzeker, en aan ANTON niet minder, daarvoor sta ik borg . Geef mij het adres van die heeren,
en zoodra een van beide to spreken is, wil ik zelve
over dat agentschap onderhandelen .
De broeders hadden hier niets tegen ; niet alleen
wijl zij hare zuster in staat kenden tot bet doen van
haar woord, maar tevens wijl zij zich liefst niet verantwoordelijk stelden voor den gewezen student .

EENE

CHRISTENMOEDER .

Propter domum Domini Dei nostri : quaesivi bona tibi,
Ow het huis van den Heer onzen God, wensch ik u (o Jeruzalem)
het goede toe .
Ps . CXXI : 9.

Nostra ut pura pectora sint et corpora,
're nuuc flagitant devota corda et ora .
Dat ziel en liych;~arn zuiver bl#ven,
Dit smeekt II innig hart en mond.

Het was een der schoonste huizen van den Buitenkant, dat door de familie REEVELT bewoond werd .
In eene prachtige zaal, met keurige schilderij en prij kende , zat eene statige dame . Aleeen de sierlijke
armblakers nevens den breeden spiegel gaven licht
aan het vertrek, waardoor het grootste gedeelte in
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eene matte schemering verloren was, welke aan alle
voorwerpen eene onbestemde kleur en vorm gaf . Het
strekte echter om die vrouw sterker to doen uitkomen, en stemde beter overeen met hare waardigheid .
Hare rijzige gestalte was in een donker bruin kleed
van zij-fluweel gehuld, welks zwarte plooijen van
doffen wee^rglans schitterden . Een lichtblaauw oog
staarde met een' zweein van weemoed, ernstig en
toch innemend van onder boogvormige wenkbraauwen . Op haar edel voorhoofd scheen het nadenken
zijn zetel gevestigd to liebben, en de zware ravenzwarte haren, eenvoudig opgemaakt, deden haar bleek
en fijn gelaat in al zijne ontroerende schoonheid sterk
uitkomen . hare blanke hand rustte op een keurig
gebonden boek, waaruit zij een uur vroeger gelezen
had . Ofschoon zij in den wijden leunstoel, met hoogen
satiinen rugsteun, sprakeloos nederzat, en haar blik
niet verder scheen to reiken dan tot de hooge bloca-ivaas welke den martueren schoorsteen sierde, Loch
was het of hare lippen tot onzigtbare wezens fluisterden, of haar oog vrij rondwaarde in geheimzinnige
oorden . Somwijlen sierde een glimlach hare: mond,
en schitterde een blij de gloor door de zijden wimpers .
Voorwaar, zij genoot vergoeding voor het verbleeken
harer wangen, voor het berusten in Gods wil . Want
veel had zij to dragen gehad, iuaar wijl zij in God
geloofde ., wijl zij onwrikbaar vertrouwde, dat Hij als
Vader het Neil zijner kinderen beooot, mogt zij ook
troost vinden, en werd het verlies haar ten zegen .
Want als zij zoo eenzaam daar zat, dan ontmoette
zij weder lang ontbeerde maar nooit vergeten blik-
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ken ; dan zag zij van lijden bevrijd en verheerlijkt,
wat zij eenmaal vol smarten nietig stoffelijk gekend
had. Haar geest was gerijpt door beproevino , , even
als de diamant door het slijpen, en mogt nu edeler
en vrijer om zich heen en omhoog blikken, dan toen
zij de grootste vreugde haars harten op de wereld
mogt vinden . Zij erkende de wijsheid des Heeren
en dankte voor zooveel liefde . Want zij wist immers
dat Hij hare telgen bewaarde, dat zij tot Hem opgevoerd waren en haar die dierbaren uit zijne milde
hand eenmaal geworden zouden . En wanneer zij overwoog hoe die zware, doch, ach! zoo zoete taak haar
ontnomen was, om aan veiliger en onfeilbare leiding
toevertrouwd to worden, dan mogt zij als christinne
niet klagen ; dan zag zij, hoe de vier doornenkroonen, welke haar eenmaalkil en pijnlijk op het hoofd
gedrukt werden, in zoovele kransen hertooverd waren
en hare lievelingen sierden . En elk, die weet wat
moederliefde is, zal beseffen met hoeveel blijdschap
zij de martelkroon zegende, nu uit elken doom , door
hare tranen bevochtigd, eene roos ontloken was,
welke haren kinderen ten sieraad werd om waardig
den Allerhoogste to loven .
Toch nog drukte haar eene zware zorg! De Algoede had haar e"e"n kind gelaten, als omm haar to
doen bewijzen, evenbeelden Gods waardig to zijn . En
daaromm was hare uchtend- en nachtbede, haar feestgetij en boetegang doordrongen van de eenige en
grodte gedachte, hoe zij vlekkeloos aan het Opperwezen zoude wedergeven wat Hij onschuldig geschonken had .

63
Zij achtte den ouderpligt niet gering ; zij steunde niet
overmoedig op de goede neiginuen van het schepsel
of vermetel op de barmhartigheid des Scheppers die
de zwakke voeten sterken en rigten kan . Neen! zij
begreep dat rustelooze arbeid naar ligchaam en geest
vereischt werd om de teedere bloem to kweeken, to
leiden en tot ontluikingo, ..to brengen . Zj'i wist dat
laauwheid en halve bemoeijingg niet voldoende waren,
en zoo al haar kind tot Gods eer opwics, zonder
haar onophoudelijk pogen, zij nogtans schuldig voor
den Albehoeder zoude bevonden worden, die wil dat
wij krachtig het goede nastreven .
Daarom zag zij dikwijIs met verborgen bekommering op haren lieveling,-,n neder en vroegu zich af, of
wel alles door haar gedaan wierd wat zij kon .
Hoe meer zij ontwaarde dat haar kind met voortreffelijke, edele gaven was toegerust, hoe grooter
zij hare verantwoording moist . Zoo haarin hetiongske
vijf talenten geschonken waren, moest zij zich beiiveren om vijf arideren daarbij to winnen, opdat
zij goed enn getrouw de vreugde des Ileeren waardig
mogt bevonden worden . Nogtans zij dankte voor wat
haar op de schouders gelegd werd ; want, o! het ,was
haar zoo w6l voor den Allerhoogste to mogen arbeiden en daarmede het Neil haars kinds to verzekeren .
Wanneer wij de vrouw in al de schoonheid harer
ontwikkeling beschouwen, staan wij verbaasd over
de schatten welke de Hemelheer in haar gelegd heeft .
Doordrongen van de grootheid barer roeping vnidt
zij in zich de kracht , het geduld en de liefde om de
haar weggelegde bestemming to bereiken . Zij weet
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van geene hinderpalen, en waar de man in zij .ne
fierheid moet buigen, vindt zij in de magt harer
zachtzinnigheid sterkte tot overwinnen .
Mevrouw REEVELT had hare ouders vroeg verloren
en was bij eenen oom opgevoed .
Ofschoon zij eene liefderijke behandeling genoot,
meldde haar heur fijn gevoel van wat teederheid zij
verstoken bleef, Op jeugdigen leeftijd huwde zij met
REEVELT, die alreeds bekend was als een zeer bekwaam en deugdzaam man . Zijne betrekking als
regtsgeleerde en burgemeester van een aanzienlijk
dorp, deed haar het buitenleven genieten . Wij weten hoe de ouders daar vier malen hunne kinderen
door den dood zagen wegnemen . De oom van
ELEONORA
zoo was haar naam
stierf, wat haar
tot erfgename van een aanzienlijk vermogen maakte .
Zulks noopte haar en Karen man 4mste, dam to gaan
bewonen , terwij 1 van heden een vriend der jeugd
van REEVELT diens plaats in het dorp ging vervullen . Zij waren sedert twee jaren to Amsterdam gevestigd, toen het kind geboren werd dat wij als
PAUL leerden kennen .
Het is overbodig de blijdschap der ouders to schetsen .
Naar hetgeen wij boven gezegd hebben kan men
-oordeelen dat aan den zoon eene wig ze opvoeding
ten deel viel , en de teederste zorg geenszins in vertroetelen ontaardde . De heer REEVELT was weinige
maanden voor den aanvang onzer geschiedenis toevallig to weten gekomen, dat de gebroeders WELLER
niet ongenegen zouden zijn tot den verkoop hunner
bloeijende fabrijk . Daar hij juist zijne kapitalen uit
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verschillende ondernemingen teruggetrokken had, was
hij wel bereid, na deskundigen geraadpleegd to hebben, de zaak to koopen, vooral wiji misschien na
weinige jaren de betrekking good kon zijn voor PAUL .
VAN T,FT)F, -N had hen ook reeds me-ernialen gesehreven, dat in wee"rwil zijner gehechtheid aan liet dorp,
hij toch hoopte eens weder to Amsterdam to konien .
REEVELT geloofde dat de wensch zijns vriends vervuld konde worden, wanneer doze lust had om zijn
deelo,
r% eDOOt in de fabrijkzaak to worden . Hij schreef
hierover, en VAN L -EDENs antwoord klonk zoodanig,
dat, na het bezorgen der noodige schikkingen, REEVELT,
gelijk wij zagen, zich tot zijnen vriend vervoegde
ow de laatste hand aan het work to leggen . Daar
VAN LEDEN in zi'pie jeuzd
, eenige jaren op het handelskantoor zijns vaders had dooraebmat, word besloten dat ook alles wat de fabrijk betrof naar zijne
nieening zoude bestuurd worden, Hot was de wensch
van mevrouw REEVELT geweest dat PAUL mede op
refs zoude gaan, opdat hij het graf zijner brooders ,
mogt bezoeken . Zij wilt bij ervaring, hoeveel tot .
later jaren bii blijft van de indrukken der jeugd, en
hoe heilzaam het op zijn ontvankelijk gemoed kon
werken, als hij van de eerste uren van besef af, diep
doordrongen werd van de nietigheid der wereldsche
zaken . De geringschatting van het tijdelijke zoude
hem tot aanbidding voeren van God, die eeuwig is!
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IV .
DE SLAAPKAMER .
Sicut misit me Pater, et ego mitto vas .

JOAN . XX : 21 .

Gel~k de Fader Mj gezonden heeft, zoo zend ook 1k u .

De tijd was onmerkbaar voorbijgegaan, terwijl de
bewonderenswaardige vrouw, in hare heilige droomen
en zoete overwegingen van verheven pligten, verloren was .
De klok kondigde zes uur aan, maar bet trof haar
gehoor niet, en ook de ligte tred der kamenier
werd niet door haar opgemerkt . Alleen toen haar
blik onwillekeurig langs den spiegel dwaalde, ontwaarde zij daarin de gestalte der binnengekomene .
Met eene snelle beweging wendde zij bet oog en
vroeg
i/Zijt gij reeds lang bier, HENDRIKA
-- Mevrouw had gezegd dat ik ten zes uur zoude
binnenkomen, zoodat ik nog slechts weinige oogenblikken bier ben .
Zeer wel . Daar ik tot op dit oogenblik geen
berigt ontving, is bet waarschijnlijk dat mijnheer
van avond nog to huts komt . Laat daarom onmiddellijk naar den hollandsehen spoorweg rijden, want
tegen zeven uur komt de trein . Zorg daarop dat
in de kamer hiernevens de thee, vuur en licht in
behoorlijke orde zijn .
- T k zal er voor zorgen, mevrouw, " zeide d e
dienstbode en verwijderde zich .
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De statige dame stond nu op en begaf zich tot
eene kas, welke zij ontsloot . Daar beyond zich eene
mand, welke zij wegnam en op eene tafel zette .
lEenige keurige boeken welke zoo even den winkell
verlaten badden, eenige fraaije kaarten en platen
waren daar met zorg in ne"rgelegd . Zij riep geene
bediende om dat to bezorgen, maar wilde met eigen
handen die mand dragen, want wat zij bevatte moest
baren zoon tot nut en vermaak strekken . Zij klomm
er eenen trap mede op, en kwam weldra in eene
slaapkamer, welke een pronkstuk van goedensruaak
en teedere zorg mogt heeten . Een porceleinwit ledekant, met keurig snijwerk versierd en rijk verguld,
werd door gordijnen van donkerblaauw satxln omgeven . Aan den muur hing eene prachtige schilderij,
welke den Heiland, de kinderen zegenende, voorstelde, en waarop de rustende den blik kon slaan .
Daaronder was een rijk wijwatervat, uit goud gedreven en met natuurlijken palm omringd .
Ter zijde der kamer beyond zich een sierlijk bidbankje, waarboven een kruisbeeld van zeldzame scboonheid . I)rie platen van groote waarde versierden verder
den muur en stelden alien tafereelen uit bet leven
dee Zaligmakers voor . Op het eerste zag men bet
twaalfjarige Kind in den tempel ; op het volgende
verkondigde Hij der verbaasde wereld : illk ben de
weg, de waarheid en het leven! Wie Mij volgt ,,vandelt niet in de duisternis ;" het laatste stelde den
Goddelijken Leeraar voor, als Hij op het punt staande
de aarde to verlaten , tot zijne apostelen zeide : //(;elijk de Vader Mij gezonden heeft, zoo zend ik u!'
,5 *
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Men beseft hoe die verheven voorstellingen tot cen
godsdienstig en dichterlijk gemoed moesten spreken
en veel bijdragen tot het vroegtijdig ripen van eenen
peinzenden geest . Zij waren voor PAUL, wat zon en
maan voor den wijngaard zijn! Zij koesterden en
stoofden de heerlijke vrucht, welke eenmaal velen
tot vreugde en verkwikking zijn zoude!
Behalve eene ronde tafel beyond zich nog eene
vierkante in het vertrek . Deze laatste was van groen
mariner en even zeldzaam als kostbaar . Zij was tegen den wand aan het hoofdeinde van het bed geplaatst, en de stoel, welke er voor geplaatst was,
bewees dat de jeugdige bewoner zich daar bij voorkeur nederzette . Want zoo men op de eerste tafel
muzijkpapieren, boeken, teekeningen en doozen zag,
ontdekte men op de laatste alleen een gouden schrijftoestel en eene cassette, alsmede een gebedenboek .
De kamer wend verwarmd door een' heeten luchtstroom, welke langs twee zijden binnendrong door
met koper lofwerk bedekte openingen in den grond .
Mevrouw REEVELT plaatste de kleine lamp, welke
zij had medegenomen , op het vensterkozijn en ledigde
daarna hare mand op de marmeren tafel .
Wij behoeven niet to zeggen, dat het verrassingen
voor den lieveling waren,
Wanneer wij zien met hoeveel zorg de boeken in
volgorde gerangschikt werden, en daarbij nagaan,
welk een fijne smaak en naauwgezette overweging
bij de keus uit velen hebben voorgezeten ; hoe men
berekend heeft, welke uitwerking het lezen op het
gelwoed hebben kan, wat daaruit voor de toekomst
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geboren wordt, dan vinden wij in die eenvoudige
boekgescbenken eenen schat van liefde en wijsheid,
eene gewigtige medewerking in de groote zorg der
opvoedin *9 .
Zij toefde er lang, de moeder, in het heiligdom
van haren zoon, in den kleinen tempel, waar zij
hem in de hoede des Heeren rustende wish 0,
wie zal het verhalen, hoe vele nachten haar als eene
schaduw hebben zien binnensluipen, om zijn' zachten sluimer to bespieden en met verrukking to luisteren naar zijn naauw hoorbaar adembalen! Wie zal
den hemelschen wellust schetsen, welke haren boezem vervulde als zij hem, vele jaren reeds geleden,
voor het eerst op dat bidgestoelte zag knielen en
met lagchende
lippen het /Onze Vader !" het volr
maaktste
der gebeden, met het liefelijke /iWees ge
ma ktste der gebeden, met het liefelijke /iWe s ge"
groet" hoorde stamelen! 0 de zaligheid is niet to
beseffen, welke haar doorvoer, toen de mond van
aar kind den Almagtige aanbad! Zij was gelukkig
h'
als
in de ure, toen haar telg voor het eerst den
schooners oudernaam vermeld had . Als zij haar kind
hoorde bidden, zag zij ten hemel, met een' door
vreugdetranen oversluijerden blik, welke scheen to
vragen : i/Hoort Gij het, o Algoede? het is mien
kind, mijn zoon, die u hulde brengt !"
Eu zij gevoelde een deel der verpligtingen to
hebben afgelost, welke zij God om het geschenk
van eenen lieveling schuldig was!
Duizenden malen was in haar de vraag gerezep,
wat PAUL eenmaal worden zoude . Zij zag met diepe
bekommering den dag to gemoet waarin hij haar
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welligt verlaten zoude, om langen tijd aan zich zelven
overgelaten, in gevaarvolle omgeving, de noodige kennis to verkrijgen tot het bekleeden van een' of an deren staat in de maatschappij . En als zij haren
echtgenoot hoorde verhalen, hoe het bezoeken der
hoogeschool voor velen gelij k staat met het neder storten in eenen afgrond, dan bad zij, dat PAUL
toch nimmer lust in zulke studie moot krijgen,
welke hem daarheen zou voeren . Wel had zij in
haren echtgenoot een voorbeeld, dat geenszins voor
alien de akademie noodlottig wordt ; maar zij wist,
datT zelfs het gezigt der ondeugd eene bittere ervaring is voor het vrome hart, en zoo het niet wordt
medegesleept, sons eene verkoeling in den ijver ten
goede tot gevolg heeft .
Daarom was zij er hoog mede ingenomen geweest,
toen haar echtgenoot de fabrij k wilde koop en , wij 1
zij hoopte dat PAUL daarin lust moot vinden en dus
nooit buiten haren waakzamen blik zijn, tot op
den tij d , dat hij zonder gevaar alleen kon blij ven .
Na de boeken gerangschikt en atom, nog een en
zorgvuldigen blik geslagen to hebben, om to zien of
zich alles in behoorlijke orde beyond , trad zij tot
de bid bank, knielde en zond een vurig gebed voor
kind en echtgenoot ten hoogen .
Zij werd hieraan onttrokken door het ratelen van
een rijtuig, dat spoedig voor de deur des huizes stil
hield, Zij nam haastig de lamp , verliet het vertre k
en kwam beneden in de zaal, op het oogenblik d at
daar een bediende binnentrad met het berigt der
komst van mijnheer en den jongen heer .
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Zij hoorde de welbekende stemmen en sta ppen en
snelde naar de deur .

V.
HOE HIJ TER RUSTE GING .
In pace in idipsum dormiam et requiescam .
1k zed daardoven in vrede slapen en rusten .
Ps . IV :

9.

Ons veroorlovende het schetsen der ontmoeting

d aar to laten, betreden wij een half uur later de
kainer,, waar de ouders, met hunnen zoon in het
ridden, aan de tafel bij een zij n . De knaap leest
met aandacht in de //Levens der Heiligen."
"En wanneer zal VAN LEDEN met zijn huisgezin
naar Amsterdam komen ? vroeg mevrouw.
Denkelijk in April, sprak REEVELT ; nog een
paar maanden dus . Daar de heeren WILLER onS
beloofd hebben tot het einde van den zomer aan de
werkzaamheden der fabrijk to blij ven deel nemen,
zullen wij b innen een half jaar geheel op de hoogte
zijn . Morgen zal ik op de Beurs een goed deel
mijner staatspapieren verkoopen, welke juist niet
ongunstig staan ; want wij willen d zaak met
kracht doorzetten en tot die hoogte opvoeren
."
, waarvoor zij vatbaar blijkt . Voor VAN LEDEN zal ik oo4
eene aanzienlijke partij effecten tot geld maken .
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En hebt gij nog gelegenheid gehad over PAUL
to spreken ?
Tn de heenreis niet, wijl ik den pastoor die
Mij inlichtingen moest geven, niet to huis trof. Van
morgen echter had ik het genoegen hem to spreken ,
en over zes weken kan PAUL naar school. G ij kunt
dus het een en ander in orde doen brengen .
-- Niets zal mij aangenamer zijn . Het is juist
tijd voor hem, Amsterdam to verlaten, en elders
die kundigheden to verwaderen, welke hem voor tij d
en eeuwigheid van nut moeten zijn . Ik dank den
Hemel, dat de geestelijkheid zich met de taak van
het onderwijs belast, wijl wij een kind aan geene
betere handen kunnen toevertrouwen .
Vooral in Nederland is zulks van groot belang, en ik waardeer de vaderlijke zorg, welke de
geestelij ke overheid voor on s opkomend geslacht ten
beste heeft ."
In dit oogenblik trad een bediende binnen, om
mede to deelen dat eene vreemde dame, die zich
mevrouw SCHRAGFN noemde, in de zijkamer wachtte
en mijnheer REEVELT wenschte to spreken . Men
herinnerde zich niet then naam ooit gehoord to hebken, desniettemin zond de heer REEVELT zij nen knecht
terug, met de boodschap dat hij zich onmiddellijk
ter beschikking van mevrouw SCHRAGEN zoude stellen
en bij haar komen .
PAUL gaf inmiddels den wensch to kennen zich
to mogen verwijderen ; wat hem werd toegestaan,
dftar men begreep dat de vermoeij enissen der reis
hem den slaap aangenaam zouden doen zijn . Hij

nam afscheid van zijnen vader, die daarop de kamer
verliet . Thans knielde de knaap voor zijne moeder,
opdat hare liefderijke hand zijn voorhoofd, mond en
borst met het kruiste'eken zegenen mogt . Voor bet
vermoedelijke geval, dat de beer REEVELT met de
aangekondigde dame moot binnenkomen, vergenoegde
zijne echtgenoot zich met haren zoon teeder to omhelzen en daarop eenen bediende to schellen om
hem naar zijn slaapvertrek to gleiden .
TerwijI zij hem -met innig genoegen nazag, verhaalde de lach om heuren mond , hoe zij zich verheugde in de verrassing, welke den knaap weldra
verblij den zoude .
Zoodra de bediende de lamp op zijne kamer ontstoken had, zond PAUL hem weg .
Het was er echter verre af, dat hij zich reeds
dadelijk ter ruste begeven wilde . Neen ; PAUL had
een uitverkoren plekje, waar hij vaak lang toeven kon .
Hij hield er van, daar zijne kamer aan de straat
gelegen was, naar buiten to staren en to mijmeren .
Daarom trok hij de gordijn van een raam een weinig
ter zijde en plaatste zich daar, het hoofd in de banden steunende en tegen de ruiten gedrukt .
Hij beschouwde het IJ en de vele schepen welke
er zich bevo -nden. Het water met zijne geheimzinniae diepte, zijne kalmte en vernielende kracht,
waakte steeds een' zonderlingen indruk op hem .
Iii zocht en vond er bet Opperwezen in . De wijsheid Gods was ook onpeilbaar, scbonk rust aan den .
brave en moest verschrikkelijk voor den zondaar
wezen die vruchteloos trachtte zijne euvelen to be-

dekken. Die lantarens hier en daar verspreid, dat
eentoonige roepen nu en dan, soms tot zijne vensters
opklimmende, dat waren hem de bakens in de woestijn
des levens : de geboden Gods en der Kerk . De schoon
uitgeruste schepen, die zeilree^ lagen, en de ontredderde, welke huiswaarts gekeerd waren, werden zijne
pelgrims die de wereld moesten doorzwerven en
hunnen togt volbragt hadden . Hoe velen die zich
daar zoo fier en krachtig vertoonden, zouden in eenen
afgrond verzinken : En alien die terugkwamen, droegen sporen hunner vreesselijke worsteling met de
elementen : de hartstogten en wederwaardigheden .
Maar schoon hun kleed verscheurd, hun hoofd gebogen was, toch voerden zij in hun binnenste rijke
schatten aan . Telkens als hij een schip zag vertrekken, riep hij een hartelijk //goede reis!" toe, en elk,
dat terugkwam, heette hij blijde welkom . Want
telkens dacht hid eenen broeder to zien, die met de
wereld ging strijden, en een' ander to ontmoeten ,
die behouden teruggekeerd met geestelijke schatten
beladen en naar den hemel in aantogt was .
Zoo droomde hij vaak uren lang, en telkens vond
ij nieuwer stof en rijker beelden .
Na eene lange wijI daar getoefd to hebben, riep
hij der buitenwereld goeden nacht toe en wendde
zich tot de groene tafel . Zoodra hij daar de geschenken zag, nam hij ze met gretige hand op en
herkende in elk een voorwerp dat soms bescheiden
door hem verlangd was . Hij vond in alles de hand
zijner moeder en juichte bij de ontdekking dier nieuwe
liefdeblijken . Toen hij daarvan eenigzins verzadigd
b
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was , snelde hij tot de bidbank, want zijn hart had
behoefte aan dankzeggen, aan het afroepen van
's Heeren zegen op zijue dierbare ouders, aan de
smeekbede, hun eenmaal tot waar geluk to strekken .
Vast maakte hij het voornemen den Schepper to
loven, door in alle omstandigheden des levees het
schoone gebod f/Eert uwen vader en uwe moeder"
ten stiptste to vervullen . Hij gevoelde, God niet
beter to kunnen dienen, dan door aldus zijnen dank
to bewijzen voor het bezit van zulke ouders . 0 !
in het eenvoudioe, jeugdige gemoed maakte het
goede zulk een' diepen indruk, dat de jaren wel
zouden verdwijnen, doch geenszins de herinnering
aan het genotene .
Gelijk aan het verwijderde ruischen van eenen
kristallen vliet, klonk het fluisteren zijner gebeden ,
terwijl de Zaligmaker aan het kruis met welgevallen
op hem scheen neder to blikken en met de uitgestrekte armen rijke gunsten over dat blonde hoofd
uitspreidde .
Maar wat niet zelden gebeurde, greep ook nu
weder plaats .- de knaap viel in simmering op zijne
bidbank,

VI .
TWEE MOEDERS,
MTagnificat anima mea Domiuru .
Mzinc ziel verheft den Beer.
Luc . I : 46 .

Filii homium, usquequo gravi corde ? ut quid diligitis
vanitateu et quaeritis mendacium ?
Mensehenkinderen , hoe long is uw hart nog bezwaard ?
Waarom bemint gij de ijdelheid en zoekt gij de leugen ?
Ps . IV : 3 .

Zoodra de peer REEVELT vernomen had, dat mevrouw SCHRAGEN eene zuster van den heer WILLERS
was, noodigde hij haar in zijne huiskamer . Zulks
werd aangenomen, en mevrouw REEVELT ontving
KLARA met hare gewone welwillendheid .
Toen het geschikte oogenblik daar was, deelde
zij de oorzaak van haar bezoek mede . Zeggen wij ,
alvorens verder to gaan, dat hare stem, houding
en taal veel gematigder was dan toen wij haar op
het Rok-in ontmoetten .
Zij had vooraf onderzoek gedaan naar de familie
REEVELT en zich diensvolgens voorbereid, wijl zijj
vooral geen' schadelijken indruk wilde waken .
//Tot mijn genoegen vernam ik, aldus ving zij
aan, dat de bloeij ende fabrijk mij ner broeders in
handen is overgegaan, welke bijzonder in staat zijn
den roem der gunstig bekende firma meer en sneer
uit to breiden . Zulks is mij vooral daarom aand
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genaam, wijl ik mag zeggen veel to hebben bijgedragen oni de zaak op zekere hoogte to brengen . De fondsen mijner broeders waren eertijds veel
beperkter dan tegenwoordig, zoodat I hut mij tot
eon aangenamen pligt rekende, hen met een gedeelte
van mijnn vermogen bij to staan . Ik zal geensz^
ontkennen een weinig verrast to zijn geweest , toen
ik in de verledene week eensklaps en als bij toeval
vernam, dat de fabrijk onderhands verkocht werd .
Daar ik in Groningen woon, ging ik onmiddelijk op
reis, wijl ik gaarne zekerheid omtrent deze mededeeling verkreeg . _bier ontving ik die dan, to gelijk
met eene opheldering van het stilzwijgen, waarniede
men alles bedekt had.
//Mijne broeders zeiden dat het hun wensch en
die der geachte koopers was, dat de overdragt zoo
geheim mogelijk geschiedde, opdat eene ruchtbaarheid niet regtstreeks of zijdeling ten nadeele zoude
werken . En zonder dat, hadden zij tuij met een en
adder niet willen bemoeijen, wijl treurige huwelijksoi-astandigheden mijn zwak gestel rinds sterk hadden
aangedaan . A wist hun dank voor die oplettendheid, en verzocht hunne hulp tot volvoering van een
plan, dat door den verkoop der fabrijk voor mij in
duigen is gevallen . Volgaarne verklaarden zij zich
bereid tot het doers van alles wat slechts in hun
vermogen was, opdat ik mijn oogmerk zoude berelken, en als eerste bewijs hiervan gaven zij mij den
raad u to bezoeken .
//Ik geniet het voorregt een eenig kind, eenen
zoon to bezitten, wiens eeuwig, en tijdelijk welzijn
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onophoudelijk het Joel van mijn streven is . Vele
jaren mogt ik hem vroom en goed zien opwassen,
zoodat hij door alien bemind en geacht werd . Mijne
vreugde moest echter in rouw verkeeren, alsone. mij
de boosheid van den mensch en de onvolmaaktheid
van het ondermaansche to doen gevoelen . Het is
steeds de vurigste wensch van mijnen zaligen man
geweest, dat onze ANTONIE in de regten zoude studeren . Ofschoon ik met schrik den tijd to gemoet zag
dat hij daarmede zoude aanvangen, one. d e vele gevaren welke hem zouden omringen, wilde ik &2r mij
echter niet tegenkanten . Hij vertrok dan naar Utrecht,
wijI eenige vrienden mij dit bijzonder aanbevalen,
opdat bij , door op zich zelven to staan, vastheid
en doorzigt in denken en handelen zoude verkrijgen .
IDiep echter betreur ik bet nog, hem niet to Groningen onder mijn toezigt gehouden to hebben, want
wat voor zoo velen de oorzaak is der droevigste dwalingen, deed ook hem uit bet regte spoor wijken,
dat hij zoo vele jaren trouw gevolgd had . Zonder
zich aan die buitensporigheden schuldig to maken,
welke men zich bet gansche le'ven door beklaagt,
verflaauwde hij in zijue godsdienstpligten en vond
hij meer en meer behagen in bet volgen van die
verkeerdheden ., welke de wereld met schooners glans
weet to sieren en de ziel verder en verder van
den hemel verwijderen . Reeds had bet kwaad groote
vorderingen gemaakt voor ik er de zekerheid van
kreeo,. Ik behoef u niet to zeggen hoe diep mijne
smart was, en met welke bittere tranen ik die ramp
beweende. IDaar gij zelven welligt kinderen hebt,
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kunt gij het best naoaan , hoe 'yet denkbeeld alleen
dat zip doolen , het moederhart doet ijzen en met
diepen jammer vervult .
Ak riep hem terug, en tot mijn' zoeten troost
werd ik onmiddellijk gehoorzaamd . Hierdoor on"
ving ik een onschatbaar bewijs van de duurzaaw,
heid eener degelijke opvoedino, ; zoo was hij van het
prilste der jeugd gewoon geweest, de woorden zijner
ouders to aanhooren en to voloen, dat zelf de vermaken hem niet langer terughielden . Met behulp
van eenen ijverigen en verfichten priester bragt ik
hem het verkeerde van zijnen wandel onder het oog,
en gelukkig was bij geenszins to zeer verblind orn
zulks niet to zien . Ja, wij mogten het zooverre
brengen, dat hij zijne dwaasheden diep betreurde
en met innigen rouw tot God terugkeerde . Wel
geschiedde het niet zonder iuoeite ; loch waar is
de priester en de moeder die dit telt, wanneer
het eeuwig heil van een kind op het spel staat P
Hii trok zich zijner verkeerdheid zoo sterk aan, dat
h iI van droefheid ziek werd en ik hem vier maanden
dag en nacht moest verzorgen.
De Hemel verhoorde,
.
d e vele gebeden om zipp herstel opgezonden , en
binds weinige weken mag 1k hem weder gezond en
wel bezitten . Voor alles ter wergild zoude hij eel-)Jer
niet meer tot de hoogeschool en zijne gevaarlijke
vrienden willen terugkeemn, en ik behoef wel niet
to zeggen dat zulks mij ten hoogste genoegen doet .
'Tans wenscht hijJ door den handel een nuttig lid
der maatschappij to worden, zoo als zijpn wader
lange jaren was . i)aartoe had ik gaarne de fabrijk
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mij ner broeders op ANTONIE zien overgaan . Nu dit
echter niet kan, wenschte ik hem op eene andere
wijze to zien deelnemen, en wel, door hem uwen
agent to Londen to doen zijn . Ik zal niet uitweiden
over de bekwaamheid en geschiktheid welke hij daartoe
bezit, want zoo iets kan beter door u zelven beoordeeld worden . Alleen verzoek ik u, zoo er toe
besloten wordt eenen vertegenwoordiger in Engeland
to hebben, daartoe mijn' zoon to willen nenmen .
Wat aangaat om eenen borgtogt to stellen, zoo zijn
niijne broeders en ik daartoe bereid ."
Met veel aandoening hadden de brave echtgenooten
naar het treurige verhaal van mevrouw SCHRAGEN
geluisterd, en onophoudelijk had het beeld van den
geliefden PAUL voor hunne oogen gezweefd . Zij gevoelden wat het zijn moet, wanneer men een veelbelovend kind den verkeerden weg ziet opgaan, en
hadden daarom het diepste medelijden met de moeder . Oak, als ware Christenen, wilden zij het hunne
bij dragen om dien teruggekeerden zoon in het goede
to doen volharden en die vrouw het zware werk niet
alleen to laten voltooijen .
//Het zal mij aangenaam zijn, mevrouw, uwen
noon de bewuste plaats toe to kennen , sprak de heer
REEVELT . Ofschoon ik daarover niet mijnen compagnon dien to spreken , kan ik u nu wel reeds de
verzekering geven dat aan uwen wensch zal voldaan
worden .
Vat eenen borgtogt betreft, zoo is mij
uw woord en dat der heeren WILLERS genoeg . En
wanneer uw zoon ons bewijzen zijner geschiktheid
en ijver zal gegeven hebben, is het ons daarbij veel

aangenamer met iemand to doen to hebben voor wien
het karakter en geenszins het geld de borg is .
- Gij verpligt ons ten hoogste, mijnheer, en
met eenige zekerheid durf ik hopen dat mijii zoon
zich uwer goedheid zal weten waardig ie betoonen .
Hi verlangt niet anders dan to herstellen wat hij
misdaan heeft, en zal zich voorzeker met vlijt en
volharding aan de nieuwe taak wijden . Wel zal het
ons beiden hard, ja zeer hard vallen to scheiden,
loch hierin zullen wij berusten ; er moet een offer
gebragt worden om to voldoen voor het verleden en
sterkte to krijgen voor de toekomst . Te Londen zal
hij geen' dier schijnvrienden aantreffen, die hem
bier zoo noodlottig waren, maar alleen kennis hebben
aan eene deftige familie, met wie z' n brave vader
langen tijd in handelsbetrekking stond .
- De Hemel, hoop ik, zal u beiden ondersteunen, mevrouw, sprak REEVELTS Bade . En alles wat
wij kunnen bijdragen om u in de leiding van uwen
zoon van dienst to zijn, zal ons een aangename pligt
wezen . Ook wij hebben eenen zoon, een eenig kind,
dat de schoonste toekomst voor onzen ouderdom belooft . Maar hij is flog jong, de spruit is nog tee'r,
en mijne rust is weg, als ik overweeg aan welke
gevaren hij zal blootgesteld wezen .
Maar toch mag ik u uit ervaring den troost
toespreken, dat, mogt u eene ramp gelijk aan de
ijne treffen, aan den terugkeer niet gewanhoopt
moet worden, wanneer het hart van jongs of tot
God geneigd is . Het is onbegrijpelijk welk eene
verhevene kracht het goede zaad bevat . Want al
BOHL . 11 .
6
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wordt het langen tijd verwaarloosd en door de doornen
als het ware verstikt, toch ontkiemt het weder heerlijk, wanneer eene nijvere hand er in slaagt het
onkruid uit to roeij en . Maar als ik u eenen raad
mag geven , is het deze : zoo uw zoon gaat studeren, tracht dan vooral zij ne schreden te bewaken, en hem to behoeden voor vele strikken,
welke de ligtzinnigheid eener groote stad spant ;
want niemand kan gelooven, hoe moeijelijk het is to
midden dier ongebondenheid krachtig staande to
blij ven , vooral op eenen leeftij d waarin de h artstogt,en zich met jeugdige sterkte doen gelden .
Ik hoop, dat on s kind zich tot den handel geneigd gevoele, mevrouw, en niet tot de akademische
studie, merkte mevrouw REEVELT aan . Mogt echter
dit laatste het geval zijn, zoo zullen wij al het mo- •
gelijke in het werk stellen om hem to beschermen
tegen het kwaad ."
Nog eenigen tij d werd het gesprek in dier voege
voortgezet . Wij weten niet of het aan bet onderwerp of wel aan eenige andere oorzaak was toe to
schrijven, dat KT.ARA's harde stem bijna aangenaam
klonk ; zooveel is zeker, dat zij eenen grooten indruk
maakte : want was ook het geluid niet altijd even
liefelij k , (l e woorden klonken als de weergalm van
een helder en braaf gemoed . Zij had intusschen
haar doel bereikt, want niet alleen was het haar
wensch geweest, de betrekking voor Karen zoon to
verkrij gen , maar teven s Wilde zij to weten korn en
of PAUL al of niet voor den handel bestemd was .
En ofschoon zij niets met zekerheid had kunnen v er-

8 3 -nemen, twijfelde zij er toch niet aan, of PAUL zou
eenmaal koopman en waarschijnlijk eigenaar van de
fabrijk worden, wijlzijueoudersrondultverklaardeia,
dart zij zulks het liefst zouden zien .
Daarbij overwoog zij, dat een gehoorzame noon gaarne de wenschen zijner ouders vervult ., zoodat er een half wonder zou moeten gebeuren ZOO PAUL een andere betrekking koos . Bij het afscheid nemen liet zij niet
na, zich in eenen stroom van dankbetuigingen uit
to putten, welke der farnilie REEVELT minder aano,enaam. waren, doch door haar beschouwd werden
als bewijzen van een gevoelig hart, dat zich wenschte
lucht to geven . Na haar vertrek zeide mevrouw
RIEEVELT :

//Het doet ruij genoegen, met mevrouw SCHRAGEN
kennis gemaakt to hebben, want zij is ons verschenen als eene waarschuwing omm toch vooral de teederste behoedzaamheid met onzen geliefden PAUL in
acht to nemen .
- 0mm u de waarheid to zeggen, antwoordde haar
echtgencot ; ook mij is het zoo voorgekomen . A
dacht er over onder haar verhaal , hoe men soms in
de beste verwachting kan teleurgesteld worden, zonder dat men weet, waar de eigenlijke oorzaak to
moeten zoeken. Wie zich aan een' ander spiegelt,
zegt het spreekwoord, spiegelt zich zacht ; en wij
mogen dankbaar zijn, dit heden weder gedaan to
hebben . Het is to hopen, dat PAUL er de vruchten
van plukken zal ."
Op die wijze spraken de ouders nog lang over
hunnen lieveling .
6*

84 --Mevrouw kon intusschen den aandrang niet weerstaan om to gaan onderzoeken , of hij na de vermoeijenissen der reis rustig was ingeslapen .
Zij ging dus naar boven, sloop op de teenen naar
de kamer welke haren rijksten schat bewaarde, opende
ongemerkt de deur en trad binnen .
Maar wat heerlijk gezigt treft haren verrukten blik !
Daar ligt hij aan de voeten zijns Zaligmakers van
de woeling des dags uit to rusten ! Daar had het
gelispel zijner eigene gebeden hem in slaap gezongen .
Met voile teugen genoot zij de zaligheid, welke die
wonderschoone ontmoeting haar verschafte, en een
gebed steeg uit den grond haars harten, dat het
kind immer verpoozing mogt zoeken van de vermoeijenissen des levens in het gebed en bij het
kruis van CHRISTUS .
Lang bleef zij op hem staren en naar zij n e zachte
ademhaling luisteren , vurig danken en bidden voor
zooveel zegen . En nu : zou zij hem wekken, opdat
hij niet koud worde en zich to bed begeve ? 0,
neen ! wie in zulke schutse sluimert, zal warm van
hemelsch liefdevuur outwaken, Wie onder de doornenkroon ootmoedig nederknielt, zal door de engelen
op een bed van rozen worden gelegd . Zij verwij derde zich.
Hoe welsprekend was zij , toen zij Karen echtgenoot het blijde verhaal deed .
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VII.
EENE ERNSTIGE TOESPRAAK .
Qui habitat in adjutorio Altissimi : in protectione Dei cmli
commorabitur .
Scapulis suis obumbrabit tibi : et sub pennis ejus sperabis .
Scuto circumdabit to veritas ejus : non timebis a timore
nocturno .
Wie order de hulp des Allerhoogsten woont, hij zal bli ven
onder de bescherming van den God des hemels .
Hij zal u dekken met zone schouders, en onder zijne vleugelen zult qij in vertrouwen z~n .
Zijne waarheid zal u met een schild owyeven ; qij behoeft niet
to vreezen voor nachtelijke ramp .
Ps . XC .

Heel druk ging het zeker niet bij MEERMAN ;
maar ook, 't was in den winter, en iedereen weet
dat er dan meer met grond to klagen dan to roemen
valt . Niet alleen dat er minder verdiend wordt dan
des zomers, maar de levensmiddelen zijn duurder ,
en daarbij heeft men vuur, licht en nog zeer veel
an d&e dingen noodig , waarvoor men in warme dagen
geen geld behoeft uit to geven . Als iemand al eens
wat geld heeft overgespaard, kan hij er wel op rekenen , dat de winter het hem met zijne koude ,
onbarmhartige vingers uit den zak zal kloppen . Toch
hoorde men MEERMAN niet uit eigen beweging over
den slechten tijd zuchten ; maar zoo het pas gaf , als
de een of ander er over begon, ja, dan stemde hij er
in toe , dat het tegenwoordig schrikkelijk duur om
to leven en uiterst slecht om iets to verdienen was .
Maar hij kon werkelijk een verstandig man, eene
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soort van goedhartigen filosoof genoemd worden, die
practisch dacht en redeneerde, en voor zich zelven
uit alles het goede trachtte to nemen . Pat ging soms
wel moeij elij k , maar een weinig christelij ke wij sbe geerte maakte hem waarlij k eenig in zij n soort .
Zoo men bij voorbeeld er tegen uitvoer dat alles
tegenwoordig zoo slecht was, viel het hem to binnen,
dat hij zijnen vader voor veertig jaren hetzelfde hoorde
beweren, en men over eene eeuw denkelijk een gelijk
lied] e zoude zingen . Hij wachtte zich echter wel
dit zijnen begunstigers to zeggen, wijl het hem
niet onbewust was, dat men hem zoo iets kwalij k
zoude nernen , en daarom sprak hij er overheen . Hij
wilde zich geen nutteloos verdriet op den hals halen,
maar bemerkte steeds dat klagen toch niet baat, en
een kwaad jaar geenszins eene kwade eeuw is . Hij
had van zij ne ouders de spreuk geerfd //eerlij k duurt
het langst." Daarmede deed hij zoo goed mogelijk
zij n voordeel, wat ten gevolge had, dat hij wel geene
schatten opstapelde, maar redelijk zijn brood won .
Voorheen was hij knecht in een magazijn, tot hij
op zekeren dag eene weduwe ontmoette, die behalve
vier kinderen eenen kleinen winkel van ellengoederen had . Weinig tijds daarna begaf hij zich met
die weduwe naar het stadhuis en de kerk, en nam
tegelijk met haar ook bezit van de eenvoudige zaak .
Van then tij d dagteekent het, dat hij . eene fluweelen muts en hooge halsboorden draagt, even als de
heeren van het magazijn . Verder weet ik niet dat
de man zich aan hoogmoed heeft schuldig gemaakt,
zoodat wij hem die kleinigheden gaarne vergeven,

vooral wijl zij hem minstens zoo tevreden maken
als de kroon het eenen koning doen kan .
Het is algemeen bekend, dat hij een voorbeeldig
man is, en juist iemand voor de weduwe allergeschikst . Want bij haar zat eigenlijk niet veel, en
als zij lang alleen in den winkel had moeten blijven,
ware er niet veel van teregt oekomen : zi was braaf,
maar had weinig kennis of ervaring . Hij echter was
vlug bij de hand en kon zoo goed met ied.ereenuit
de buurt redeneren, dat men niet behoefde to vragen of hij vroeger groote heeren bediend had . Daarom
stood hij vooral bij de vrouwen hoog aangeschreveD,
en menige el werd gekocht om met hem een half
uur over de allergewigtigste zaken to praten . Want
men moet weten, dat MEERMAN de courant las en
alle wereldsche gebeurtenissen maanden vooruit voorspelde. In onze oogen zullen wi hem minder verdienste toekennen om zijne staatkundige talenten ;
want ons bezoek is aan de omstandigheid toe to
schrijven, dat hij eene uitmuntende opvoeding aan
ij ne kinderen gaf .
Daarmede bedoelen wij geenszins dat hij hen
vreemde talen of dansen en schermen liet leeren ;
want al wilde hij dit, zijne beurs zoude het hem
verbieden, maar wij bedoeten, wijl hij zorgde, dat
zij getrouw ter kerke ginoen, onderrigt kregen in
de christelijke leer en steeds ordelijk en werkzaam
waren . Hierom weten wij hem dank, en verdient
hij ieders achfing, bijzonder als men nagaat hoe het
vervullen dier schoone pligten voor den gewonen
burger dikwijls stoffelijke hezwaren heeft . Maar
z
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had er altij d iets voor over gehad, om
zijne kinderen to doen leeren wat hun tot eeuwig
heil kon strekken ; en had ook in den tij d , daaraan
hesteed, iets kunnen verdiend worden, dan zeide
hij weer,, dat God daarvoor wel eene vergoeding zou
geven, door eenen kooper meer in den winkel to
zenden of eener ziekte de deur to verbieden .
Zijn oudste is een knaap van veertien, de jongste
een meisje van zes jaren .
Wij achten het bijna overbodig to zeggen, dat zij
in de beste verstandhouding met elkander leven,
waartoe aller zachtzinnige aard, naar hunne moeder,
en de goede opleiding van den tweeden vader op
de beste wijze zamenwerken . Daarom is het een lust
in het stille gezin , binnen to treden ; want zelden,
al zijn zip alien bid een , hoort men er het gering s to
verschil. Evenwel scheen er eene verandering to
zullen komen, en het verwondere u niet, zoo gij
MEERMAN
in een ongewoon peinzen verzonken
vin t .
Hij is in zijne binnenkamer en staat met het gelaat tegen de ruiten der ., deur, waarmede men in
den winkel komt, zip ne ply p to rooken . Het kleine
BETJE zit to breijen nevens hare moeder, die zich
met naaijen onledig houdt . Het moeten wel gewigtige gedachten zijn, welke den koopman bezig houden,
want meer dan eens schuift hid zijne muts ter zijde,
zoodat zij bijna van zijn hoofd valt, en hij heeft zoo
dikwijls de kin tegen de halsboorden gewreven, dat
de gesteven punten geheel omgebogen zijn, lets dat
hem anders nooit gebeurt .
MEERMAN

- S9 Hij trekt zoolang tot de pijp uit is, eene zaak
wel in staat om hem uit zijne gepeinzen to trekken .
Aandachtig werpt hij eenen blik in het road en
zegt dan : //TRUITJE!
- Wel, MEERMAN, antwoordde hierop zijne vrouw,
stilhoudende om naar hem to luisteren .
- Er kan volstrekt niets van komen, vrouw
ik heb er ernstig over gedacht .
- Waarvan ? vraagt zij eenigzins verbaasd en
raadpleegt vruchteloos haar geheugen .
- Wat gij mij van BAPTIST gezegd hebt, herneemt hij op langzamen toon .
- ZOO, AMERMAN? antwoordt zij en wil hare bezigheden voortzetten .
- Ja, maar, TRUITJE, zoo gaat het niet ; wij
dienen eens zamen to raadplegen ."
De goede vrouw kijkt eenigzins verwonderd op,
als begrijpt zij niet wat haar man eigenlijk wil, en
b evin di zich in groote verlegenheid. om een an twoord
111k bedoel dat wij behooren zamen to werken o
BAPTIST tot andere gedachten to brengen . Er steekt
wel wat in then jorigen, daaraan heb ik nooit getwijfeld, en hierom moet hij fortuin zien to maken .
Nu verdient hij een' gulden in de week, wat reeds
tamelijk mooi is, aangezien hij nog slechts drie
maanden in zijne betrekking heeft doorgebragt . Als
hij blijft oppassen, kan hij binnen weinig jaren eenn
moot duitje vergaren en verdienen . Zijn weekloon
valt in het huishouden niet ten onpas, en de kleinigheidd welke hij voor zichmagbehouden, is geenszin s verloren.

iiWij mogen dat alles niet uit het oog verliezen ,
en toch zoude ik het wel willen voorbijzien, indien
hij er hot doel mede kon bereiken , dat hij in zijne
eenvoudigheid voor oogen heeft . Maar daaraan valt
in geen ge val to denken ; niet alleen, wij l wij er
geene opofferingen voor kunnen doen, maar ook van
andere menschen zoo iets niet verwachten . Vooreerst kennen wij niemand, en dan is het een punt
waarover men moeijelijk kan spreken . Wel bestaan
er voorbeelden dat jonge lieden op kosten van brave
rijken leerden, maar dat zijn witte raven, en gij
weet wel , TRUITJE, dat ik er niet van houd om
kasteelen in de lucht to bouwen en op zeldzame
dingen to rekenen .
Ja wel, MEERMAN, zegt de vrouw, eene poging
doende omm haren echtgenoot to begrij pen .
Nu, daar ik u alles zoo duidelijk uiteen gezet
heb, zult gij begrijpen dat het uw pligt is, wanneer
de jongen er weer over praat, hem to zeggen wat
ik er nu van vertel, om or namelijk niet meer aan
to denken . Als hij straks to huis komt, zal ik het
hem ook eens duidelijk en bedaard onder het oog
brengen , en dan hoop ik dat hij zulks zelf wel zal
inzien . En nu moet gij niets zeggen, maar ik denk
morgen ochtend eens naar zijnen heer gaan , en hem
zoo van een en ander kennis to geven . Dat is een
man, die er verstandig over denkt en mij wel een
weinig zal helpen om die zaak in orde to brengen ,
,en dan wed ik dat hij er weldra niet meer aan denkt .
Dat is wel mogelijk, zeide TRUITJE , en was
zeer tevreden weder met hare gewone bezigheden to
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in den winkel, en MEERMAN haastte zich zijne routs
regt to zetten en naar voren to gaan .
TP,UITJE ging de koffij gereed zetten en de boterhammen maken, want weldra kwamen nog twee
kinderen to huis, die zich zoowel als de ouders het
eenvoudige maal zeer wel lieten smaken .
Er werd zoo lang mogelijk tusschen licht en donker gezeten, maar eindelijk kon men elkander niet
meer zien, zoodat MEERMAN met de hand op de tafel
tikte, om zijne vrouw to beduiden dat de lamp kon
ontstoken worden . Toen haalde hij een schrijfboek
to voorschijn , en zette zich aan de gewigtigste zijner
dagelijksche bezigheden, -- het narekenen van ontvangst en uitoaaf . Ten ache ure waxen de kinderen
verdwenen, en las MEERMAN met luider stemme eene
stichtende geschiedenis voor .
Terwijl hij hiermede bezig was, trad naauwelijks
hoorbaar een knaap binnen, die zich naar eenen
hoek spoedde ., een boek nam en vol aandacht daarin
ging lezen, ongeacht het klinken van vaders stem
door de kamer . Geeft zulks ons een bijzonder
bewijs van diepe aandacht, de belangstelling in hem
wordt nog sterker, wanneer wij hem een oogenblik
gade slaan . Hij is de oudste zoon , van wien wij
reeds hoorden spreken . Zijne tengere gestalte voegt
zeer wel bid een fin en eenigzins bleek gelaat .
Donkere oogen glinsteren onder boogvormige, zwarte
wenkbraauwen en verraden in dat oogenschijnlijk
zwakke ligchaarn een' krachtioen, scherp doordringeuden geest . De vorm van zijn voorhoofd is geens-
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zins als dat eens peinzers, maar van iemand, wiens
snelle opvatting en verwonderlijke vlugheid en juistheid van oordeel zijne omgeving tot ontzag en verbazing dwingt. Zijne haren liggen plat en zijn kort
gesneden, wat den natuurlijken ernst van zijn voorkomen verhoogt . Over het geheel is hij niet de type van
eenen fantaserenden geest , maar van een' practischen,
gevatten en regt op het doel afgaanden handelaar .
Als zijne inwendige krachten ontwikkeld zijn ,
wordt hij een degelijk man ; als daarbij zijn gemoed doordrongen is van de godsdienst, zal hij alles ,
zelfs priester kunnen zijn !
Hij leest een fransch werk van BOSSTJET . Daar
hij nimmer iets onmogelijk acht, is hij er in geslaagd die taal to leeren, ofschoon zijne ouders er
niets voor betalen konden . Maar hier leende hij een
boek, ginds bewees hij eene dienst voor een uur
onderrigts, en vele nachten en vele speeluren werden aan zelfoefening besteed . Door vlijt en ijzeren
volharding kwam hij alles to boven, zoodat ieder,
die hem kende, verbaasd was bij het vernemen zijner
kennis van fransch en duitsch .
Hierom was hij op een kantoor geplaatst, waar
hij voorloopig echter de minste diensten moest verrigten en eerst later kon hopen eene plaats als klerk
to bekomen . Dat verdroot hem niet : hij wist zich
in alles to schikken en was tevreden als hij nu en
dan een uur kon uitsparen om in het boek to lezen,
dat hem altijd vergezelde. Misschien kon hij ruim
een half uur to huis geweest zijn, toen hij zijns
vaders stem vernam, die zeide : // BAPTIST! "
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De knaap sloot het boek en zag zijnen voedstervader zwijgend en vragend aan, ofschoon het hem
geen geheim was waarover men spreken zou, en
zijn geoefend oog in den nee^rgeslagen blik zijner
moeder en den ernstigen , maar toch eenigzins weifelenden opslag van MEERMAN reeds las, wat einde
dat alles hebben zoude.
// BAPTIST, sprak de brave man op gemoedelijken
toon ; tot heden hebt gij ons steeds stof tot vreugde
gegeven, door u in alles to gedragen gelijk een gehoorzaam kind past . Daarbij hebt gig onder Gods
zegen het een en ander geleerd, wat u later van
groot nut kan zijn, wijl het u strekken zal om eene
fatsoenlijke betrekking to bekleeden . Vooral moogt
gij bier op hopen, nu gij aan een hues verbonden
zijt, waar men goede en getrouwe diensten op den
waren prijs zal weten to schatten .
illk beweer dus niet to veel ., met to zeggen, dat
gij van nuu of uwe fortuin als gemaakt kunt beschouNven,, en het geheel van u afhangt om eenmaal een
deftig burger en nuttig lid in de maatschappij to
zijn . Sinds eenigen tijd echter heeft uwe moeder
mij zoo nu en dan iets nopens uwe plannen en inzigten medegedeeld, wat mid doet vreezen dat gij
een onbereikbaar doel beoogt . Datgene wat gij gaarne
zoudt worden, is voorzeker het schoonste dat men
op aarde kiezen kan ; maar het ligt niet onder ieders'
bereik. Gij wenscht geestelijke to worden , maar
sch-ij nt daarbij niet bedacht, dat hiertoe meer behoort,
dan eene zekere opgewektheid tot eenen stand, welken men boven alles hoogschat .
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i/ Ofschoon ik niet zooveel geleerd en gelezen heb
als gij, genoot ik toch in dubbele mate onderwij s
uit het onfeilbare boek der ondervinding ; wat mij
vooral deed inzien, dat de mensch onophoudelijk
naar datgene haakt wat hij 'niet bereiken kan, en
vele zaken, welke hij zich allerbekoorlijkst schetst, en
waarvoor hij zich geschikt waant, hem dikwij is zeer
tegenvallen in schoonheid of voor zijne zwakke schouders een veel to zware last zijn . Nu zou het wel
eens kunnen gebeuren, mijn jongen, dat gij u ten
laatste in het tweede geval bevondt ; want voor zooveel ik kan beoordeelen, is het priesterschap een
juk, waarvoor men met aanzienlijke krachten van
boven moet toegerust zijn, omm er niet onder to bezwijken ; want gij kunt er zeker van zijn, dat de
Atlas op het paleis, (1) die de wereld draag t , er slechts
eene tamelijk zwakke afbeelding van is . Want zoo
wij daar iemand vinden voorgesteld, die eene stoffelijke wereld torscht, zoo drukt op de schouders van
den priester eene zedelijke wereld, wat wel iets meer
to beduiden heeft . En zoo ik al aanneem, dat gij
daartoe eenige roeping gevoelt, en God er u wis de
kracht toe verteenen kan, moet ik w eder opmerken
dat het mij het beste voorkomt , zoo gij u van then
schoonen droom afwendt, om de werkelijkheid to
beschouwen, waarin gij u beweegt . De eerste en
voornaamste pligt van den mensch, en de naaste
stap tot zijn waar geluk is, dat hij zich tevreden
stelt met hetgeen de Algoede hem heeft toebedeeld .
(1) 1;e lezer bedenke, dat het een Amsterdammer is, die spreekt en
dus het tegenwoordige, koninklijke paleis op den 11am bedoelt .
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G ij zult dus wel doen met to trachten , vooruit to
komen in den kring, welke thans de uwe is . Ik
begrijp, dat het u aangenamer zou zijn ter studiete
gaan ; ook ik zou niets liever wenschen ; maar wijI het
b1i kbaar voor ons geenszins is weggelegd, zult gij
Leer verstandig handelen met dit schoone beeld uit
het hoofd to zetten . Wij hebben niets en kennen
niemand : vanwaar zouden wij dus geld halen ?
Maar, vader, er zijn toch voorbeelden genoeg
van personen die gingen leeren zonder daartoe eigene
middelen to hebben ; dan hielp hem de een of andere
brave mensch . "
MEERMAN had dit antwoord verwacht en er zich
op voorbereid .
//Voorbeelden genoeg, BAPTIST ! . . . A geloof dat
gij er niet zeer vele kunt opnoemen . Zoo kan men
wel zeggen dat er voorbeelden genoeg zijn van lieden,
die landen en goudmi'pen ontdekt hebben , inaar laat
ons nu maar eens op zulk eene onderneming los
gaan! Daarbij moet gij in de wereld nooit op dingen
rekenen die gitogelijk ziju , zoo toevallige omstandigheden ze begunstigen ; maa,r men moet op vasten
grond bouwen, anders schermt men in de lucht en
brengt niets to weeg . Er zijn vele menschen die
verleid worden tot de loterij , wijI er kans bestaat
dat zij rijk worden , doch zelden houdt men in het
oog hoe ver het getal nieten dat der prijzen overtreft . En zonder nu in het minst eene vergelij king
to willen maken tusschen de afkeurenswaardige hebzucht en uw voortreffelijk doel, dient toch in het
algemeen, zoowel uit godsdienstig als wereldlijk ge-
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zigtspunt, dat men zich niet aan schaduwen moet
hechten, maar bet degelij ke in alles dient to beoogen .
Het is dus bepaald uw wensch dat ik er van
as zie ?
Zoolang gij geene betere gronden hebt om
,eenen goeden uitslag to hopen, moet gij er niet aan
Aenken , will bet anders van noodlottigen invloed op
uwe werkzaamheden zou kunnen zijn . Wij zijn niet
risk, en al onze bekenden en verwanten zijn blijde
to kunnen leven, zoodat wij nergens lets to verwachten hebben . Blij f dus op uw kantoor en word
daar, onder 's Hemels gunst, een bekwaam man ;
dat is mijn hartgrondige wensch, mijn jongen, en
die uwer brave moeder ; niet waar, TRUITJE ?
-- - Ja, MEERMAN, zeide de goede vrouw, die
naauw verstaan had wat gesproken werd, en bijgevolg veel minder in staat was geweest er iets van to
begrijpen . Maar wijl zij Karen man, die in hare
:oogen een volledige inhoud van alle wijsheid was,
lang enn statig hoorde spreken, terwijl haar zoon ,
wien zip insgelijks een wonder schatte, eerbiedig
toehoorde, twijfelde zij er niet aan, of er werden
gewigtige zaken verhandeld, welke to ver boven hare
bevatting waren, dan dat zij pogingen zoude aanwenden er iets van to verstaan . Alleen toen zij zich
hoorde noemen, terwijl eene bevestiging gewenscht
werd, haastte zij zich to antwoorden .
BAPTIST had zijnen vader oplettend aangehoord
en zeer goed de gronden van diens woorden gevoeld,
en wijl hij wel inzag dat op het punt, van waar zijn
vader uitging, geene tegenwerpingen eenig nut kon-
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den aanbrengen, besloot hij onderworpen to zwijgen .
Terwijl hid zijn boek weder opsloeg, zeide hij met
eerbiedvollen nadruk : ~iGods wil geschiede !"
Bravo, BAPTIST! riep MEERMAN, hierover verrakt ; de berusting in den wil van den Hemelvader
draagt altij d gouden vruchten voor tij d en eeuwigheid ."
En beide keerden tot hunne boeken, geenszins
echter tot de lezing terug . leder dacht na over bet
gesprokene, en terwijl BAPTIST tot zich zelven zeide
dat hij alles moest inspannen om zijnen ouders, die
bet zoo goed met hem meenden, genoegen to geven,
speet bet zijnen vader dat hij den jongen, die toch
zoo wij s en braaf was, geen beter uitsluitsel had
kunnen geven . De laatste woorden hadden hem bijzonder getrofen , en wat hij voorheen niet gedaau
had, deed hij thans : hij begon to onderzoeken of
er dan nergens een middel bestond om den knaap
ter studie to zenden .
Maar vruchteloos kwelde hij zij n geheugen en
vindingrijk vernuft . Hoe meer hij alles naging , hoe
duidelijker het hem werd, dat er geene mogelijkheid
bestond in dit geval iets anders to doen, dan den
blik van bet gelief koosde beeld of to wenden . Want
als hij voor een oogenblik toegaf aan de schoone
begoocheling, op eenen zoon to mogen wijzen die
tot de gewijde dienaren des Allerhoogsten behoorde,
dan sprong zijn hart op van vreugde, en een nieuw
gevoel van nooit gekend geluk doorvoer zij ne christenziel . Maar met mannenkracht rukte hij zich van het
verlokkende beeld los, orn to denken aan den stand
waarin hij door den Albestuuurder geplaatst was .
BOHL II .
7
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Immers hij beyond zich gelukkig in staat aan vrouw
en kinderen bet noodige to verschaffen ; en mogt
zulks al niet in ruime mate zijn, zoo zag hij zich
toch boven duizenden gezegend die veel minder hadden . En zoude hij zich nu in bet gevaar stellen tot
zwarte ondankbaarheid to vervallen, door zich to beklagen dat hij de hersenschim riiet mogt verwezenlijkt zien, welke door de ligt ontvlambare verbeelding een s kinds in hem was opgerezen ! Neen, hij
had steeds om dagelijksch brood gebeden en dat
verkregen ; tot zijnen laatsten stond hoopte hij daarvoor to danken, zonder meer to begeeren.
De gedachten van BAPTIST gingen dieper . Bij hem
stond bet vast dat de mensch mag trachten zich tot
hoogeren rang to verheffen, wits die poging ten
doel hebbe den Almagtige meer eer toe to brengen .
Hij vermeende dat daartoe alles moest aangewend
worden, zoo men gevoelde den Heer met meer kracht
en nut in eenen anderen staat to kunnen dienen .
Ja, hij achtte bet als schuld, zoo men niet volijverig
naar lien grooteren kring streefde, en nam aan,
dat eerst dan bleek dat God die ruimere hulde niet
verlangde en tevreden was met den wil, als alle
pogingen om bet doel to bereiken vruchteloos bleken .
Toch bekende hij ootmoedig hoe bet zeer wel mogelijk
was , dat hij zich vergiste en God hem niet tot
priester bestemd had . Maar hij vertrouwde vast,
dat indien dit zoo was, bet hem zoude bewezen
-worden , hetzij door inwendig gevoel, hetzij door den
drang van omstandigheden . En in afwachting daarvan boog hij gelaten bet hoofd, en in bet voile ver-
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trouwen op de liefderij ke Wij sheid die alles beheerscht,
was steeds zijne bede : //Vader, uw wil geschiede !"
Wij zien hoe de gevoelens van vader en zoon verschillen, doch verheugen ons in beider onderworpenheid, en herkennen hierin de magt der godsdienst,
terwijl wij tevens de grootheid des Scheppers bewonderen, die aan ieder heeft toegedeeld wat hem bet
beste dienstig is .
De vrouw des huizes had intusschen voor bet
avondmaal gezorgd, waaraan nu het drietal deel
nam . Ditmaal werd niet, gelijk anders wel plagt,
over bet een en ander, dat then dag had plaits gegrepen, gesproken, maar een bijna onafgebroken
zwijgen zat voor aan de eenvoudige tafel .
BAPTIST was daarover juist niet treurig en vervolgde zijne lektuur onder bet eten . Toen dit gedaan was, sloot MEERMAN den winkel, waarna men
elkander een' goeden nacht wenschte en scheidde .
De slaapkamer van BAPTIST verschilde veel met
die van PAUL, zoo als de lezer ligt beseffen zal ;
doch zoo rijk is de godsdienst, dat zij aan ieders
hart, in welken toestand ook, voldoening kan schenken . In eene bedstede met eene katoenen gordijn
gesloten, sliep de elf jarige broeder, de slaapgenoot
van BAPTIST, en had bet bed reeds deerlijk gehavreiid
Daarop echter viel de aandacht van den knaap niet,
maar wel op het zeer eenvoudige crucifix met wijwaterbakje, dat omgeven door rozekrans en palmtak
daarnevens hing . Hij knielde voor eenen stoel, welke
zijne bidbank was, en zond zijn innig gebed omhoog .
Het vertrek werd ten deele verlicht door de straat-
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lantaarn, welke eenen zonderlingen gloed op het
zachte bleeke gelaat wierp, dat nu eenen glans verkreeg, als steeg, gelij k met zij ne gebeden, uit zij n
hart de vlam der goddelijke liefde naar den hemel
op . En de heiligen op de prenten aan den muur
schenen uit hunne schamele en duistere plaats met
welgevallen op bet kind neder to zien, dat zoo van
harte gaarne hunne voetstappen zoude drukken . En
als fluisterden zij hem de belofte in het oor, van
voor hem to zullen waken en bidden, zoo verscheen
om des knapen lispelenden mond een glimlach van
bovenaardsche verrukking en teeder vertrouwen . Wanneer hij ten laatste zijne dierbare pligten volbragt
had, hief hij den hoopvollen blik in de hoogte, en
b lij moedig klonk zij n lofzang
#Vader,y uw wil geschiede ! "
Schoon is de godsdienst, welke tot in bet hart der
j eugd zooveel kalmte, zooveel berusting kan doen
dalen, dat zij niet vertwijfelt in eene zaak, welke
als wanhopig to beschouwen is in elk wereldsch opzigt . Wie diep doordrongen is van de onfeilbare waarheid, dat God almagtig is en liefderij k , en daarbij
de opregte begeerte heeft Hem to dienen, zal nooit
in -vertwijfeling de handen ineenslaan, maar steeds
op Hem vertrouwen, die ten bekwamen tij de redding weet to schenken .
BAPTIST schikte bet bed een weinig in orde en
legde zich daarop ter ruste, terwijl bet niet in hem
opkwam aan bet geluk der rijken to denken, die alle
gemakken, elke weelde des levens genieten kunnen .

Le coeur humain est un abtme, dont les jastes font sortir
les vertns, les ambitieux leurs intrigues .
LA BRuykRF,.

Twee dagen nadat de beer REEVELT was teruggekeerd van zijne reis , beyond hij zich des voormiddags op bet kantoor der gebroeders WELLERS, Wijl
de neef moest aankomen die bet agentschap to Londen zoude bekleeden .
,/Heden morgen had ik het genoegen van mijnen
vriend VAN LEDEN eenen brief to ontvangen, waarin
hij mij zijne ingenomenheid deed kennen van eenen
vertegenwoordiger voor onze zaak to vinden, die door
u aanbevolen is en zelfs tot uwe gep-**erde familie behoort, zeide de beer REEVELT . Hij is volkomen van
mijn gevoelen dat zoo iemand geenen borg noodig
heeft, en laat geheel aan mij over alle schikkingen
met hem to maken welke men van wederzijden nuttig zal oordeelen .
- Het was voorzeker ten hoogste aangenaam met
zooveel vertrouwen vereerd to worden, zeide FRANS ;
toch acht ik bet mijn pligt, u in de gelegenheid to
stellen hem in persoon to leeren kennen , wijl bet
ons voorkomt dat zijne verzwakte gezondheid hem
misschien ongeschikt zal maken voor de betrekkiing ;
want voorzeker ware bet beter hem niet naar Engeland to zendeii , zoo er vreeze kon bestaan dat hij
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misschien binnen korten tij d vandaar zou moeten
terugkeeren .
Ik vrees zulks to meer, sprak FREDERIK, wij 1
het klimaat mij daar zeer ongezond toeschijnt .
Wees daaromtrent niet ongerust, hernam de
heer REEVELT ; ik heb in mijne jeugd geruimen tijd
aan de overzij de van het Kanaal doorgebragt en was
er gezonder dan in Nederland . Ook zien er de
eilanders over bet algemeen welvarend genoeg uit om
dat ongunstige denkbeeld nopens hun geboortegrond
uit ons hoofd to zetten ."
De broeders gingen voort nog eenige bezwaren to
maken, wijl zij liefst zagen dat hun reef niet in
die betrekking kwam . Dit had echter eene tegenovergestelde werking dan welke zij verwacht hadden ;
want de beer REEVELT meende hierin eene overmaat
van kieschheid en koopmansvoorzigtigheid to moeten
zien, welke hij door eene edelmoedige behandeling
wenschte to vergelden . Het uur was daar, waarin
de heer SCIRAGEN zoude komen. Zij ne moeder was
met eenen heer naar het station van den Rhijnspoorweg gereden en keerde in dat oogenblik terug .
FRANS WELLERS begaf zich naar beneden om hen
bij het uitstappen der koets behulpzaam to zijn,
terwijl FREDERIK den leer REEVELT in de ontvangstzaal geleidde . Naauwelijks waren zij daar eenige
oogenblikken, of de deur werd geopend en de aangekomenen traden binnen . Wij zullen de eerste
pligtplegi.ngen voorbijgaan, ,om eenen blik to werpen op den persoon , van wren wig reeds veel boorden spreken, doch nog niets zagen . Vooral vinden
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ons hiertoe genoopt, wijl hij van niet onbeduidenden invloed op den loop dezer geschiedenis
is, Zijne gestalte was welgevormd en beer slank
dan genet ; zijn gelaat had eenen ziekelijken tint,
ziine ooven stonden mat. Toch hadden 4 eene
hoogst welwillende uitdrukkin u,
0 en ziju met zorg
onderhouden baard en hoofdhaar gaven hem een
aangenaam voorkomen .
Over het geheel was hij remand wrens beschaatd
uiterlijk en hoffelijke manieren een gunstigen indruk moesten maken, en slechts aan der zake bijzonder kundigen was het voorbehouden, in de hoeken
zijns monds en der oo 0oen, in het afwenden van het
hoofd en het weinig merkbaar uitstekende der kaakbeenderen eenen geest to ontdekken, welke ontrust
werd ; hetzij door herinnerin 0oen, hetzij door plannen welke hij tot elken prijs wilde verbergen . In
zoo geringe mate was dit echter, dat de beer
REEVELT er niet bet geringste van bemerkte, en
zelfs menu ander zou het aan de ziekeliikheid
hebben toezeschreven . waarvan hii de snoren droea .
Na een ontbijt to hebben genuttigd begaf men
zich op het kantoor, waar de heeren meer op hun
gemak
over de zaken konden spreken . Daar trail
;3
bijna aeliiWidia met hen, dock lanes eene andere
dear iemand binnen, in wien wig terstond MEERMAN
herkennen , ofschoon hij thans, in zijn' deftigsten
ias -aedoken . e r no-o, vrii wat stati-ger uitziet dan
voormaals in Zjne winkelkleeding
//Wel, man? vroeg de heer FRANS WELLERS, die
hem liever een uur ver gewenscht had .
Wij

1 04 --Ik geloof dat het mijnheer niet gelegen komt,
zeide MEERMAN, die onmiddellijk begreep to veel te
zijn , onwillekeurig zijnen blik op REEVELT vestigende,
met de meest mogelijke bescheidenheid .
Spreek vrij op, hernam deze, ingenomen door
bet eerlij ke gelaat van den koopman .
Het is waar, mij nheer, dat mij ne zaak geen
spoed vordert , doch wijl gij mij uwe toestemming
geeft, zal ik haar kort uiteenzetten . Mijn stiefzoon
BAPTIST, die hier op het kantoor is en zijne ouders
steeds tot vreugde gestrekt heeft , had altijd veel lust
in de studie, zoodat hij vreemde talen leerde, zonder iets daarvoor uit to geven . Nu heeft hij zijne
moeder verzocht, mij to kennera to geven dat hijj
gaarne in den geestelijken stand zoude treden . 1k
heb hem echter op goede gronden aangetoond dat
bet niet kon geschieden, en hij moest trachten
zich hier door trouw en ijver de genegenheid der
heeren waardig to maken . Als een gehoorzame zoon
heeft hij naar mijne woorden geluisterd en onderwerpt
zich than s aan mij ne wen sch en ; want ofschoon juist
niet arm , is het er echter verre of dat wij in staat
zouden zijn een kind to laten studeren . Ik durf er
echter niet voor instaan dat de neiging tot den geestelijken staat voortaan ophouden, maar vermoed integendeel dat zij meermalen levendig ontwaken zal .
Mogt u sours blijken dat hij niet is zoo als gewoonlijk, dan zal het mid aangenaam zijn, als de heeren
zoo goed willen zijn mij daarvan kennis to geven,
opdat ik den knaap alles wel onder het oog brenge .
Ik twijfel er niet aan of hij zal u altijd reden tot
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gekomen om de heeren op eene mogelijke verandering voor to bereiden, en daardoor to verhoeden ,
dat het, mogt dit gebeuren, aan verkeerde oorzakeu
worde toegeschreven .
Gij doet wel, mijnheer MEERMAN, sprak FREDERIK WELLERS .
Stel u omtrent uw' zoon gerust ;
hij past goed op, en wij twijfelen niet, hem steedss
met genoegen in onze dienst to hebben . Mogten
wij eene verandering in hem ontdekken, dan zullen
wij u daarvan kennis geven, en alles zal zich voorzeker wel schikken ."
MEERMAN nam afscheid en ging heen . K.ort hierop
verscheen BAPTIST, die verslag gaf van eenige door
=hem verrigte boodschappen en daarna weder vertrok .
REEVELT had met aandacht vader en zoon gade geslagen en zeide tot WELLEIRS :
i/Zoudt gij zoo goed willen zijn mij het adres van
MEERMAN op to aeven?
A acht het wenschelijk
eenigzins nader bekend to worden met alle personen,
die, aan dit huffs verbonden, weldra zullen vernemen
van patroon veranderd to zijn ."
On middellijk werd aan dit verlangen voldaan, en
REEVELT stak het papier met naam en woonplaats
in zijne brieventasch, Nu werd het kantoor gestoten, om stoornis voor to komen . Alles wat de
gewigtige zaak van vertegenwoordiging in een vreemd
rijk betrof, werd daarop naauwkeurig behandeld .
De ooms lieten niet na hunnen neef zoo bedekt mogelijk van het plan of to houden, door hem op elken
hinderpaal en vooral op zijne zwakke gezondheid to
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wijzen . ANTONIE SCHRAGEN hoorde alles met bedaardheid aan en wachtte met geduld tot ieder had uitgesproken. Toen began hij op gepaste wij ze alle
zwarigheden uit den weg to ruimen, terwijl hij zijuen
dank betuigde voor de belangstelling, welke zijne
ootns hem betoonden . Daarop sprak hij met veel
oordeel over de belangen der fabrij k en spreidde
zooveel kennis ten toon, dat zij ne ooms tot hun
leedwezen bemerkten, dat REEVELT met hem ingenomen was. Hot gevolg block dan ook gunstig voor
den spreker to zij n , wij l er bepaald werd dat SCHRA GEN in April naar Londen zoude vertrekken .

Ix.
HET SEMINARIE .
Ici viennent mourir les derniers bruits du monde,
Nautonnier sans etoile, abordez, c'est le port .
Ici fame replonge en une pair profonde,
Et cette pair n'est pas le mort .
A . DE LAMABTTNE .

Aus der Tugend fliesst der wahre Friede,
Wollust ekelt, Reichthum macht uns mode,
Kronen driicken, Ehre bleibt nicht immer,
Tugend fehlet nimmer.
VON HALLER .

jb Vier jaren zijn sedert het laatst verhaalde voori gegaan.
Wij bevinden ons in een dier eerwaardige gestich.ten, welke de voorbereidingsplaatsen der officieren

-- IN van het leger van CHRISTUS zijn, waar de helden
gevormd worden die den strijd zullen voeren tegen
de onophoudelijke aanvallen der boosheid . Grootsch
is het denkbeeld, door een seminarie opgewekt, want
daar wordt in de geesten het vuur van moed en
liefde ontstoken en gevoedsterd, om de wereld to
verachten en eigen welzij n op to offeren voor het Neil
van vriend en viiand, van verwanten en onbekenden .
Zoo ergens vrijheid, gelijkheid en broederschap
de vaak misbruikte leuze,
in Karen warenn zin
wordt in beoefening gebragt, dan is het hier, waar
het hart losgemaakt wordt van vooroordeelingen en
genietingen, one zich fier en vrij to bewegen in de
sfeer der opofferino, ; waar diep wordt ingeprent den
naaste als zich zelven to beminnen, onverschillig van
welken rang en stand, of hij goed of kwaad zi*
waar men uitgaat van het doel om deraardeteverkondigen, dat e"e*n God de Vader van alien is, die
zijnen hemel voor armen en rijken openstelt en den
boetvaardigen zondaar in genade aanneeint,
Daarom begroet ik het seminarie met stillen eerbied, zegen den liefdegeest die let to voorschiju
riep, bewonder den leeraar en roem den leerling als
een bevoorregte der aarde, wijl op hem toepasselijk is,
wat wij den Zaligmaker van MARIA hooren vermelden :
/Noorwaar, Ik zeg u, zij heeft het beste deel
verkoren!
Ook van hen kan verhaald worden, dat zij aan
de voeten des Heilands zitten en de lessen uit zijnen
mond vernemen, welke den weg wijzen ten eeuwig :eti
leven, door verzaking van het tijdelijke .
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Het is zeer vroeg in den morgen , en de Julij -zon
heeft nog naauw den nevelsluij er ter zij de geschoven, om het liefelijke landschap en het vriendeiijke,
witte gebouw met eenen stroom van goud en purper
to begroeten. De natuur is, als van dank verteederd, in een diep zwijgen verzonken ; en velden en
boomen schij nen in verrukking het verschij nen der
in vuur badende dagvorstin gade to slaan .
Ook bezielde wezens verheugen zich in dat schouwspel. Op het met dauw bevochte gras wandelen
twee jorigelingen, wier wezen ons bekend is .
De jongste met zijn blozend gelaat en schoone
blonde lokken is PAUL REEVELT, wiens krachtig
ontwikkelde gestalte hem ouder dan vijftien jaren
doet schijnen . Het zelfde kan van zijnen geest gezegd worden . De tweede telt drie jaren meer en
herinnert met zijn hoog en ernstig voorhoofd, zijn'
krachtigen blik en bleek gelaat aan BAPTIST MARTER,
den stiefzoon van MEERMAN . Ook deze bewijst meer
en meer, eenmaal to zullen zijn , wat wij van hem
verwachtten .
Sinds korten tij d slechts wares zij bij zonder met
elkander bekend . Het vertrek van eenen vriend had
PAUL genoopt, zich tot een' ander to wenden , wien
hij meer bepaald tot zijnen vertrouwde zoude maken .
Bijzonder beviel hem de goedaardige en scherpziende
MARTER, en schoon deze in jaren en kennis hem
verre vooruit was, trachtte hij toch nader met hem
bekend to worden .
De omstandigheid dat beide van Amsterdam
waren, bood hiertoe de gelegenheid , en nadat zij

elkander een paar malen gesproken hadden , was
de vriendschapsband gesloten .
,/Het verwondert mij eenigzins,
aldus sprak
MARTER, dat gij bier studeert, terwijl het de
bedoeling niet is u tot geestelijke op to leiden ,
want ik dacht, dat men alleen a an daartoe bestemden les gaf.
Gij hebt gelijk, zeide PAUL ; maar het heeft
ook veel moeite gekost om mij hier to plaatsen .
Mijne ouders zonden mij niet gaarne naar scholen,
waar niet een degelijk godsdienstig onderrigt gegeven wordt . Daarom wendden zij krachtige pogingen aan om mij bier toegang to doen verwerven ,
wel overtuigd, dat men nergens eene betere opvoeding zal erlangen , dan onder de leiding onzer geleerde geestelijkheid . Zij zijn geslaagd, en ik pluk
er de gouden vruchten van . Ook zie ik met inwendigen schrik den tijd to gemoet, dat ik voor altijd
van bier vertrekken zal ; want hoe langer ik hier
vertoef, hoe dieper mnijn gemoed doordrongen wordt
van de voortreffelij kheid van het God gewi de le y en .
De voorbeelden, welke hier geschonken worden,
geven zulk een treffend denkbeeld van de schoonh .eid, den hemel onverdeeld toe to behooren, dat
ik er mij niet dan met de grootste moeite van zal
kunnen ontwennen .
-- Ik begrij p dit ten voile, en dank onophoudelijk den liefderijken Vader, die door mij herwaarts
to leiden, den schoonsten droom mijns levens verwezenlijkt heeft .
Gij moogt uw geluk we] groot achten, en ik
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verzeker u, er meer dan eens aan gedacht to hebben, om to beproeven mij het priesterkleed waardig
to maken .
-- Maar is er dan voor u een beletsel om aan
lien schooners drang to voldoen ?
Nog heb ik hierin niet diep willen doordringen ;
telkens hield mij eene onverklaarbare vrees terug .
Ik begrijp het, antwoordde MARTER . Gij koestert
en met regt een to hoog denkbeeld van den geestelijken staat, dan dat gij er spoedig toe besluiten
durft hem to omhelzen . Laat dit u echter niet
verontrusten ; uit eigene ervaring weet ik het best,
hoe magtig God is om ons eene roeping to doen
volgen .
Wanneer ik het huis des Heeren gadesla, besef ik de zoetheid, welke voortdurend moet gesmaakt
worden. Echter weet ik , dat het niet die inwendige
voldoening is welke ons daarheen moet drij ven , en
dit is juist de hoofdreden, waarom ik beangst ben
er mij aan over to geven ; ik vrees mij zelven to
gelukkig to maken .
Gij hebt gelijk, mijn vriend ; wij moeten wel
verzekerd zijn niet tegen de doornen to zullen morren, zoo wij de roos wenschen to plukken . Indien
wij slechts doordrongen zijn van de liefelijkheid harer
geur en kleur loopen wig groot gevaar ons eenmaal
to leur gesteld to zullen vinden . De grootste voorzigtigheid dient hier in acht genomen .
Ook vertrouw ik onwankelbaar, dat de Almagtige mij ter bekwamer ure zal oproepen, zoo ik in
zijne dienst op meer dan gewone wijze mag strijden .

Doch zeg mij eens, hoe gij er toe gekomen zijt,
uwe gevoelens kenbaar to niaken en uwen wensch
om ter studie to gaan vervuld to zien .
- Volgaarne, ofschoon een grout gedeelte der
zaak nog duister voor mij blijft . Zoo als u bekend
is, zijn mijne ouders niet rijk, al genieten zij bet
dagelijks benoodigde . Er was dus Been denken aan
mij to laten studeren . I k sprak er well over , doch
zoo als ik gevreesd bad, was bet antwoord ongun stig . Ik was op een kantoor, en men ried mij
mijn best to doen , daar vooruit to komen . Toen ik
inzag, hoe onmogelijk het was vooreerst aan studeren to denken, vatte ik een ander plan ; want
van mijne vroegste jaren had ik nooit iets volstrekt
onbereikbaar geacht . Ik wilde iemand opsporen,
die mij behulpzaam kon zijn om Latijn to leeren .
Inmiddels zou ik naar mijn vermogen op het kantoor werkzaam wezen, en door dit en andere geoorloofde middelen trachten mijne inkomsten to vermeerderen . Op die wijze wilde ik bet noodige
verzamelen, om eenmaal mijn doel to bereiken . Wel
kon ik slechts een dubbeltje per week wegleggen,
doch zulks zoude spoedig vermeerderen, en ik herinnerde mij de vergelijking van bet mosterdzaadje,
dat, hoe gering ook, tot een boom opwies, waarin
de vogelen des hemels komen nederzitten . Dat beuioedigde mij steeds, en reeds zag ik in mijne verbeelding den dag rijzen, waarin ik rijk genoeg zoude
zijn om alles to bekostigen . Ik rekende er op, dat
die eenmaal voor mij komen zoude, en bij alles wat
zich voordeed om mij to bewijzen hoe verre ik er

nog van verwij derd was, hief ik den blik ten hemel en
zeide tot. ons alter Weldoener : t/Uw wil geschiede !"
Mijns vaders woord ! riep PAUL, onwillekeurig
en diep getroffen .
Nog niet lang was ik met sparen bezig, toes
ik met mijnen vader verzocht word bij onzen pastoor
to komen . Wij wares over deze boodschap verwonderd en verdiepten ons in gissingen nopens de oor.zaak , zonder echter op het spoor daarvan to komen .
In ons beste pak begaven wij ons naar de pastorij ;
met de gewone welwillendheid werden wij ontvangen,
-en wachtten in kwalijk verborgen spanning naar de
woorden van onzen geestelijken vader . Maar hoe
.gal ik u onze verbazing schetsen, toen hij ons
mededeelde, dat zich een edel menschenvriend bij
hem vervoegd had, wien het ter oore was gekomen,
-dat ik den geestelijken staat wenschende to omhelzen , onzen herder verzocht had, daaromtrent de
noodige inlichtingen to geven P Indien de pastoor
-oordeelde, dat ik mijne roeping zoude missen, bijaldien ik in de wereld bleef, wilde de onbekende mij
laten studeren ; op die voorwaarde echter dat zij ne
weldaad verborgen moest blijven, wijl hij tot geen
prij s zij n riaam bekend wilde hebben . U de
vreugde van mijnen braven vader en de mijne to
schetsen zal ik niet beproeven, wij l gij die beter
kunt beseffen. Het zij genoeg to weten, dat ik
weinig tijds later met mijne studien een aanvang
kon waken, en de edelmoedige Christen nu sinds
vier jaar, door tusschenkomst van onzen pastoor,
idle kosten betaalt .

,/Zoo er iets aan mijn geluk ontbreekt, dan is het
dat ik den naam van mijnen weldoener niet ken,
dock ik zal zijne teruggetrokkenheid eerbiedigen en
hem in iederen mensch die liefde trachten to bewijzen, welke ik zijnen persoon als dank betalen zoude .
Uit mijne geschiedenis blijkt wee'r ten voile de
troostrijke waarheid : dat de Beer nimmer verlaat
wie op Hem hopen, en Hij rijk is in middelen om
ons to helpen, zoo wjj bet goede werkelijk willen .
Wij mogen hierbij ook geenszins uit bet oog verliezen , dat eene volkomene overgeving aan den heiligen
wil des Vaders een eerste vereischte is om zijnen
zegen to verwerven .
- Uwe geschiedenis is schoon en doet ons ten

duidelijkste de vinger Gods ontwaren sprak PAUL,
die met aandacht geluisterd had . Voorwaar,
I
zoo ik
u benijden luogt, zou bet daarom zijii dat gij zoo
duidelijk den weg vindt aangewezen ., welken de
Almagtige wil dat gij betreden zult . Met u bewonder ik den ongenoemden weldoener, en begrijp wat
innige voldoening de zijne moet wezen, als hij u
mag gadeslaan in uwe ontwikkeling tot de verhevenste zending, welke bet den mensch gegeven is
to vervullen . En als hij nog verneemt, hoe gij zegenend aan hem denkt, is zeker zijn Neil reeds groot,
in staat to zijn Diet bet geld op zulk eene wijze to
kunnen woekeren . Want voorzeker, wie bijdraagt
om arbeiders in den wijngaard des Heeren to zenden ., zal eenmaal bevindenn dat de engelen ook voor
bem een' dubbelen oogst in de hemelsche schureii
verzameld hebben .
8
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Ten voile stem ik hierin toe : bet loon m.ijns
weldoeners zal groot zijn, want hij heeft naar de
vermaning des Heilands zich vrienden gemaakt van
de onregtvaardige rijkdommen en schatten vergaderd, welke mot noch roest verteren kunnen .
Maar wat u betreft , PAUL, gelooft gij niet dat het
grootsch en schoon is, afstand to doen van alles wat
de wereld in uwen stand biedt, om alleen den
Algoede to behooren en een nederige apostel der
waarheid to worden ? Overweeg wel, bid om licht,
en wat gij behoeft ter zaligheid, zal God in zijne
harmhartigheid u on voorwaardelij k schenken ."
Zoo spraken de vrien den nog geruimen tip d ,
en schoon was het die edele, jeugdige harten de
bloemen van diepe godsvrucht onwillekeurig to zien
ten toon spreiden . Gelijk de dageraad het rijke
landschap met koesterende warmte bedeelt, en haar
licht alles een verrukkend aanzien schenkt, zoo ook
was de godsdienst voor beider gemoed eene zon,
wier stralen de neigingen vruchtbaar maakten ten
goede, wier gloed het verkwikkend deed zijn eenen
blik in die voortreffelijke zielen to werpen .
Toen de wandeling ten einde was, werd het uur
aangekondigd waarop men zich ter kerke zou begeven . Daarna begonnen de gewone studie-uren .
Na het ontbijt werd aan MARTER berigt, dat eenn
vreemdeling was aangekomen, die hem wenschte to
spreken en zich IIENDRIK MEERMAN noemde .
De jongeling rigtte zich tot PAUL en zeide : Als
ik mij niet vergis , is daar een neef van mij then
ik in verscheidene jaren niet gezien heb . Doe mij
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het genoegen en ga mede ; hij is een braaf man ,
en ik twijfel niet, of het zal u aangenaam zijn hem
to leeren kennen ."
PAUL voldeedd hieraan gaarne, wijl hij nooit eene
gelegenheid liet voorbijgaan om met gunstig be :
kende personen in aanraking to komen, daar hij
clikwijIs ondervonden had, ook van de eenvoudigsten
lets to kunnen leeren .
HENDRIK MEERMAN was iemand tusschen de
dertig en veertig jaren , forsch gebouwd en had, in
weerwil van zijnen zwaren baard, een vriendelijk
voorkomen . Hij was verheugd zijnen neef in goede
gezondheid to ontmoeten, enn gaf dit op eene
eigenaardige, luidruchtige wijze to kennen, welke
PAUL eenen glimlach afdwong en hem voor den goeden man innam . Daaroin toen HENDRIK ben aan
elkander had voorgesteld, nam de rijke jongeling
gaarne de ruwe, dock eerlijke hand welke hem ongekUDsteld werd aangeboden, en verheugde zich in
den hartelijken druk .
i/Gij zult wel verwonderdd zijn mij hier to zien,
neef, sprak MEERMAN met luide stem, welke getuigenis aflegde zijner openhartige rondborstigheid . Ik
zelf had daaraan, twee dagen geleden, niet kunnen
denken, doch onverwachts is mij een geluk wedervaren, hetwelk mij noopte op refs to gaan . Niet
ver van hier zijnde, kon ik niet nalaten een uitstapje
to maken om u op to zoeken, terwijl het waarschijnlijk lang zal duren voor wij elkander wederzien . Met
een paar woorden wil ik u vertellen wat mij wedervaren is, sedert wij elkander het laatst zagen . Dat
8*

116 is zes jaren geleden, en ik was toen tweede boekhouder bij de heeren WELLERS, uit wier dienst ik
echter plotseling ontslagen werd . Niemand wist hiervan de reden , en ik zelf kon langen tijd niet bevroeden, waarom men mij zoo op eens buiten bestaan
zette . Later begreep ik dat het eene Bier vele-onregtvaardigheden was, welke in de maatscbappij
plaats grijpen : ik moest plaats maken voor eenen
gunsteling, die zich door allerlei slinksche middelen
had weten in to dringen . Men heeft echter wrange
vruchten van de mishandeling geplukt, want Hip
plaatsvervanger heeft hen voor een vrij aanzienlijk
bedrag bestolen ; wat onder ons gezegd, veel heeft
bijgedragen tot den verkoop der fabrijk . Ik kan
gerust zeggen dat het mij speet dit to vernemen,
want met terzijdestelling van wat men jegens mij
vergrepen had, moest ik toch zeggen dat de gebroeders WELLERS geene kwade menschen waren . Sinds
ik zoo plotseling door hen bedankt was liep het mij
geweldig tegen ; want algemeen geloofde men dat ik
lets verkeerds uitgevoerd had, hetwelk door de heeren
WELLERS verzwegen werd omm mij niet to benadeelen .
Door die veronderstelling zwaaide men mijnen gewezen patroon alien lof toe en stond ik in kwaden
naam . Waar nu weer jets to krijgen ? . . De kinderen moesten eten, en daar zij beide zeer jong waren,
beletteden zij rnijner vrouw jets to verdienen . lEen
onbeschrijfelijk tobben en worstelen tegen het harde
lot was mijn deel ; dock ik liet den cooed niet zinken, wijl ik wel wist dat dan alles verloren zoude
zijn . Daarbij had ik het voile bewustzijn, buiten
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mijne schuld in de ellende to zij n gekomen , zoodat
,de beproeving uit Gods hand kwain, die ze ook
wee r zoude wegnemen ., als zij mij genoeg tot leering
gestrekt had . Met groote moeite kreeg ik eenig
kopijwerk, dat veel arbeid en weinig geld opleverde .
i/Dit kwam er echter minder op aan en belette
mi niet den Hemel er harteli k voor to danken .
Menigen winteruacht zat ik met verstijfde handen to
schrijven . Maar zoo ziet men, in elken hood komt
W6 altijd hulp van Boven! Verscheidene jaren heb ik
zoo in armoede gesleten, hot eene oogenblik wel wat
gunstiger dan het andere, maar over het algemeen sober .
f/Sedert het begin van dit jaar echter scheen de
gouden eeuw weer voor mij to zullen aanbreken . 1k
geraakte met een huffs bekend dat groote zaken met
Amerika deed, en waar mijii vierjarig verblijf to NewYork eene aanbeveling was om geplaatst to worden .
Op hot kantoor to Amsterdam had men mij zoo zeer
niet noodig, maar ik kon nuttig zijn als super-carga op
paketbooten die van Enueland naar Amerika voeren, in
welke onderneming het huis eon groot aandeel had .
Ofschoon ik liever eene betrekking had gehad welke
mad , vergunde bij vrouw en kinderen to blijven
wachtte ik mij wel doze schoone gelegenheid om een
ruim bestaan to hebben, to laten voorbijgaan . Twee
dagen geleden teekende ik het contract, waarbij
een behoorlijk voorschot gedaan word, zoodat gij
mij thans als een' statig heer ziet . Overmorgen
hoop ik in Engeland to zij n en binnen acht dagen
van Liverpool to vertrekken om der nieuwe wereld
een bezoek to brengen .

- Het doet mij veel genoegen zulke goede tijding
van u j to hooren , neef, en het is mij aangenaam
dat gig de vriendelijkheid hebt mid to komen zien .
Ofschoon gig
gij nu het woelige water order u zult hebben, in plaats van het vaste land, willen wij toch
hopen, dat gelij k gij
gij hier in de verdrukkin g zij t
bewaard gebleven, gig ginds in den strijd der elementen moget behouden worden .
Verstandig gesproken : God is overal tegenwoordig, op Hem dus vertrouwd ! Pok wensch ik
dat gij beiden uit mijne geschiedenis leert, hoe de
Algoede over de minsten zijner schepselen waakt en
hen even goed verheffen als vernederen kan ! Als.
het eenige jaren goed met mij gaat als super-carga,
zal ik meer kunnen overleggen dan ik vroeger to
kort kwam, en wie weet waar het bovendien nog
goed voor zij , dat ik op reis ga . Als men over het
algemeen naauw toeziet, dan kan ieder in elke
lotsbeschikking iets goeds ontdekken ; doch het is
met ons menschen zoo gelegen, dat wij steeds scherp
letten om in onzen staat reden tot zuchten en jam-meren to vinden, terwij 1 wij blind zijn voor het uitmuntende dat er in gelegen is . Ik houd het met
uwen tweeden vader, HENDRIK , die altijd stil en bedaard zijnen weg gaat en nooit pocht op vooruitgang,
maar ook niet klaagt over slechte tijden. Alles wat
van God komt kan ons tot nut zijn !
--- Het is mij eene groote verkwikking u dus to
hooren spreken, neef ; want ik besef hoe dergelijke
beginselen u in den tegenspoed zijn to stade gekomen .
}-- Zij waren mij meer waard dan het geld in de

dagen van voorspoed, want bet laatste is verdwenen,
terwijl de eersten gebleven zijn .
- Niets is meer waar dan dat onvergankelijke
goederen ons door de godsdienst geschonken worden,
merkte PAUL aan, terwijl de aarde ous niets dan
stof kan bleden, dat met den tijd wegstuift . Niemand is daarom gelukkiger en bezit een sterker schild
tegen de rampen des levees, dan hij, die .in CHRISTUS'
Kerk geleerd heeft, zich boven bet aardsche to verheffen .
- Juist zoo , jongeheer, en daarom wensch ik
u beiden geluk met uw verblijf in deze voortreffelijke leerschool, waar gij op zoo uitstekende wijze
veredeld wordt . Als I naga wat zwaren last de
geestelijkheid to torschen heeft, besef ik met welke
krachten zij in hare voorbereidingsplaatsen moet worden toeoerust . Gezegend zij deze plaats! en moogt
gij er toeven tot bet bereiken uwer bestemming .
Eli als gij in bet gebed zijt, denk dan somwijlen
aan mij, die, vol vertrouwen op Gods barmbartigheid, in de wisselvallige golven even dankbaar is
als op het vaste land ."
Nu werden de hartelijkste groeten en heilbeden
gewisseld, waarop de regtgeaarde en wakkere man
den jongen lieden vaarwel zeide en vertrok . Sprakeloos staarden zij den bezoeker na, die ligt en
vrolijk daarheen stapte, als bet beeld van den welgemoeden, opregt geloovigen Christen .
Reeds was hij verdwenen, en Loch tuurden zij
naar de laan, waarin nog slechts de indruk zijner
voetstappen gezien werd , welke ook spoedig verdwij-
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nen zoude . :Dock de nagedachtenis van die welgezinde en betrouwende ziel zoude voortleven in het
gemoed dat zich in hare uitstorting had mogen verheugen .
En hierin ligt de rede van het lange en zwijgende
vertoeven der jongelingen aan het raam . Met innige
tevredenheid overwogen zip de woorden van then
man . Hij was hun eene plotselinge verschijning geweest, als uit den hemel gezonden om hun mede
to deelen, hoe onder het geringere uiterlijk en den
schijnbaar minder beschaafden vorm, door de godsdienst een hart gevormd was dat de ruwste stormen
tartte.
Bij ieder hunner rees het dan ook op , hoe zalig
en verheven het zijn moest eene waardigheid to bekleeden, welke in staat stelde om zulke gemoederen
meer en meer to verheffen , to steunen in de worsteling en geluk to wenschen met de zegepraal . Maar
terwijl BAPTIST met vuur zich aan die gedachten
overgaf, deinsde PAUL terug, daar het hem vermetel
toescheen zich zooveel zoets waardig to achten .
Na eene pool verbrak BAPTIST het stilzwijgen en
vroeg : // Waaraan denkt gij , vriend ?
--- Ik gevoel meer en meer den wensch in mij
rijzen, het woord Gods to verkondigen , antwoordde
de jongeling ; doch vele gebeden en overwegingen
zullen noodig zijn om mij den moed to verwerven
tot het grootste van alle werken ."
BAPTIST zweeg bij zooveel ootmoed, en weldra
zetten beide zich ter studie .
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X.
EENE SLECHTE TUDING .
Affliction is a stormy deep,
Where wave resounds to wave :
Tho'o'er my head the billows roll,
I know the Lord can save .
FITS GERALD

Wij morren niet , wet ook gebeur'
Of wat z~n hand ons biede ;
Wij spreken , schoon ons oog ook treur'
Uw wit , o Deer , geschioode !
J. A. v. B.

Wederom laten wij twee jaren stilzwi gend voorbijgaan, om ons daarna to Amsterdam to bevinden
en een blik op de familie REEVELT to werpen .
De fabrijk, welke zij met den beer VAN LEDEN
bestuurt heeft zoodanige uitbreiding gekregen, dat
men het "nuttig geacht heeft alle gelden daarin to
steken, om haar tot eene der eersten van het land
to oaken . Het kantoor telt sedert het vertrek der
gebroeders WELLERS ruim het dubbele getal klerken
van voorheen, en over bet algemeen geniet het huffs
de gunstigste bekendheid . De grootste handel werd
met Engeland gedreven, waar SCHRAGEN zich Voortreffelijk van zijne pligten kweet, door de taken op
steeds grootere schaal to drijven .
Zoo was het in September van het jaar, waarin
wij in het fraaije huis aan den Buitenkant binnentreden . Alles vinden wij daar in bijna denzelfden
staat als voorheen, en zelfs de bewoners zijn niet
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veranderd . Want had de heer REEVELT reeds vroegtijdig een bejaard uitzigt door de vele rampen welke
hem getroffen hadden, zoo was hij in de laatste
jaren, door de verstrooijing der voorspoedige werkzaamheden , en meer nog door het geluk dat hij in
zijnen noon smaakte, als verjeugdigd geworden.
Hetzelfde mag van zijne waardige gade gezegd
worden .
In weerwil van de meerdere bezigheden, door de
fabrijk veroorzaakt, kon men het inwendige des
huizes nog stiller dan voorheen noemen . Slechts
zeldzaam, wanneer PAUL eenige dagen to huis was,
werden de rij ke zalen voor een uitgelezen tal gasten
geopend, maar overigens bleef de moeder het liefst
met de herinnering aan den veelbeminden zoon alleen . Ofschoon hij zijn achttiende jaar was ingetreden, vertoefde hij nog steeds in het seminarie, wijl
hij telkens, bij het einde van eenen schoolcursus,
den wensch had to kennen gegeven daar weder to
keeren . Men had hem niet naar de reden dier bijzondere neiging gevraagd, vooral wijl het steeds
duidelijker werd dat de smaak voor diepe studie in hem aangroeide . En daar niets zijnen
ouders aangenamer zijn kon dan zulke schoone verlangens to bevredigen, gaven zij onverwijld hunne
toestemming. Toch had de peer REEVELT zijner gade
in de laatste dagen wel eens gevraagd , of het nog
Been tijd werd dat de jongeling huiswaarts keerde,
om deel to nemen aan de kantoorzaken en de laatste
hand aan hem to leggen, om volgens zijnen staat
in de wereld op to treden . Doch dan had de moeder
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steeds geantwoord , dat hij nog to jong was om zich
in de beslommering van den handel t .e verliezen,
en hem nergens eene betere opleiding kon gegeven
worden,
zelfs ow. in de wereld to verschijnen,
dan ter plaatse waar hij toefde . Want zij zag in
dit geval dieper dan haar echtgenoot, en zoude geenszins verwonderd geweest zij n , zoo zij h aren noon
reeds had hooren bekennen dat hij zich geheel aan
de studie wilde wijden .
Maar ofschoon bet haar meermalen op de lippen
lag, weerhield de moeder zich toch om die snaar
aan to roeren , want bet punt was to teeder om er
eenigen invloed op uit to oefenen . Daarbij wist zij
dat haar echtgenoot al zijne hoop op PAUL gevestigd
had om de fabrijk, welke zijne uitverkorene liefhebberij was, nog jaren to zien schitteren ; dat hij alleen
werkte oxn zij nen noon een kostbaar geschenk to
kunnen doen . Met een weinig ongeduld . verbeidde
dus de beer REEVELT den terugkeer van bet seminarie, en het had hem wel iets gekost, zij n verlangen, dat PAUL to huis mogt blijven, niet to openbaren .
Evenwel, indien bet des jongelings uitsluitende
wensch was ter schole to blijven,, zou hij er zich
geenszins tegen verzetten , maar al zijne plannen en
schoone droomen ten offer brengen ow het geluk
zijns kinds to volmaken . Nu echter, terwijl PAUL
nog niet verklaard had aan welken stand hij zich
gaarne wijdde, zal niemand het in den vader misprijzen, dat het hem aangenaam zoude zijn als hij
zijn kind de eerste schreden in eene baan zag doen,
welke hem zeker tot een gelukkig einde kon voeren,
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voor zoo ver dit althans van menschelijke plannen
to voorzeggen valt .
De Voorzienigheid wilde in hare aanbiddelijke goedheid dit brave gezin eene onschatbare ondervinding
toezenden van de onbestendibheid der aardsche zaken .
Eene zware beproeving moest dat huis treffen,
even als het lancet des heelmeesters een ligchaamsdeel doorkerft onem het kwaad to verwijderen, en
-schoon op pij nlijke wij ze , eene weldaad to bewij zen
aan het ondermij n de gestel.
Reeds den ganschen zomer had men den heer
R EEVELT nu en dan over ongesteldheid hooren klagen,
en in het begin van den herfst beyond hij zich genoodzaakt zij ne kamer to houden . Dit ontstelde
zijne teedere echtgenoot deep, wijl zij , bij het overwegen van al wat haar echtgenoot reeds geleden
had, met refit vreesde, dat zulks ernstige gevolgen
zoude hebben . Zij zocht hem dit echter zoo veel
mogelijk to verbergen, en daarom gaf zij spoedig haar
plan, om PAUL huiswaarts to roepen, op . Veel dienst
genoot zij intusschen van de familie VAN LEDEN, wier
warme vriendschap met de grootste zorg in alles voorzag
wat den zieke en zij ner gade kon aangenaam zijn .
Het was vooral MIRANA, die bijna gansche dagen
ten huize van REEVELT doorbragt en met zeldzame
lieftalligheid hulpe bood waar zij vermogt . Dagen
groeiden intusschen tot weken, en in het madden
van de maand October verklaarde de geneesheer,
dat de ziekte waarschijnlijk van nog geruimen duur
zou a zijn .
Mevrouw REEVELT drong er toen op aan, to ver-
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van school geroepen werd . Met antwoord was ontkennend ; zoo lang zich geene andere verschijnselen
opdeden , was er geen gevaar van sterven, en er
'bestond veel reden to hopen, dat de kwaal herstellen zoude .
Op eenen morgen beyond de zieke zich tamelijk
wel, en zat met zijne Bade en MIRANA aan eene
tafel, voor het raam (tat op de drukke straat uitzag.
De zon bescheen het gewoel op bet IJ en zette den
omtrek in liefelijken gloed, zoodat het waarli k aangenaamm was in genoegelijken kout daar den blik op
to hebben, en nievrouw REEVELT dankte in stilte
den Hemel, dat haar man weder eenige uren in
rust niogt doorbrengen .
Plotseling echter hoorde menn een rijtuig voor de
deur stil houden, de deer met drift openen en iemand
haastig, den gang door , de trapper opsnellen, tot
ten laatste de deur der woonkamer ontsloten werd,
en de beer VAN LEDEN met ontstelde trekken binnenstortte . Een onwillekeurige kreet van verrassing
ontsnapte aan den mond van gade en dochter, terwiji
REEVELT zijuen vriend met vragenden blik aanstaarde .
iiWij zijn verloren! riep deze uit, zich op eene
sofa werpende .
- Wat zegt gij
sprak REEVELT, terwijl hij
met duister oog opkeek .
Dat ons vermogen ten gronde is, en onze eer
op het spel staat . Alles is in Engeland to niet ;
onze afleveringen, waarvan dezer dagenn bet geld
moest inkomen, zijn weg, en onze firma is ontzag--
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,gelijke sommen schuldig . Binnen weinige dagen zal
het wissels regenen, terwij1 de kas ledig is, en zich
reeds gisteren een flaauw gerucht op de Beurs deed .
hooren, dat ons huis wankelt, wijl een Bngelschman
was aangekomen met aanzienlij ke pretentien waarvoor
hij de grootste vrees koesterde . Zulks werd mij door
eenen vriend gisteren avond flog last medegedeeld ,
wijl ik verhinderd was geweest naar de Beurs to
gaan. Ik gaf hierop weinig acht en ergerde mij aan
lien onzin .
t/Heden morgen echter verscheen werkelij k de
ongeluksbode, uit wiens papieren ik vernam, dat
onze agent gevlugt is, na alles verkocht en nog
eene groote som opgenomen to hebben . De schurk
heeft dus eenen scliat bij zich en is denkelijk op
weg naar Amerika ; want gig kunt denken dat ik
'onmiddellijk per telegraaf naar hem liet vernemen,
en het antwoord meldt, dat hij nergens to vinden,
ons kantoor to Londen gesloten is, en de klerken
sinds twee dagen bedankt zijn . Nu ik alles wel
naga, hadden de handelingen van dezen fielt ons
reeds lang wantrouwen moeten inboezemen, en is
het een jammerlijk verzuim, dat wij niet reeds
voor fang to Londen geweest zijn, om den staat
van zaken daar op to nemen . Want nu is het
mij duidelijk gebleken, dat SCHRAGEN van den beginne gestolen heeft . Hid heeft dit met zeldzame behendigheid weten to bedekken, door meer
-en meer toevoer van pier to erlangen, welken hij
vaak tot elken prij s verkocht . Hierdoor heeft hij
steeds de wissels kunnen voldoen, die voorkwamen .
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ZOe boeken waren valsch, en de staten, welke
hij ons jaarlijks overlegde, eveneens . Daar hij
echter ons voile vertrouwen genoot, was bet
hem niet moeijelijk steeds eene groote som onder
zich to hebben , doch terwijl wij meenden dat hij
tienduizenden in kas had, was daarin sinds lang
niets meer voorhanden . Het gunstig bekende onzer
firma diende hem bij uitnemendheid om gelden to
leenen, zoodat wij heden schatten aan goederen verloren hebben en ontzettende sommen schuldig zijn .
Wat thans aan to vangen? De ellendeling is verre
been, de wissels zullen voorkomen, de handel op
-Duitschland en Frankrijk heeft tegenwoordig weinig
to beduiden, en de fabrijk is opge% ,uld met half vervaardigde stukken . Waar de gelden to halen, om
bet eene op den vervaldag to voldoen en het andere
inaar behooren of to werken en verder zaken to drijven ? Ook behoef ik u niet to vertellen, wat raen
algemeen zeggen zal, zoo wij onzen agent als den
dief kenbaar waken . leder zal met die verklaring
lagchen en haar eene list noemen, waarmede wij ons
zoeken to redden . Men zal vrageu of wij dan onze
belangen zoo slecht naginuen, en bet zoo gemakke1ijk was ons in die mate op to ligten . .bet Iijdt
geen' twijfel, of zij houden bet er voor, dat wij
met alles zeer goed bekend . waren, en de schurk
onze beste vriend was . Wat blijft er dus over, dan
huizen, rijtuigen en paarden to verkoopen, en met
eene geknakte zaak misschien geheel arm to warden ?"
De beer REEVELT behield onder bet vernemen dier
tijding eene kalmte, welke zijne echtgenoot ten hoogste

verbaasde ; echter was dit slechts het gevolg eener
zedelijke overspanning, welke de physieke krachten
tot nieuwe werking dwong, dock eveneens eene verderfelijke verzwakking ten gevolge konde hebben .
Hij zag ten voile de hagchelij kheid van hunnen toestand in, en gevoelde dat zijn vriend geenszins overdreef, wanneer hij hunne zaak verloren achtte . Toch
kon hij zich niet met bet denkbeeld vereenigen, zoo
geheel en al bet slagtoffer zij ner goedheid jegens den
nietswaardige to zijn geworden, en bet kwam hem
voor, dat nog redding zoude opdagen .
Er valt niet aan to twijfelen , dat alles aan ons
zal geweten worden, zoo bet publiek de ramp kent,
sprak hij ; daarom moet zij verborgen blijven . Hoogst
moeijelij k zal bet ons vallen den vernielenden
stroom to keeren, welke ons dreigt to overweldigen ;
doch zoo lang er nog de minste mogelijkheid bestaat om eenen dam op to werpen, moet hiertoe
alles worden ingespannen . Wij hebben de grootste
zaken met Engeland en zijn er geheel op ingerigt
daar to leveren , zoodat bet van groot gewigt is then
tak to behouden . Ons huffs is er als soliede bekend
en heeft in alle opzigten boven anderen de voorkeur ;
waaruit ik opmaak, dat bet niet onmogelij k zal zij n
daar uitstel van betaling to verkrijgen . Wanneer
zijn die wissels vervallen ?
In December een gedeelte, de meesten echter
in Januarij .
Pat is zeer spoedig, en ik vrees, dat zelfs
een uitstel niet baten kan, wijl bet niet lang
genoeg zal zijn om ons eenigzins to herstellen .
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Hoe het zij, de zaak staat zeer ongunstig, het
uiterste dient beproefd , en cene eerste noodzakelijkheid is, dat een van ons near Londen vertrekke .
- Voor u valt daaraan niet to denken , zoodat
ik gaan zal.
Op onzen boekhouder hier kunnen wij rekenen
en ik hoop in elk geval genoeg hersteld to zijn om
,een weinig toezigt to houden . Maak to gelde wat
mogel%jk is, en betaal de drin crendsten,
terw ii I gij
0
met de overigen eene schikking tracht to maken .
1k zal hier intusschen pogen to zorgen , dat de fabriik niet stil sta en dee bestellingen tegen het voorjaar gereed zijn . Op die wijze 's, :~ r misschien nog
redding, ofschoon het zeer bezwaariijk zal gaan . De
schok is al to sterk, maar gelijk gij teregt zegt :
onze eer staat op bet spel, en dan moet men niet
terugdeinzen voor grootee hinderpalen .
- TerwijI ik dan in Engeland ben , zal ik mijne
aandeelen in de amerikaansche paket-b- ooten verkoopen , welke heden zeer gunstig staan . Maar nu is
er nog eene zwarigheid! Zoo wij er in slagen onzen
handel aan de andere zl ; de van het Kanaal staande
to houden, dienen wij daar Loch eeDen vertegenwoordiger to hobben ; en wien zuilen wijj na de bittere
ervaring van heden daarmede belasten P want" ik behoef we]. niet aan to -ruerkeni dat het iiiii niet behagen zou in Engelaiid . to leven . Waar de nood
spreekt, ben ik onmiddellijk bereid, maar overigens
blijf ik liever in het vaderland .
- A dacht zoo even aan hetzelfde punt, bernam
-REEVELT . Tans verkondigt mij de ~,r,,,),ng der omBOHL 11 .
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standio,heden dat het tijd is mij*nen zoon in de
wereld to roepen . flij heeft zich, onder de beste
leidino, , vele jaren molten bekwamen in de nuttigste
kundigheden, zoodat hij met een weinig onderrigt,
zeer spoedig in staat zal zijn de zaken to besturen .
Steeds heb ik op hem mijne hoop gevestigd ; en nu
voorzeker kan hij ons spoedig de gewigtigste diensten bewijzen, ja, ik zeg niet, to veel als ik beweer ,
dat hij het middel tot onze volkomene herstelling
kan worden . Met jeugdigen ijver, naauwgezetheid
en juist oordeel zal hij zich aan de zaak wij den
en onze agent in Engeland zijn ., tot wij iemand gevonden hebben, c-ke ons bewezen heeft alle vertrouwen to verdienen .
- Uw denkbeeld bevalt mij uitnemend ; ik had
waarlijk niett meer aan PA uT, gedacht en ben overtuio,d dat hij ons zeer zal to stade komen . Wij
hebben bepaald iemand, als hij, noodig, die de
belangen der firma met alle kracht behartigt . Nog
wanhoop ik niet! Nu die nieuwe hull wordt opgeroepen, is het verlies misschien to herwinnen . Zal
het nog lang duren voor hij komt ?
Van daag zal mijne vrouw hem sebrijven , en
overmorgen kan hij bier zijn .
- .,
Tu de, tijd dringt ; ik ga near de Beurs eii
wij zullen zien wat er te, doen is ."
De heer VAN LEDEN nam afscheid en ijlde weldra,
verder .
MIRANA had met diepe ontsteltenis naar alles geluisterd ., en mevrouw IREEVELT, ofschoon niet ongevoelig voor het tijdelijk verlies, was echter veel meer
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op Karen echtgenoot kon hebben . Niet zonder leedwezen had zij ook het besluit vernomen om PAUL
naar Londen to zenden, doch bij het overwegen der
iizeren noodzakelijkheid had zij in stille berusting het
hoofd gebogen en haar hopen. en vreezen in de hand
Gods nedergelegd . Toen de heer VAN LEDEN vertrokken was, sprak zi met haren echtgenoot over die
belangrijke zaak, en raadpleegde nopens den brief,
tevens overeenkomende, dat PAUL niet langer dan
hoogst noodig agent zou zijn .
Daarna ging zij in hare kamer om den brief op
to stellen, waarbeen MIRANA haar vergezelde, terwijl
de heer REEVELT alleen bleef om eenige papieren
van aanbelang to onderzoekeD .
De vrome vrouw eii teedere moeder zond eerst een
gebed tot God, alvorl,-Ins eenen aanvang met den
brief to maken ; daarna wendde zij zich tot ,TIRANA
en zeide : /Gij zult u immers uwen vriend van zes
jaar geleden flog o- wel herinneren, lieve?
0, ja mevrouw l sprak het nieisje ; ik hob
steeds met genoegen aan hem gedacht .
- Weluu, waarde MIRANA, gij hebt uit den mond
uws vaders vernomen, dat wij ons in drukkende
omstandigheden bevinden, en PAUL deel moot hebben aan het groote work der opheffing uit dienn
druk . Vraag ook 0113 'hem daarom herwaarts to
komen. ; want ofschoon ik diep overtuigd ben dat
hij op mijne aa-timaning onmiddellijk zal verschijnen,
zou het mij torch aangenaam wezen, indien hij
geroepen wordt door ien.- )aud, die hens zoo leven9*
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dig aan een belangrijk tijdstip zijner jeugd herinn ert . "
Volgaarne vervulde MIRANA dit verlangen en beide
namen de pen op . Toen de brieven geschreven
waren sloot mevrouw dien van MIRANA in den haren,
waarna zij zich tot REEVELT begaven om ze hem to
laten lezen, Deze was over den inhoud tevreden,
waarna beide ter post gebragt werden . Tegen den
maaltijd gevoelde de waardige man zich meer ongesteld, zoodat hij genoodzaakt was to bed to gaan .
Spoedig verergerde zulks in diermate, dat mevrouw
REEVELT in allerijl om den geneesheer zond . Deze
was gelukkig to huffs en kwam onmiddellijk, Den
lijder ziende, verklaarde hid de zenuwen hevig aangedaan en den toestand bedenkelijk .
De avond bedekte met haren somberen sluijer het
aardriik . en to gelijkertijd spreidde de droefheid een
duister fibers over de aanzienlijke woning . Maar to
midden harer tranen had de christengade flog kracht
genoeg om den blik op to heffen en to bidden :
t/Uw wil, o Heer, geschiede !"

Grates, peracto jam die, Deus, tibi persolvimus ;
Pronoque, dum nox incipit, prosternimus vultu preces.
HYMNUS .

Aan het einde van den dag bren.yen. zvj U, o God,
den verschuldigden dank : en als de nachl begznt, Storlen wij met gebogen hoofd onze gebeden .

De liefelijke herfstzon was ter kirnme gedaald en
gloeide daar in eenen oceaan van purper, als wenschte
zij in Karen afscheidskus aan de aarde al haar liefdevuur to doers uitschitteren . Eene teedere weemoedigheid vervult het hart in die plegtige stonde, en
wanneer wij peinzende in de verte staren, dan schijnt
eene verborgene stem ons to spreken van zaliger oorden, waar wij fang verlorene geliefden zullen wedervinden . Ja, dan schijnt de geest met de dagvorstin
van de aarde weg to zweven, om in het kalme oord
road to dwalen, waar alles ontheffing van den levensstrijd verkondigt, en de vorst des vredes zijnen
onwrikbaren zetel bekleedt .
Vooral was het in die ure onuitsprekelijk zoet in
de kapel to toeven, welke aan bet seminarie verbonden was dat wij twee jaren geleden bezochten 1) .
;die, hoe de hooge ramen met een' laatsten, helderen glans overstroomd worden , en een geheimzinnig licht op het altaar daalt . De pilaren werpen
1) De schrijver steit rich eeTe kapel voo r , welke to gelijk eeue openbare keel : is.
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breede schaduwen en doen eene zonderlinge uitwerking . Want daardoor zoude men wanen dat
gindsche marmeren heilige uit zijne duistere nis to
voorschijn treedt, om met den zaligen glimlach der
eeuwige heerlijkheid aan de in nacht verzonkene
aarde to verkondigen, wat loon de dienaren des
Heeren bereid vinden . En dat hooge kruisbeeld,
half door zilveren schemer omgeven, roept het u
niet toe dat alleen de gelouterden gerust slapen
en in de hoede des Vaders hunnen geest bevelen
kunnen?
Zwijgend en ernstig heft zich ginds het orgel,
als wilde het ons verkondigen dat alleen het fluisteren der vroine zielen den Heer zal prijzen, als het
schallen der bazuinen het loflied der verrijzenis eenmaal heeft opgedragen . Ginds, naauw berkenbaar
in het halfdonker, verheft zich het gestoelte der
waarheid! Ontzaogelijk is die troon, onwrikbaar
als zijn goddelijke oorsprODg, voorwerp van schrik
en afschuw voor de boosbeid, bron van troost en
verkwikking voor den gemoedelijken aanbidder der
onfeilbare Wijsheid . Het is mij een zinnebeeld
van de duisternissen der wereld die het licht des
Evangelie's zouden willen maar niet kunnen verbannen ; dat licht gaat niet meer onder, maar blijft
schijnen in de duisternissen, aihoewel de duisternissen het niet willen begrijpen .
In de gulden outerlamp zie ik eene Bethlehemsstar . glinsteren, welke mij meldt dat pier mijn
Boning en Verlosser huist ; ik meen er eene sprank
van het vlammende braambosch in to aanschouwen,
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wijI de gansche omgeving mij verkondigt dat de
plants waar ik sta, heilig is! Ledig zijn glom de
zitplaatSeD! Waar zijnj zij tbans, de velen die zoo
vaak hier komen or den .Her to loven ? Waar zijn
de kinderen, die het huis huns Vaders zoo herhaaJdelijk bezochten, om Hein to huldigen? Zij toeven
in de wereld, omririgd van duizenden zorgen, gesterkt door de heriiinering aan hetgene zij hier
vernamen, of gekweld door rouw, wiil zij het oor
niet leenden aan de rijke lessen bier met kwistige
liefde geschonken .
Geen schooner tafereel dann die offer- en bedeplaats in het uur der schemering! In het diepst
der stilte doet het mij luide weten dat hier mijn
hell to vinden is!
Met eene blik vol diepe ontroering staart men op
de heilige tafel, waar de Kerk hare kiiideren uitnoodio,t, zich met het Brood der engelen to voeden .
Voorwaar, bier is de wensch des Apostels vervuld
/u Ire teinpel van Thabor, waar het alien wel moot
zlin, is bier gebouwd , wijl CHRISTUS in zijne beerIijkheid er wordt gezien !"
Ter zijde van het altaar, half verborgenn in de
schaduw knielt een blozende jongeliug, als ware hij
een engel, in stilte gekomen om God in het geheim to aanbidden .
Hot is PAUL REEVELT . Krachtig opueoroeid, edel
van voorkomen, is hij schoonn naar het ligchaam,
maar meer no no* naar de ziel .
Sinds fang komt hij te dezer plaatse , om in
diepe overweging to verzinken, wiji bij hot meest
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grootsche beoogt, dat voor eenen sterveling bereikbaar is . Gij herinnert u, dat in zijne kamer eene
schilderij prijkte, welke den Zaligmaker voorstelde
op het oooenblik dat Hij zijne apostelen tot hun
verileven ambt wijdde, met de woorden : //Gelijkde
Vader Mij gezonden heeft, zoo zend Ik u!"
Steeds had die voorstelling in zijn jeugdig en vatbaar gemoed een' diepen indruk oemaakt, en hij
shield zich verzekerd dat hi de meest gezegende moot
genoemd worden , wien dezelfde taal werd toegesproken . :den heimelijk verlangen omm tot dat heil to
geraken, was altijd in zijne ziel geweest ; doch wij
weten tevens dat hij niet durfde besluiten tot openbaring van zijn vurigste verlangen . Hoe dieper hij
echter mogt doordringen in de kennis der waarheid,
hoe minder hi zich geschikt gevoelde tot terugkeer
in de wereld, en hoe sterker hij naar het geliefde
levensdoel haakte . lDaarom toefde zijn peinzende
geese gaarne in afzondering aan den voet des altaars,
opdat hem daar lieht op zijn pad niogt dalen, en
hij zoude zien waarheen zijne schreden to rigten .
Volgen wij zijnen geest, als hij in overweging de
oneindige sfeeren doorzweeft!
Priester zijn! De voetstappen drukken van den
gekruisten Heiland, en in wee^rwil van alle hinderpalen. d e boosheid to beschamen en der deugd den
eerepalm toe to kennen . Alles to verzaken wat de
aarde genoegelijks aanbiedt, om to peinzen op het
hell des naasten ; tot steun van den wankelmoedige,
tot leider van den sterke, tot troost des bedrukten
to zijil ; in alien rango, en ouderdom den mensch op
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to leiden tot zijne eeuwige bestemmina, en een leven
to leiden dat ieder tot toonbeeld kan strekken ; het
zegel der uitverkorenen reeds op aarde in de ziel
to ontvangen en dat ongeschonden aan den Meester
to vertoonen, als Hij zoude oproepen om rekenschap
of to leggen . Aanvoerder to zijn ten strijd, en daar
het meeste to toeven waar het vuur het hevigst is ;
den stervende tot laatsten troost en opbeuring to
strekken ., en cier jeugd tot vader en leeraar, om de
zaden to strooijen , welke bloemen ter eeuwige glorie
moeten voortbrengen ; in alle daden en woorden de
vertolking van 'sHeilands vermaning to doen vernemen : //Leer van Mij, dat Ik zachtmoedig en nederig van harte hen !" Hot Woord Gods to verkondigen , met onverdroten volbarding, to inidden van
de laauwheid, ja, van den afkeer der vele tragen
en zondaren ; het leven to slijten aan den Croon der
Alma-yt, er met imrner zuiver bruilottskieed to verschijnen en met altijd refine vingeren de onbloedige
Offerande, - het wonder der wonderen,
op to
dragen ; met reuzenkracht de aanvallen der ondeugd
to wederstaan en nooit medegesleept to worden, hoe
ook de verleiding lokt en vleit ; alien een bode des
vredes, van eeuwig heil to zijn, en niet dan vreugde
en waren zeuen om zich to verspreiden ; harten tot
God to rigten ; dorstigen en hongerigen to verzadigen ; licht to scheppen in den zwarten nacht ; dwalenden in het regte spoor to voereil ; eigen geluk to
vergeten! Voorwaar, dat ailes was onschetsbaar schoon
en grootseb., en innig haakte hij er naar zulk eon
dienaar des Allerhoogsten to zijn . Maar alvorens
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moest hij zich wel beproeven, of hem werkelijk de
genade van roeping tot then staat verleend was ; en
om dit to vernemen had hid zij n hart in verzuchtingen ten Hooge gezonden .
Lang duurde de worsteling, maar zie, eindelijk
brak het licht der zekerheid door en bevruchtte ziine
ziel met nieuwe, heerlijke beelden . Alleen den engelen was het gegeven het lispelen zijns moods to
vernemen, als hij in zijn binnenste uitriep : /0
Deer ik heb de schoonheid van uw huis bemind,
en de plaats waar uwe Majesteit woont! Vervul mij
met uwe genade, o Vader, en dat uw heilige wil
aan mij geschiede! Ja, aan uwe dienst wijd ik
mijn leven, en in het verkondigen uwer liefde zal
ik mijn welbehagen vinden! Neem het offer slat
ik U bied, o Algoede! want in U is mijn heil ."
En van uit de plooijen der duisternis schenen de
ernstige gezanten van den eeuwigen Raad tot den
jongeling to treden om de belofte op to vangen en
haar den Onfeilbare aan to bieden, terwijl zijn bewaar-ongel, sidderende van verrukking, met inniger
teederheid de vleugelen rond hem outplooide, opdat
,de listen der hel in zoo reine ziel, welke zich aan
het stoffelijke onttrokken had, geene schade brengen
zouden .
Groot was de zoetheid, welke hij smaakte, want
diep werd door hem gevoeld, het doel to gaan bereiken waarvoor de Schepper hem aan het niet onttrokken had . Niets is in staat den dank to vermelden, welken zijn gemoed in rijke stroomen uitgoot,
want hij had het toppunt van alle zaligheid bereikt .

Eene warme voldoening koesterde zijn binnenste,
en het was als hoorde hij de engelen juichen om
de gunst, welke eenen op aarde verbannen broeder
ten deel viel.
Toen hij eindelijk opstond, was het met verruimde
burst en onbenevelden blik, vervuld van fierheid
wegens het toebehooren aan Christus, bij voorraad
uichende in de waardigheid, welke hij zich ten deel
hoopte . Nog zoude hij het niet op het seminarie
verkondigen, maar vooraf zIjnen dierbaren ouders er
van kennis geven, nie'41- twijfelende of zij zouden
blijmoedig hunne toestemming tot het omhelzen van
den geestelijken staat geven. IDaarom spoedde hij
zich onbemerkt naar zijne kamer en zette zich daar
aan de schrijftafel . Een uur later verzegelde hij den
brief, welke op treffende wijze de aandoening schilderde, waarin hij verzonken was, door het zalige
vertrouwen dat zij hem zouden veroorloven het leven
aan den hemel te . wijden.
Nog was hij bezig met het adres to schrijven,
toen hem een brief gebragt werd, welke zoo even
was aangekomen . Hij herkende het schrift zijner
moeder, en niet zonder ontroering beak hij den
omslag open, wiji hij geene tijding verwacht had en
vreesde, dat de toestand zijns vaders zou verergerd
zijn . Eenigzins verwonderd bezag hij het tweede
brief'je, dat er in vervat en aan hem gerigt was,
doch welks hand hij zich niet herinnerde .
Men zal beseffen hoe diep hij getroffen was bij
het lezenn van het volgende :

j
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n Gelie de Zoon !
Een droevig voorval noopt mij ijlings de pen
op to nemen , om u to verzoeken zoo spoedig
nlogelijk herwaarts to komen . Diep grieft bet
mij , u aldus aan de geliefkoosde studie to
moeten ontrukken, en gaarne offerde ik mijne
dierbaarste wenschen op om u zulk een verdriet to besparen . Maar, helaas ! er is geen
ander middel . Gij alleen kunt uwen ouders en
der geachte fainilie VAN LEDEN de groote dienst
bewij zen , waaraan zij zoo dringende behoefte
hebben . Weet dan, rnijn waarde PAUL, dat ons
heden de ontzettende tijding gewerd, dat de
agent van ons huis to Londen zich aan misbruik van vertrouwen heeft schuldig genlaakt
en voor bet oogenblik op de vlugt is . Ik acht
bet overbodig pier alles uiteen to zetten ; verneem slechts, bet geval is van lien aard, dat
wij gevaar looped van niet alleen ons vermogen,
maar ook ooze eer to verliezen . Ware bet alleen
bet eerste, ofschoon niet ondankbaar voor de
stoffelijke goederen waarmede de ilemel ons gezegend heeft, zoude ik mij toch nog Lang beraden alvorens u op to roepen onl ze to herwinnen ; doch nu ook bet laatste in het spel
is , moeten alle krachten ingespannen worden
om bet verlies daarvan to voorkomen . Wel behoeft men er zich niet om to bekommeren of
de wereld ons veracht, zoo slechts bet geweten
zuiver is ; maar wij zijn, door onze waardig-

heid als mensch, verscbuldigd het mogelijke
to doen tot behoud van het aanzien, waarmede wij
bekleed zijn . Gij weet hoe tee'rgevoelig oak uw
vader op dat punt is, en tevens behoef ik uu niet
to zeggen hoe gij, thans meer dan ooit, zijue
hoop zijt op redding uit den neteligen toestand .
Hij dankt den Hemel voor het geschenk, in u
ontvancren, en vertrouwt dat gij van al uwe broeders en zusters zijt gespaard geblevenn om tot
steun ziiner oude dagen to zijn ; en het is
vooral in deze omstandigheid dat hij de verwezenlijking van then schoonen droom verwacht .
_Diet is ziin wensch dat gij u met den heer
VAN LEDEN naar Engeland begeeft, om daar in
onze zaken werkzaam to zijn, Voor onbepaalden tijd zult gij me , -, het agentschap belast
worden, en eerst dan teru 0I,, keeren, als wij eenen
geschikten persoon gevonden hebben tot waarneming van die betrekking. Koni dan, dierbaar
kind, snel ter hulpe uwer ouders! Elk oogenblik vertoef kan ooze zaak verergeren . Houd
u verzekerd, dat, zoo gij met diep leedwezen
uwe eerbiedwaardige oefenplaats verlaat, het
met bittere trap en is dat wij u oproepen . I)och
er is geen ultweg , en als gij de stille studie
voor het gewoel en do beslommeriDuen van den
handel moet wisseien, bedenk dan, wet uwe
ouders , dat de hand der Voorzieniglieid alles
bestmirt, en buic, u a1s zij in het Stof, met de
woorden : t/Vader, Uw wit geschiede
In verhouding tot de drukkende ramp bevindt
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mij voortdurend met gezondheid . A hoop dat
bet ook met u zoo zij ; trek u de zaken niet to
sterk aan, houd goeden moed ; gij weet dat
God almagtig is ; herinner u steeds dat wie op
Hem vertrouwt ., in eeuwigheid niet beschaamd
wordt. Vaarwel, mijn beminde zoon! ontvang
de harteli . kste zegenbeden uwer ouders en haast
u tot hen to snellen .
Uwe lief hebbende moeder,
REEVELT --VAN LINDENBOSCH ."

Am8lerdam, 18 Oct . ***

Wij zullen bet niet wag
wagen
en de aandoening van den
to beschrijven bij bet lezen deer regelen,
als men overweegt welke gelofte hij een uur vroeger
had afgelegd . Het was hem als greep eene ijskoude
hand in bet van hemelsch liefdevuur gloeijende hart,
om bet van zi ne bestemming weg to rukken en in
eene ijdele wereld to slingeren . Met strakken blik
staarde hij nu op het schrift zijner geliefde moeder,
dan op zijne eigene letteren, waarvan de inkt nog
naauwelijks gedroogd was, en welker inhoud zoo
lijnregt tegen hare verlangens indruischte . Neen 1
wij zullen het niet wagers eene vertolking van zijn
gevoel to beproeven . Met was hem , als wilde de
Heer hem ouraiddellijk na zijne toewij ding reeds doers
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de last nest worden , welken hij als priester zou to
torschen hebben .
En na eenig peinzen dankte hij voor die rassche
genade, die eerste beproevinoDe tweede brief daarna ter hand genomen ,
luidde als vol 0ct :
'
//I-Vlijnheer Paul!
Uwe moeder wenscht dat ik mrjn verzoek bij
het hare voege., om u ten onzent to roepen .
Welligt herinnert gij 11 de kleine IRIVIANA nog,
ofschoon het reeds lang geleden is dat wij elkander zagen . Ilet is u voorzeker bekend dat
ik altijd op school geweest beii, als gij sours
in de vacantie to huis waart, hetwelk mij steeds
gespeten heeft, wijI ik zoo gaarne eens met u
gesproken had . De woorden, welke ik vroeger
met u wisselde staan mij flog voor den geest,
ofschoon ik slechts ache jaren was, toen gij bij
ons in het dorp kwaamt . Maar ik had nooit
met eenen kleinen knaap van mijn' leeftijd gespeeld, en gij spraakt zoo wijs, dat ik het er
vool--.- hield, dat craze oude pastoor precies zoo
moest geweest zijri toen hij flog klein was . Nu
lach ik natuurlijk met dat denkbeeld, en toch
kan ik mij niet onthouden het u mede to deelen,
wijl gij er uit ziet hoe het mijne eenvoudige overt u ;LO0' ing was , dat men van jongs of priester is ,
en moor en moor daartoe ontwikkelt, even als
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tot rozen en tulpen . En misschien heb ik daarin niet geheel ongelijk gehad, als men de
kinderlijke opvatting wat dieper doorgrondt,
ofschoon bet daarom geen vereischte is dat mijne
woorden in u bewaarheid worden . Integendeel
hoor ik steeds met vreugde bet tijdstip bespreken, waarop gij voor goed in den schoot onzer
familie zult terugkeeren ; want hoe goed gij het
ook in uw seminarie moogt hebben , gelooft uw
papa toch, dat gij het toppunt van geluk eerst zult
bereiken als gij bij hem zij t : want dan zult
gij ontwaren hoe hij steeds gestreefd heeft om
u een' grooten rij kdom to bezorgen . Ja, PAUL ,
meer dan eens heb ik zoowel van mijne ouders
als bij u gehoord, dat uw vader alleen zijne
schoone fabrijk houdt om ze aan u to geven ,
opdat gij er als een groot beer van zoudet kunnen leven . Maar dikwijls heb ik bij mij zelve
gezegd, dat gij gaarne aan ieder uwer broeders
een stuk er van zoudt geven , zoo gij ze terug
kondet roepen uit dat kille graf, waar zij reeds
zoo lang slapen . Weet gij wel dat gij die reis
toen alleen gedaan hebt om naar het kerkhof
to gaan, opdat gij zoudet weten waar die geliefden rusten ? En als gij nu overweegt dat
gij op de wereld zijt gebleven om hunrie plaats
bij uwe ouders to vervullen en hun verlies to
vergoeden , zijt gij dan niet trotsch, en dankt
gij onzen Lieven- .Beer niet voor zulk een gunstbewijs ? Bemerkt gij wel, mijnheer PAUL, dat
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waardig loon moet zijn waarmede de Algoede
uwen ouders de berusting in zijnen wil vergelden zal? Maar, ach, wat praat ik! gij gevoelt
dat nog veel beter dan ik en zult haastig
toesnellen om er het bewijs van to geven . Intusschen geraakt mij*n papier vol, en nog heb
ik niet gezegd waarom ik u eigenlijk schrijf .
Vergeef mij het verzuim, ik zal trachten hette
herstellen! - Zoo als ik bemerkt heb, is onzen
ouders eene groote ramp overkomen, en toen
mijn vader het kwam vertellen, zag hij even
bleek als de uwe . Gelijk 1k hoorde ze 0ogen,
kunt gij er veel aan toebrengen om hot dreigende gevaar of to wenden, en wordt daartoe
uwe onmiddellijke komst vereischt . A betreur
het diep, dat gij naar eon vreemd land dient
to vertrekken, waar gij misschien aan groote
gevaren zult zijn blootgesteld . Doch reken er
op , goede PAUL, dat ik dagelijks bijzonder
bidden zal voor u, en ik bob goeden mood
dat uw bewaar-engei u alone beschermen zal .
Immers gij gaat uit tot een schoon en verheven werk! Twee famili6n staren op u, als eenig
redmiddel ; en mo , t gij inn uwe pooingeii falen,
dan toch zal beider warme dank de ongevraagde,
doch regtmatige vergeld' g uwer toewijding zijn .
Kom, PAUL, W1j wachten u!
Jaiderdam , 18 Oct . ***
MIRANA VAN LEDEN . ''
BO HL . 11 .
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Had de brief zijner moeder hem sterk ontroerd ,
niet minder werd hij door then van MIRAN A getroffen . Hare taal, geheel het kenmerk der onervarene
en zorgelooze jeugd dragende, sprak hem van zijne
pligten op eenvoudige wij ze , welke de sterkste
bewij sgronden in kracht overtrof .
Had zijne moeder in hare teedere liefde een offer
verzocht en geweend, wijl zij verpligt was veel
van hem to eischen, zoo was het hier de onwederlegbare natuur, die, door de godsdienst geleid, hem
diep deed gevoelen hoeveel hij had of to lossen van
de zware kinderschuld welke op zijne schouders drukte .
Hij was alleen overgebleven van de vijf telgen, en
hem was bet dus voorbehouden allor plaats to vervullen . Voorzeker, MIRANA had waarheid gezegd
Maar zijne verpligting tegenover God? Zij ne gelofte ?
Gebogen onder het ontzaggelijke gewigt dier verschillende lasten, zonk hij ontzet in het gebed .

xl'.
DE

Mo RGEN .

Exortum est in tenebris luwen rectis : misericors et miserator
et justus.
Dixit Deus : Fiat lug . Et facta est lux,
Poor de vromen yaat een licht op in de duisternissen : de
genader~ke , de barmhartige en reytvaardiye .
Ps . CXL : 1 .
God sprak : Het worde licht. En het weed licht. GEN . I : 3 .

Wederom bevinden wij ons in de kapel . De duisternis van den nacht wijkt, en met langzame schre-
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Zie het komen! De vensters schij nen verheugd
het toe to laten en schitteren van gulden glans! 1)e
schuilende zitplaatsen tredeD uit liet donker to voorschijn, als om daar to zijn, als het tijdstip naakt
den Algoede to loven! Als door een engel.enhand onzigtbaar weggenomen, wijkt de graauwe
sluijer welke het eerbiedwaardige altaar bedekt . net
kruis, de heiligen, de gulden kandelaren treden to
voorschiin, de communiebank, de kansel vertoont
zich in vlammend goud : met teederen wee^rglans treft
het heiligdom uwe verbaasde blikken . Eene heilige
ontsteltenis grijpt u aan, en het koint u voor dat
God den dageraadd alleen geschapen heeft, opdat gij
Hem in vollen luister to Zijner woonstedelofzan-uen
bieden zoudt . Weldra zullen zij komen : de velen
uit den omtrek, die hier lafenis, sterkte en opwekking wachten . Spoedig zal de ruimte ingenomen
zijn, en de kracht des Allerhoogsten zal de getrouwen vervullen.
Ween, o mijne ziel, van vreugde, zoo gij u bij
het morgenripen ter aanbidding in den tempel des
lEeuwigen moogt bevinden ; want daar is de voorsmaak
to genieten der zaligheid welke u doorstroomen zal,
zoo de uchtend des hemels onvergankelijk voor u
uit de kimmen mag stijgen . Nog zijt gij gekluisterd
door stoffelijke banden, doch zie den gulden glimlach
van het tabernakel, den blijden glans der roerlooze
engelen, den luisterrijlien en toch zachten tint van
het kleed der heilige Tafel . Zij roepen u toe, dat
wie in den uchtend zijns levens eenen aanvang maakt
10*
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met den Heer to dienen , eenmaal, van boeijen bevrijd, zal opwaarts stijgen om in het rijk des lichts
de stralen der eeuwige Zon to genieten .
Doch wien treft mijn oog in ootmoedvolle houding
op het gindsche mariner ? Het is de jongeling, dien
wij in het avondrood zagen en de gelofte hoorden
doen, den Opperheer tot het einde zijner dagen onverdeeld to dienen! Heil hem! Hij heeft het beste
deel verkoren . Zijne ziel bemint de schoonheid van
het huis des Heeren, en hij wenscht zijne handen
to wasschen met de regtvaardigen en op to gaan tot
het altaar, en de wonderen van 's Heeren liefde to
verheerlijken .
Maar wat droeve trek spreidt zich als een weemoedig waas over zijn wezen? Heeft hij berouw zich
aan het meest grootsche gewijd to hebben, en wordt
zijn oog door eenen tranensluijer bedekt, wijI hij
de gereugten der ijdele wereld verzaakto? 0 neen,
zijne ziel worstelt in deze ure met diepe aandoeningen!
Wij weten . hoe hij opgeroepen werd om in zijnen
kring terug to keeren en der plaats vaarwel to zeo, gen, waar hi het hoogste heil genoot . Wij vernamen, welke teedere stemmen hem riepen en
de zwaarste pligten ter vervullingo, aankondigden .
Wat zal hij doen P Hij had zich den Hemel gegeven , in het voile vertrouwen dat zijn offer aangenaam bevonden en aangenomen zou worden .
Maar schijnt het, niet dat de Voorzienigheid hem
terugstoot en eenen anderen werkkring aanwijst? . . .
Verschrikkelijke toestand! . . . Maar neen! hij bedriegt
zich niet ; die stem, welke in zijn binnenste spreekt
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teedere raad eener bezorgde moeder, zij is luide en
duidelijk geworden en heeft hem gemeld dat hij tot
gezalfde verkoren was, tot priester volgens de orde
van Melchisedech!
Daar kan geen twijfel geopperd worden ; lang en
veel toch heeft hij gebeden, en in zijn gemoed heeft
ten laatste een licht geoloord, dat hem de roeping
deed lezen, welke in gulden letters door de Almagt
in zijn hart geschreven was . Ja, hij was van den
beginne zijns bestaans tot de schoonste zending bestemd ; steeds had het zijn gemoed doortinteld, en
zoo hij zich het verledene herinnerde, droegen de
minsten zijner gepeinzen en woorden den stempel
van het leven waartoe hij geschapen was . let altaar,
het kruis, de stichting , het onderwijzen, het ten
hemel Yeleiden : ziedaar wat hem was weggelegd!
En zou hij dat geschenk des Vaders ten beste
geven, dat innig geluk ontwijken, van zijnen vrijen
wil gebruik maken, om zich to onttrekken aan den staat,
tot welks vervulling alles in zijne ziel gelegd was?
0, dat zij verre! Wat zich ook voordoe, hij zal
getrouw blijven ; de gelofte is gedaan ; het verbond.
gesloten ; en sterk in den Almagtige, zal hij niet
wankelen!
Maar wat weeklagende stemme h .eeft in zijn oor
geklonken, wat droeve zucht is der aarde ontstegen,
ova zijnen geest, die reeds in de grenzelooze sfeeren
rondzweefde, tot bij stand in het stof terug to roepenP. . .
Is het geene misleiding, is het wel de mond der
geliefden , wier jammerbede hem treft P Ziin zij het
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op zijne hulpe rekenen ?
0 Heer, is het aldus dat Gig verkondigt, hoe
men der aarde moet onttogen zijn om U onverdeeld
to kunnen dienen ? En hebt Gij bevolen : Eert
uwen vader en uwe moeder, opdat uwe dagen verlengd worden in het land van den Heer, uwen God ?
Ach, Vader, aan elke zijde zie ik eenen engel
staan, waarvan de eerste mij op U, de laatste mij
op mijne ouders wijst ; de een den hemel, de ander
de aarde toont. Voorzeker is het mijner menschelijke zwakheid to wijten, dat ik hunne verschillende
wenken niet versta, en mij n ontroerde geest niet
ziet wat Gij uwen dienaar beveelt . Zal ik U ontrouw
worden en aldus vloek op mij laden, dewijl ik mijne
gelofte verbreek ; of zal ik uwe wet met den voet
treden en uwer wrake ten prigs zijn, zoo ik de bede
ml. j ner ou ers versmaa P
Alleen uwe wij sheid kan mij leiden in dezen doolhof vol droefenis, en hem tot eene warande van
onschetsbare vreugde vormen ! Hoe ondoorgrondelijk,
o Almagtige, zijn uwe wegen ! hoe onnaspeurbaar
uwe besluiten ! In het gevoel zijner nietigheid zinkt
de mensch weg en is verpletterd door de geheimen,
waarmede uw aanbiddelijk welbehagen uwe daden
om sluij er t !
Licht, o Algoede ! licht, opdat ik zien moge ! flat
de duisternis uit mij n binnen ste verdreven worde,
en het zich verheuge in eenen straal uwer wijsheid,
gelijk het altaar, dit heiligdom, zich als verblijdt in
den morgengloed des dageraads !"

I
Zoo zuchtte PAUTL in de ontzettende worstellnu
Gelijk eene zwakke hulk op de ziedende golven,
word zijne ziel geslingerd door duizende aandoeningen .
Hij had zijn ligehaam als tempel van den heiligen
Geest, geheel afgestaan, en thans word hij dringend
opgeroepen om het aan wereldsche beslommeringen
to wijden . Met gesloten oog lag hij geruimen tijd
or,bewegetijk.
Doch de Alwijze wilde hem uit de verslagenheid
opwekken om hem het loon to doen genieten voor
zijne toewijding . De beproeving had hem niet doen
bezwijken , en nu zou hij daarvoor het onschatbare
loon genieten . Want zie, plotseling wordt zijn -oeest
door een nieuw denkbeeld getroffen! Heeft hij vele
jaren moeten overwe.gen, voor het hem kenbaar was
dat de .-leer het offer zijns levens aannam, zoo moest
hij ook nu nog in de wereld tot elke genieting toegang hebben, opdat hlj zich wel mogt overtuigen
van nimmer to k1agen over de toewij ding . Nog
werd hem de gelegenheid geschonken omm zich aan
an(lere belangen to geven, en den Heer op meer
gewone wijze to dienen. Zoo hij echter ook dat
doorstond en standvastig bleef ; zoo zijne liefde tot
hot altaar niet verging, dare zou hij dubbel aangenaam in het oog des Vaders worden, en met eenen
lauwer van vervulden kinderpligt versierd, als verheerlijkt worden aangenomen . Hot was hem k1aar
Eerst verlangde God slat hij zijnen ouders bewees, dat een brave zoon werkelijk een zegen des
heinels is, en dat eene goede opvoeding, de vrucht
van duizende opofferingen, door den Hemel ten be-
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voor de gevaren aan bet behalen dier nieuwe kroon
verbonden ! Bij aandachtige overwegiug echter schitterden hem de woorden zijner moeder voor het gezigt, en het was als hoorde hij hare stem bemoedigend toeroepen : "Wie op den Heer betrouwt, zal
in eeuwigheid niet beschaamd worden !"
De strijd was gestreden : met een' engelen-glimlach hief hij het gelaat op en sprak op den blij den
toon van innig vertrouwen : #Uw wil, o Heer, geschie e ! "
De zon was in voile pracht verrezen en stelde het
nederige kerkgebouw in den heldersten glans . En
alles wat zich daar aanbood had een hel-schitterend
aanzien, het was hem als zag van elk voorwerp een
verblij d gelaat op hem of om hem geluk to wenschen met de nieuwe gunst, thans geschonken .
En door innigen dank bezield, herhaalde hij zijne
gelofte van den vorigen avond, en droeg den Alwijze
bet vaste voornemen op, in bet seminarie terug
to keeren en priester to worden, zoodra hij zijne
ouders geholpen had . En bet Opperwezen nam gewis de bede aan van het kind, dat eerst zijne schuld
aan vader en moeder betalen wilde, om daarna den
Hemel on v erdeeld to mogen toebehooren .
Dienzelfden morgen vertrok hij .
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BET V ER TREK .
Qui timent Dominum, spreraverunt in Domino ; adjutor eorum
et protector eorum est .
Ps . CXIII : 11 .
Die den .fleer vreezen, hopen op den Heer ; Hid is hun helper
en hun beschernzer .

Den ganschen nacht had men wakende aan de
legerstede van R +'EVELT doorgebragt. Zijne gade
was meermalen op het punt een' tweeden brief naar
PAUL to zenden , om hem tot dringenden spoed aan
to manen, doch telkens overwoog zij , dat hij niet
zoude nalaten onmiddellij k op haar schrij ven over to
komen . De toestand van haren echtgenoot was zeer
verergerd ; want de kalmte, welke hem eenige uren
en to midden der zware ramp had staande gehouden,
was slechts bedriegelijk geweest en had eene verschrikkelijke terugwerking ten gevolge gehad . Mevrouw VAN LEDEN was toegesneld, zoowel wegens
de treurige berigten, welke zij van Karen man ontvangen had, als om hare vriendin bij to staan .
Men had het intusschen raadzaam geoordeeld MIRANA naar eene tante to Utrecht to zenden, wijl er
to veel drukten in de aankomende dagen waren, en
ook de benarde omstandigheden het wenschelijk
maakten haar to verwijderen . Het lieve kind vertrok met verborgen weerzin ; want zij had er stellig
op gerekend PAUL to spreken, zoodat het afscheid
haar dubbel droevig was . De heer VAN LEDEN achtte
het van hoog nut zoo spoedig naar Engeland to ver-
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-trekken . Hij gaf dus den braven, ouden boekhouder alle noodige inlichtingen en maakte daarop toebereidselen tot een onmiddellijk vertrek . Daar hij ook
zag, hoe zijn vriend en deelgenoot ernstiger werd
, aangetast, kwam hij met mevrouw REEVELT overeen,
dat alles wat voor PAUL mogt noodig zijn, door hem
gekocht zoude worden . Binnen twee dagen was men
geheel in orde .
Op het uur dat PAUL volgens berekening zou kunnen aankomen, reed de heer VAN LEDEN naar het
station van den hollandschen spoorweg . De verwachting werd niet teleurgesteld : de jongeling was
daar . Onmiddellijk snelde men naar den Buitenkant,
waar de moeder in gespannen verwachting den beminde verbeidde .
Bij zijne aankomst kostte het haar veel zich to
bedwingen en niet in diepe droef heid los to barsten,
bij de herinnering dat de veelbelovende jongeling
bestemd was , in een vreemd land misschien langen tijd eenzaam to verblijven ., Want ofschoon hij
er vele belangstellende vrienden ontmoeten, en
in den eersten tij d den heer VAN LEDEN nevens zich
hebben zou, toch moest hij veel van (lie teedere
zorgen derven, welke zij bier altij d in staat was geweest hem to betoonen , ofschoon hij niet to Amsterdam woonde . PAUL las echter die gemoeds stemming
in haar gelaat en haastte zich to betuigen, hoe
gelukkig hij was een gedeelte to kunnen afdoen van
het vele, dat hij wist zij nen ouders verschuldigd to
zijn . Zijne schoone stem, welke zulke edele gevoelens vertolkte, klonk haar als hemelsche muzijk in

de ooren en maakte haar het hart nog weeker . VAN
LEDEN was intusschen tot den zieke gegaan en had
hem op voorzigtige wijze kennis gegeven van de
aankomst zijns zoons, Deze scheen plotseling nieuw
leven to ontvangen : zijn wezen werd minder bleek,
en zijnen doffen oogen ontstraalde eenige glans .
Hij rigtte zich in het bed op en wenschte den veelgeliefde onmiddellijk to zien . Daarop begaf de heer
VAN LEDEN zich tot den jongeling en geleidde hem
en zijrie moeder in de ziekenkamer . PAUL ontstelde
hevig op het gezigt zijns vaders, wijl hij niet gedacht
had hem in zulk een' verzwakten swat to ontmoeten .
Nogtans verborg hij then schrik en haastte zich de
betuigingen zijner liefde aan den opgetogen Iijder to
doen vernemen . Met vreugde beschouwde REEVELT
den naar geest en iigchaam voortreffelijk ontwikkelden jongeling, en was in staat een vrij lang gesprek
met hem to hoyden . De bezorgde gade vreesde
echter dat zulks weder een kwaden keer mogt nemen,
en gaf PAUL ongemerkt een teeken om zich to verwijderen . Na alsdan zijnen vader met kinderlijke
aandacht gehoord to hebben, verklaarde hij, zich volgaarne met alle krachten aan de zaak to wijden,
waarna hij verlof verzocht, zich terug to trekken,
ten einde eenigzins to herstellen van de vermoeijenissen der refs . De beer REEVELT gaf hierop
dadelijk zijne toestemming, vooral wijl reeds op den
volgenden dag het vertrek naar Engeland bepaald
was . Toen PkuT, de ziekenkamer verlaten had, ontmoette hij den geneesheer, wien hij verzocht een
oogenblik to willen vol (ren
0 .
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In eene eenzame zaal gekomen, sprak de jongeling :
,/Mijnheer, naar het mij voorkomt is mijn vader
geenszins buiten gevaar . Ik heb hem in eenen staat
aangetroffen, welke mij de ernstigste bezorgdheid
inboezemt en veel erger is dan ik wel verwacht had .
Ik verzoek u dus wel de goedheid to willen hebben,
mij zonder omwegen to verklaren, wat ik to hopen
of to vreezen heb . Gij weet, ik vertrek morgen
naar Engeland en wenschte daarom gaarne den waren
toestand to kennen .
met lij dt geen' twijfel mij nheer , en het is zelfs
voor een minder geoefend oog zigtbaar, dat mijnheer
uw vader in geen' gunstigen toestand verkeert . Sinds
langen tij d had hij een a ongesteldheid onder de leden,
welke ik echter vertrouwde met het einde van
den winter verdwenen to zien . Thans echter trekt
hij zich sterk zekere zaken aan, wat allernadeeligst
op hem werkt en eenen schok veroorzaakt heet ,
welke tij d zal vereischen om tot herstelling to komen .
Ik heb van uwe moeder vernomen, dat gij naar
Londen vertrekken zult om die handelszorgen op u,
en alzoo de oorzaak weg, to nemen van het peinzen
des zieken . Nu moet ik zeggen , dat, zoo gij er
in slaagt alles op goeden voet to brengen, en uw
vader er geen e stof tot kwelling meer in vindt, gig
meer zult uitgewerkt hebben dan mijne beste middelen . ik durf wel verzekeren, dat wij den lij der
spoedig hersteld zullen zien, zoo wij slechts het geluk hebben zij nen geest tot rust to brengen . Doe
dus het mogelijke, en de Voorzienigheid moge uwe
pogingen schragen . Zie ik onverhoopt dat nieuwe
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beijveren u een telegram to doen geworden ."
PAUL betuigde zijnen dank voor de verklaring,
waarop hij zich tot ziine moederbegaf, die hem aan
tafel wachtte . Hij deelde haar de woorden van den
geneesheer mede en raadpleegde over hetgene beiden
to doen stond . Daarna zeide mevrouw REEVELT :
uMijn kind, ik koester geene vrees voor de groote
wereldstad, waar glj in voile vrij*heid toeven zult .
De Voorzienigheid heeft de innige gebeden verhoord,
welke sinds uwe geboorte werden ten Hemel gezonden , opdat de vreeze des Heeren in u mogt
wonen . Daarom zullen voor u de gevaren niet bestaan, en zult gij er integendeel middelen ter volmaking vinden . Toch wil ik u de kostbare les niet
onthouden, welke ook in den handel van toepassing is. Herinner u steeds de woorden des Heilands :
,/Zoek eerst het rijk Gods en zijne geregtigheid, en
het overige zal u worden toegeworpen ." Er zal u
in het drijven van zaken veel voorkomen, waardoor
gij , zonder regtstreeks onregtvaardig to zijn, vaak
voordeel kunt doen . Wildet gij echter diep onderzoeken, zoo zou het u duidelijk worden, dat gij niet
strikt volgens uw geweten handeldet . Zorg daarom,
mijn waarde, nimmer uit het spoor to gaan, en de
zegen des Heeren zal onveranderlijk met a zijn ."
PAUL nam den raad ootmoedig aan en zag er
de opregte liefde der christen-moeder in, die er niet
slechts op uit was haar kind groot in de wereld to
maken, maar vooral bezorgd om hem meer en meer
verheven van ziel to doen worden .
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Ten de maaltijd geeindigd was en de bedienden ,
niet meer ongeroepen binnenkwamen, haalde hij zijne
brieventasch uit, namm daaruit den brief, welken wij
hem in het seminarie zagen schrij ven , en gaf then
aan zijne moeder, met de woorden
//Even voor ik uwe letteren ontving, waren
deze door mij gereed gemaakt om u toe to zenden .,
Ik heb gemeend mijn geschrift niet to mogen vernietigen, maar het u to moeten overgeven, om het
tot later tij d to bewaren . Ofschoon het niet altij d
raadzaam is zich van alles het somberste voor to
stellen, zal het echter ook door u goed geacht
worden op znogelijke zaken voorbereid to zijn .
Daarom, mogt het gebeuren dat mij iets overkwam,
hetwelk mijne terugkomast verhinderde, ontzegel dan
dezen brief. Wordt het mij echter toegestaan na
korter of langer tij dsverloop hier weder to keeren,
dan zal het mijnboogste geluk uitmaken, u to ver=
zoeken van den inhoud kennis to nemen .
Gij doet wel op alles bedacht to zijn, waarde
PAUL ! De Hemel zal echter, zoo ik hoop, vergunnen, dat uw mond mij den tijd melde om den brief
to ontzegelen . "
Men begaf zich weder tot den zieke, die gelukkig
eene sluimering genoot . In weerwil aller tegenkantingen was PAUL niet to bewegen, voar laat na
middernacht zijne kamers op to zoeken . Bet was
hem een zoete pligt aan het leger van den dierbaren lijder to waken . Toen hij eindelijk in de
slaapkamer gekomen was, rustte zijn oog met meer
dan gewone beteekenis op de schilderij, waar de
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Heiland werd voorgesteld op het oogenblik, dat Hij
zijnen apostelen zeide : t/Gaat en ouderwijst alle volkeren, hen doopende in dell naam des Vaders en
des Zoons en des heilizen Geestes!" Daarna nlaatste
hij zich weder voor de ruiten, waar hij voorheen
zoo menig uur had doorgebragt . Zoete gepeinzen
vervulcien ziple ziel ., en wet moeite rukte hij zich
los . Nu green bii de Den en rigtte eeniLre re-aelen
aan zijnen vriend BAPTIST MARTER, die sinds geruimen Wd het ons bewuste seminarie verlaten had one .
elders zijne studien voort to zetten . Hij gaf hem
kennis van ziine reis en verzocht drin-aend om
voorbede, opdat God . mogt veroorloven dat hij eenmaal in bet seminarie wederkeerde . Na daaro-D eene
wijle voor het kruis vertoefd to hebben, legde hij
zieh to sla-nen . Zonder het roerend afsebeid to
schetsen, melden wij, dat de volgende nacht hem
aan boord eener stoomboot ontmoette .

XI" I .
AAN HET STRAND .

Hoor! hoor het dog' en hogend loeyen,
Dat onheilvol door 't luchtruim snelt !
De storm verbreekt z jn stalen boez en
• heft zijn stem met ruw geweld.
Zjjn oorlogskreet dringt door de woTken
• roert de sombre waterkolken,
Daagt nacht en golf ten doodstr~d nit.
Geljk een helgedrocht, dat de aarde
Sinds lang geheime vreeze baarde,
• door geen' sterv'ling wordt gestuit .

J . BOHL JGz .

Een gure herfstwind joeg de golven van het kanaal
met forsch geweld tegen de kust van Engeland .
Aan het strand bevonden zich twee personen, waarvan de een omstreeks zestig, de ander achttien jaren
telde . Beider uiterlijk verried hen als zeelieden, en
zoo het blozende gelaat van den jongen bewees, dat
de frissche koelte hem welkom was, toonde het verweerde aangezigt van den grij ze niet minder, dat
hij tegen strenger koude bestand was . Na met aandacht de zee to hebben gadegeslagen, zeide GRAFFIN
aldus heette hij
tegen zijnen kleinzoon : '/De schepen, welke onder de kust komen, zullen het hard to
verantwoorden hebben, en wij moeten ons niet verwonderen, als wij dezen nacht van ongelukken hooren .
Dat dunkt mij ook, want het laat zich aanzien,
dat de wind weer zal opsteken, was het antwoord .
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-- En het is een tijd datt er nog al wat vaartulgen binnenkomen .
- Ja, er zijn er dagelijks veel to wachten . Echter
zullen zij die hierheen zeilen, wel doen, met zooveel
inogelijk het ruime sop to kiezen .
- A heb Been' lust om nog in zee to gaan .
Binnen een paar uren is het donker, en ofschoon ik
voor geen klein gerucht vervaard ben, zal het toch
best zijn, dat wij ons niet noodeloos in gevaar stellen .
- )at is ook mijn gevoelen, sprak WILLIAM .
Zoo heel veel zal er toch niet to verdienen vallen
dus wij kunnen veel beter onzen haard opzoeken .
- Ja, gaan wij naar huis ," hernam de oude en
trad in hetzelfde oogenblik voort! Met vaste schreden stapten zij over den zandwea, terwijl geen woord
tusschen hen gewisseld werd, en zij met alle oplettendheid het oor schenen to leenen aan het loeijen,
der vertoornde baren . Na een half uur bereikten
zij een klein , net huis, dat in eene kom lag,
welke door heuvelen en ontzaggelijke steenbrokken
o,evormd, beschut werd tegen de woede van storm
en zee . In een' kleinen inham, door de rotsstukken
gevormd, lag eene dier ranke booten, welke in het
gevaarlijkste weder zee bouwen en gewoonlijk met
pijlsnelheid door de golven snijden . Op de plaats
waar zip lag, was zij geheel veilig voor den naderenden storm . De blik van welbehagen, door beide
mannen in het voorbijgaan op het vaartuig geworpen ,
deed hen onmiddellijk als de eigenaars kennen . Zij
traden tot de woning, welke bovenn de deur met
een uithangbord versierd was, hetwelk den reiziger
BURL . 11 .
11
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of voorbijganger berigtte, dat bier rust en ververschingen to genieten waren .
Zij traden binnen . Een ruim en helder vertrek,
door haard vuur verwarmd, maakte een' aangenarnen
indruk, welke nog verhoogd word door bet vriendelijke voorkomen van twee vrouwen, die bij bet
buffet zaten, en van welke de eene WILLIAMS zuster,
de andere GRAFFINS vrouw was .
Zoodra de mannen inkwamen, baastten moeder en
dochter zich hunne stoelen en pijpen gereed to zetten ,
en voor ieder eenen tinnen kroes met bier to vullen .
Ok ben blij dat ik n, terugzie, sprak de oude
vrouw ; want ik was al bang dat gij nog op de
vangst zoudt gegaan zijn . Ik zeide al tegen ROSE,
dat wij ii misschien niet vroeg zouden terugzien,
maar zij verzekerde mij, dat bet water al to dreigend
was, dan dat gij er u zonder volstrekten nood aan
zoudt overgeven . Tot mijn groot genoegen heeft zij
waarlijk gelijk gehad .
Ja , ofschoon bet bier zoo stil is , dat wij niets
vernemen van wat er buiten omgaat, kon ik toch
niet nalaten, om eens even buiten to loopen en naa .r
bet water to kijken, en ik bemerkte dadelijk dat
bet erg aan bet roeren was .
Het was vol strekt geene zaak er op uit to
gaan, zeide GRAFFIN ; men zou zich bijna even good
in bet water kunnen werpen, in den waan van het
kanaal to kunnen overzwemmen en behouden in
Frankrijk aan to landen . WILLIAM zou er zeker
niets tegen gezegd hebben, zoo ik er hem van gesproken bad, en op zijne jaren zou ik er ook niet aan

- M3 gedacht hebben om in huis to blijven ; maar als men
wat ervaring heeft opgedaan en de zee zoo omstreeks
eene halve eeuw kent, dan vergeet men de nuttelooze uitstapjes en wordt voorzigtiger .
-- Als ik mij niet vergis , is zoo even de groote
loodsboot uitgeloopen .
- Dat meen ik ook gezien to hebben .
Aldus werd het gesprek tusschen het viertal geruimen tijd voortgezet . Het waren eerlijke, goedhartige menscben, die tevreden daarheen leefden en
het geluk smaakten aan de weinige behoeften huns
levens to kunnen voldoen . De ouders van ROSE en
WILLIAM woonden to Liverpool, waar hun vader in
een dok werkzaam was . Deze had de twee oudste
kinderen afgestaan om bij grootvader en moeder
to wonen, die zonder zulke hulp moeijelijk hunne
verschillende bedrijven niet meer konden uitoefeneD .
Wel hadden zij een' knecht gehad, die met den
ouden man ter vischvangst toog, en eene dienstbode, die in de herberg behulpzaam was, doch zij
hadden daarvan veel moeite en kosten, maar luttel
voordeel gehad . Nu echter ging alles op behoorlijken voet, en de winst ward niet door vreemden de
deur uitgedragen . Toen hat avond was gingen beide
mannen nog eens op de hoogte om een oog in hat
rond to werpen . Vandaar teruggekomen, zeide de
oude zeeman -. ,Het is een ware najaarsstorrn ge.worden, zoo als ik wel gedacht had ; de zee ziet bijna
zwart en heeft op verschillende plaatsen groote plassen met schuim .
kookt dus van hinnen op eerie
booze wijze, en de eerste losharsting van den herfst
II*
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welke wij dit jaar beleven, belooft verschrikkelijk to
ij n. De Hemel beware de arme schepelingen !"
Het licht werd opgestoken, en de gewone gasten
k warren weldra aan .
De meesten waren zeelieden of woonden in het
kleine dorp, dat niet verre van daar lag ; en zoo als
het met strandbewoners gewoonlijk gaat, wilde ieder,
juist of onjuist, over het weder, de schepen en het
water spreken . Wij behoeven dus naauwelijks aan
to stippen dat de storm het hoofd-onderwerp van
het gesprek was, verschillende voorbeelden werden
opgedischt van schepen, die in zulk weder vergaan
waren, en uitvoerig werd besproken wat de scheepsbevelhebbers thans to doen hadden . Wie hen hoorde
en op hunne woord en afging, moest zich wel overtuigd houden, dat zoo elk der in gevaar zijnde vaartuigen slechts een' der wakkere bierdrinkers aan het
roer had, geen ondergang, zelfs in den dringendsten
staat zou to duchten zijn . Wij zijn echter verpligt
pier op to merken dat de goede stuurlui aan wal,
of nog liever in het hoekje van den haard zaten en
dus niet het minste gevaar liepen zich door misgrepen in het verderf to storten . Intusschen verstreek
de avond, en het bulderen van zee en wind deed
zich zelfs in de veilige woning duidelijk vernemen .
Het was tien uur geworden, en ieder had gezorgd
dat zijn glas ledig was, wijl men weldra vertrekken
zoude. Plotseling kwam RosE , die op zolder geweest
was, de gelagkamer binnenloopen en riep met ontstelden blik : // rrootvader , ik geloof stellig dat er
niet ver van hier een schip in hood zit, want toen
z
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achtereen schoten lossen ."
,et gansche gezelschap stond, als door e"e"nen wil
bewogen, op . Men greep naar de hoeden, en een
hunner zeide : //Laat ons op de hoogte gaan kijken,
mannen, en zoo er mogelijkheid tot redding is,
zullen wij niet achterblijven ."
Allen rigtten zich naar de deur, met meer of
minder ijver, want bet had wel eenigen schijn alsof
zip , die nog kort geleden de meeste bekwaamheid
en moed ten toon spreidden, nu het langste werk
hadden met hunnen rok toe to knoopen en to volgen. RosE greep echter haren broeder en grootvader ijlings bij den arm en fluisterde hun toe : //Er
zijn mannen geuoeg, begeeft u toch niet in zee!
Denkt ono. ons!
- Wees niet ongerust, zeide GRAF FIN ; bid
terwijl wij onzen pligt doen ."
Het lieve meisje snelde tot hare grootmoeder terug,
en beide stortten zich met een beangstigd hart voor
bet beeld der heilige Moeder Gods dat aan den wand
ping , omm hare huip in to roepen voor hen, die in
nood verkeerden en voor die ter redding togen .
Zoodra de mannen buiten wareia, hoorden zij
duidelijk den doffen donder van bet kanon te midden van bet schorre geraas der elementen . Zwijgend
stapten zij naar den heuvel, vanwaar zij een uitgestrekt gezigt op den oceaan hadden. De nachtelijke
duisternis, welke door niets verhelderd werd, maakte
bet bijna onmogelijk op eenigen afstand to zien, en
wel moest men hunne oogen hebben, aan bet don-
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ker gewoon, om met zekerheid lets nopens het schip
to kunnen bepalen .
liIk geloof dat de boeg op een punt aan de Noordplaat zit, zeide een ; en als dat zoo is, valt er niet
aan to twijfelen of schip en lading zijn verloren .
Wacht even, daar zal wel weer een schot komen ; let good op, dan kunnen wij zien," meende
een ander .
Allen vestigden hunne oogen ter plaatse waar
volgens berekening het vaartuig kon zijn, en werkelijk was de kleine bleeke vlam van het kruid op
het zundgat genoeg, om hen to doen ontwaren dat
ij zich niet bedrogen hadden,
Ik wed dat het een Amerikaan is, riep de oude
z

GRAFFIN .

Pat zou ik ook haast zeggen, ofschoon het
moeijelijk valt er iets van to verzekeren, zeide een
ander.
E n ziet gij wel dat hij met den kop op de
Noordplaat ligt ? vroeg JOHNSON .
En hij zal het daar niet lang uithouden , zeide
SIMS, een wakker man ; de zee werkt hem van achter zoo stork op , dat hij in een uur uit elkaar ligt .
Komt, manners ! mijne sloep ligt ginds aan de baai
Zes van u, en wij gaan or op los !
SIMS trail vooruit en een half dozijn stevige knapen volgden hem.
Weidra hadden zij de ligte boot losgemaakt en
vlogen met ijzingwekkende snelheid naar het in
nood zijnde vaartuig. De weg in het water was hun
bekend, als het pad in het zand aan de kust, wat

echter alle behendigheid en kracht om het doel to
bereiken noodzakelijk maakte .
Weldra waxen zij uit het qeziot der achtergeblevenen verdwenen . De schoten volgden elkander met
korter tusschenpoozen op .
mHoort eens, mannen! zeide GRAFFIN tot de OMstanders, het schijnt een groote bodem to zijn welke
ginds op de kust zit . De schuit van sums is niet
ruim en zal slechts met moeite de helft van het
bootsvolk kunnen bevatten , als zij er veilig aankonit .
Mijne sloep is grooter, en daar het niet onmouctijk
is, dat er nog reizigers aan board zijn , acht ik het
pligt, in zee to steken .
-- Mij dankt, dat wij beter konden wachten tot
SIMS teruokomt, want als het werkelijk noodig is
kan hij er wel wear op los gaan . Heeft hij dan
behoefte aan ons, welnu, dan is het tijd genoeg om
nit to zeilen. Ik vind het overbodig, dat nu reeds
to doen, zeide een held van de bierkan .
Tom! als het voor geld was ging ik - er zeker
niet op uit, en zonder genoegzame hulp zou ikk het
ook niet wagen . Nu geldt het echter menschenlevens,
en wij zijn sterk genoeg in getal om het met Gods
hulp to kunnen wa-,en, Als SIMS terugkeert, zal
hij ook ta,melijk vermoeid zijn, en als wij op hem
willen wachten, zou het wel kunnen gebeuren, dat
onze pulp niet meer noodig was . Elk oogenblik is
van groot gewigt : laat ons dus niet draten, maar
handen aan het werk slaan .
- Ja, ja, GRAFFIN heeft gelijk, wij moeten er
op los! Zijne boot is sterk genoeg, en het gevaar
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der schipbreukelingen wordt met elk oogenblik dringender."
Hij die zoo sprak was een gewezen loods en stond
glom in aanzien wegens moed en kracht . Men
durfde dus
bedenkingen meer opperen, en al
gang bet bij
bij sommigen met tragen wil, toch sprongen zij in bet vaartuig . De grijze GRAFFIN greep
het roer, en zoodra bet schip uit de kalme ligplaats
gestuurd was, danste bet met schuddende kracht
op de golven voort .
Verschrikkelijk was de togt, en meer dan eens
een wonder to heten dat men niet onder de kokende waterbergen bedolven of in den schoot des
Maar men beafgronds weggeslingerd werd .
reikte zonder ongeval bet bedreigde punt ; en hier
hood zich nog eene groote moeijelijkheid aan : de
zee stiet zoo geweldig, dat bet bijna onmogelijk was
bet in . . nood verkeerende schip to genaken . Geruimen tied duurde bet voor men er in geslaagd was
de uitgeworpen touwen to vangen, en ofschoon bet
ondcenlijk bevonden werd ter zijde der kiel to komen om de hevige branding, gelukte bet toch de
schepelingen aan boord to krijgen . Zij slingerden
zich met touwen om de lendenen van bet wrak in
zee , en na soms een eind weegs door bet water
gesleurd to zijn, dankten zij den Hemel, zich in
reddende hadden to bevinden . Slechts vier personen
waren nog aan boord toen GRAFFIN met de zijnen
daar kwam, en deze verhaalden hem dat sIMS er
tien geborgen bad, en de overigen met de barcas en
bootee van bet schip getrach t hadden zich to redden .

- 1 69 Men haastte zich nu den steven to wenden , en
ofschoon afmattende pogingen vereischt werden, had
men toch het geluk den oever to bereiken . Met
innige vreugde begroetten de vrouwen de rappe gasten
en haastten zich den gekwetsten en ontstelden schipbreukelingen hulp to bieden .

XIV.
EENE ONTMOETING .
Peccator videbit et irascetur, deatibus suis fremet et tabescet,
desiderium peccatorum peribit .
Ps . CXI : 10 .
-De zondear zal het zien en vertoornd worden ; hy zal knarsen
op Zi~ne tanden en verkwi~nen ; het verlangen der zondaren zal vergaan .

In den vroegen morgen van den volgenden dag ,
toen nog naauw de graauwe schemering doorbrak ,
en slechts een zeldzame strandbewoner langs den
weg ging, wandelde iemand met omzigtigheid het
dorp uit , dat niet ver van GRAFFINS herberg lag .
Zijne kleeding bewees dat hij geenszins tot de bewoners van het platteland of tot de zeevarenden behoorde, want zij was van uiterst fine stof en naar
den laatsten smaak vervaardigd . Een bleek gelaat,
matte oogen, welke onophoudelijk vreesachtig rondstaarden, en een pijnlijke trek omm den mond maakten
hem tot een voorwerp van of kcer of medelijden, al
naar men gestemd kon wezen op zijn uiterlijk
of to gaan . Het scheen hem eene groote verligting
het dorp achter zich to hebben, en hij haastte zich
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zijnen weg to vervolgen . Zijne stappen waren nogtans ongeregeld en verrieden, in wee^rwil der inspanning, vermoeidheid ; ook deed het met sh k bespatte
gewaad vermoeden, dat hij reeds lang geloopen had .
Het kwam hem to stade den wind achter zich to
hebben, zoodat hij nu als het ware met hulp naar
het strand gedreven werd . In plaats echter van
altijd den grooten weg to gaan, welke nader en
gemakkelijker was, sloeg hij, op zekere hoogte gekomen, een zijpad in, hetwelk hem in eenig struikgewas voerde . Na naauwkeurig rondgezien to hebben, mompelde hij : t/Hier then ik hem to wachten .
Als hij nu maar niet Tang verwijlt ."
De gure wind welke zich nog onmiddellijk achter
de heuvelen hevig liet gevoelen, deed hem van koude
huiveren, terwijl het peen- en wederslaan der half
ontbladerde takken zijne zitplaats niet van de aangenaamste maakte .
.Ten bereft dus ligtelijk, dat
hij met verlangen naar de komst van wien hij wachtte
uitzag, en dat menige ongeduldige uitdrukking aan
zijne lippen ontsnapte . De dageraad brak door,
dock in een grijs gewaad gehuld en een aantal
dreigende wolken met zich voerende, die in haastigen togt door het zwerk snelden als oprukkende
oorlogsbenden, die ten strijd waren zaa"mgeroepen .
Geen mensch vertoonde zich op de gindsche straat,
welke eenzaamheid den wandelaar eenigzins gerust
scheen to stellen, want zijn man moest niet van die
zijde komen . Elk gerucht echter dat hem ongewoon
voorkwam en meestal door zijne verbeelding versterkt
werd, deed hem opspringen en langs alle zijden

heengluren . Eindelijk verhelderde zijn gelaat, want
ginds herkende hij de gestalte van den persoon,
then hij zoo angstvol wachtte . Nader gekomen ,
blijkt hij ook ons geen vreemdeling to zijn, want
de forsche man is niemand anders dan de wakkere SIMS .
Gij ziet dat ik u vo"o"r geweest ben, zeide hij ,
zijne lippen tot een' glimlach dwingende .
Ik had u eigenlijk zoo vroeg niet oewacht ,
sprak SIMS . Echter twijfel ik er niet aan , of gij
zoudt mijn vertoef niet kwalijk genomen hebben,
aangezien ik heden nacht vrij laat naar bed gegaan
ben. Gisteren avond ten negen uur is hier digt bij
eene Amerikaansche paketboot estrand, en ik heb
met eenige makkers zooveel mogelijk bijstand oeboden, zoodat wij voor middernacht een deel der bemanning in het dorp bragten .
- Dat doet mij veel genoegen ," zeide de vreemdeling, maar op zoo flaauwen toon, dat ieder ander
dan sims er uit zou verstaan hebben ., dat hij zich
bitter weinig one het verhaal bekreunde . 11ij opende
intusschen zijnen jas en haalde twee brieven uit eene
lederen tasch.
t/Zie, sims-', nu komt het er voor u op aan,
alles schrander en wel in orde to brenuen, zeide
hij . Gij vertrekt onmiddellijk naar Liverpool, waar
gij dezen brief aan zijn adres bezorgen en op antwoord wachten moet . Daarop zal men u al inijue
koffers, ten getale van vijftien, overgeven, welke
gij van het u bekende adres voorziet en aan boord
van het eerst naar New-York vertrekkende stoowschip laat vervoeren . Twee dagen voor de afreis
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geeft gij er mij, per telegraaf, kennis van en daarna
gaat gij naar het bekende kantoor, waar men u vijftig pond als loon voor uwe moeite zal ter hand stellen .
Ten hoogste verpligt, mijnheer, alles zal op
behoorlijke wijze volvoerd worden, sprak SIMS en
stak de brieven met veel omzigtigheid in eenen
binnenza .
Zorg echter dat alles geheim blij ve , en men
vooral nergens mij nen naam of verblijf kenne . Wil
men soms met list daarachter komen, wees dan op
uwe hoede en verraad niets . Daar ik vroeger reeds
gezien heb dat gij een schrander man zip t , heb ik
u die task willen opdragen, maar herinner u steeds,
dat gij het lot eener brave familie in uwe hand
hebt, en gij geenszins mijnen persoon eenen dienst
bewijst, maar wel eenen christelijken liefdepligt jegens uitmuntende menschen vervult .
Ik, verzeker u dat gij over mij zult tevreden
zijn , mid nheer , hernam SIMS ; het doet mid evenveel
genoegen mijne naasten to helpen als het geld to
ontvangen . Laat alles gerust aan mij over .
Daarvoor ken ik u . . . . maar zeg mij, zal GRAFFIN mij overzetten, ,denkt gij ?
Als het weder niet verergert, dan zeker ; maar
daarvan valt weinig to zeggen . In alien gevalle hebt
gij tijd tot van avond, en dan zal de wind misschien wel gaan liggen .
Nu, vaarwel, SIMS ! vertrek dadelijk en zorg
dat niemand iets van onze zamenkomst wete . Verwijder u daarom niet van hier, voordat ik een eind
weg ben .

173
G oede reis, mij nheer ! " antwoordde de kloeke
man en trok zich in de struiken terug .
De vreemdeling stapte nu op bet hooger gelegen
strandpad los en kwam weldra ter plaatse waar
GRA FFINS sloep lag
. WILLIAM was reeds op bet
vaartuig werkzaam, en de onbekende begaf zich tot
hem, met de vraag : t/ Zoudt gij mij ook weten to
zeggen , vriend , of er van avond eene stoomboot
van Calais komt
Ja wel, mijnheer,, de Amerikaansche zal omstreeks elf ure voorbij gaan .
Ik dank u. Is uw grootvader afwezig of in
zij ne woning ?
Hij is to h uis , mij nheer , en slaapt denkelij k
nog, want h ij is van nacht op bet water geweest .
Kunt gij of hij , mij ook van nacht naar Frankrijk overbrengen ?
Dat zal wel gaan, denk ik ; voor bet oogenblik
is de zee nog onrustig, maar ik hoop dat bet van
avond kalm genoeg zal zijn om eens over to vliegen .
--- Hebt gij veel vreemdelingen in de herberg ?
Och peen, slechts twee . Wij hadden er van
nacht meer, maar die zijn naar bet dorp overgevoerd,
will daar beter gelegenheid is om hen to verplegen .
Zoo gij wilt zal ik u naar huis brengen, bet is hier
digt bij en er zal wel plaats ziju .
Doe geene moeite, ik zal den weg wel vinden. Maar daar ik den ganschen nacht bijna gewandeld heb, ga ik denkelijk slapen, en als uw
grootvader voor mij ontwaakt, spreek hem dan
eens, om mij ten tien ure over to brengen .
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Ik had echter liefst dat gij zulks deedt wanneer gij alleen zijt .
Heel goed ; gij kunt er op rekenen dat niemand er bij zal zij n .
Gij weet niet of die twee schipbreukelingen
lang bij u zullen toeven ?
Ik geloof bet niet, mijnheer . Zij hebben alles
verloren , en daar zij niet gekwetst werden, zullen
zij zich ongetwijfeld haasten om naar hun kantoor
to gaan, melding van de ramp to doen en wat geld
to halen . Het zou mij niet verwonderen of zip
vertrekken van daag nog ."
De vreemdeling scheen nu alles vernomen to hebben wat hij v erlangde to weten , althans hij groette
en verwijderde zich . Een oogenblik later trad hij
de gelagkamer binnen en eischte een ontbijt .
Grootmoeder en ROSE eijverden zich, onmiddellijk
en zoo goed doenlij k zij n verlangen to vervullen ;
want bet was geene dagelijksche gebeurtenis dat een
beer, zoo voornaam van uiterlij k en spraak, in de
h erberg kwam . Na zich aan bet haardvuur een wei nig g ekoesterd to hebben, liet hij zich alles wat de
tafel bood goed smaken ; want niet alleen dat
de honger de spijzen voortreffelijk kruidde, maar
het opgediende, ofschoon niet uit keur van schotels
bestaande, was wel toebereid en had een fielder en
zindelijk voorkomen . Toen hij ten laatste verzadigd
was, zeide hij tot de oude vrouw : ~/ Daar ik niet
hijzonder wel en zeer vermoeid ben, wenschte ik to
slapen . Wij s mij dus een a kamer aan, en zoo ik
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niet uit mij zelven mogt ontwaken , doe mij dan
tegen vier uur in den namiddag roepen ."
De gedienstige moeder beloofde zijnen wensch
stipt to vervullen , en stond vervolgens hare fraaiste
kamer af . Toen de vreemdeling alleen was, sloot hij
de deur der kamer en liet de gordijn van bet venster
geheel vallen . Daarop onderzocht hij naauwkeurig
of ook elders eenige opening mogt zijn, welke toeliet, dat men van buiten kon bespieden wat hij deed .
Toen bet onderzoek met een' bevredigenden uitslag
hekroond was, trok hij zijnen zwaren overjas uit en
legde then voor zich op tafel . ITit een' breeden en
diepen borstzak haalde hij eene groote porlefeuille,
met een stalen slot voorzien . Hij legde haar onder
het hoofdkussen in bed, nam toen eene pistool met
dubbelen loop en plaatste die op eenen stoel . Of
deze maatregelen bet gebed van den christen vervangen moesten, is ons onbekend, maar zooveel is
zeker, dat hij , na die stoffelijke zorgen genomen
to h obben , zich to slapen legde .

X11" .

)-IET UITEINDE .
In proximo est perditio nostra, et non est qui adjuvet,
formido mortis cecidit super nos .
Ons verderf is nabij en er is niemand om to helpen, de
Trees des doods heeft ons overvallen .

GRAFFIN

was opgestaan, en met hem verschenen
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ook de twee geredden in de gelagkamer . De een
was bevelhebber, de ander supercargo van het
verongelukte vaartuig geweest .
t/Zie zoo, sprak de laatste ; wij zij n n u zoo tamelij k hersteld wat on zen persoon aangaat, maar met
onze zaken staat het bitter slecht . Het kan nog al
een poosje aanloopen, kapitein, voor wij beide eene
andere kiel onder de voeten hebben .
Zwijg er maar van , ik wil er volstrekt niet
aan denken , zeide deze .
Ik zooveel to meer ; misschien brengt het mij
op het spoor iets anders to krijgen .
Zoo als mij wel gezegd werd, sprak GRAFFIN,
doet de maatschappij, waarvoor gij vaart , hog al
goede taken ; zoodat zij zich wel haasten zal een'
anderen bodem to verkrij gen .
Dat is wel mogelijk, hernam de supercargo ;
maar het neemt niet weg, dat wij eenige maanden
van wat of niet met al zullen moeten leven , en dat
valt niet erg in mijn' smaak . De gelden, welke ik
sinds een paar jaar heb kunnen wegleggen, zullen
er vrolijk bij opraken, zoodat mijn werken en sparen
luttel helpt . Alles heeft zijn voor en tegen, maar
ik zou wel wat minder willen verdienen, als ik eene
betrekking aan wal had .
Wie weet wat zich opdoet ! Hot geluk is toch
de wereld nog niet uit !
Och neen, en daarmede zal ik mij maar troosten .
lEen ongeluk is vaak weer ergens goed voor ; dat
heb ik al meer ondervonden, en daarom zullen wij
maar op God vertrouwen .

I .~ 7
- Nu hebt A het bij het regte Bind , i/riep
tevreden over de gem oods stemming van
z,,,,Jnen Bast .
In dit oogenblik trad WILLIAM bin nen en verzocht,
zijnen grootvader een oogenblik afzonderlijk to spreken . Deze stond op en begaf zich niet den jongeling in eene zijkamer, waar hem word rnedegedeeld
wht de vreemdeling des morgens gevraagd had .
Na het maal gebruikt to hebben, verlieten de
schipbreukelingen de herberg om in het dorp eenige
zaken to gaan verrigten .
Ten vier ure zond de huisvrouw Karen kleinzoon
naar de katner van den reiziger, om daar aan to
kioppen . Weldra verscheen de sombere man en was
zeer tevreden het algemeen vertrek ledig to vinden .
Hij liet zich het beste voordienen, dat het huis opleverde, en at met graagte . Toen hij hiermede gedaan had, zette hij zich zooveel mogelijk in de
schaduw der groote koperen lamp, welke de kamer
verlichtte, in eenen hook van den haard . Daar het
avond geworden was, kwamen ook de kapitein en
zij n gezel weder to huis
De vreemdeling keek op
om hen good to kunnen waarnemen , en wijl beide
hem onbekend waren, wendde hij het hoofd weder
af . De super cargo had intusschen den zwijgendeii
persoon in het gelaat gezien, en het kwam hem
voor den man meer ontmoet te hebben . Hij wendde
zich daarom tot hem en zeide : "Als ik mij niet vergis, mijnheer, dan kennen wij elkander .
- I k herinner mij niet u ooit ontmoet to hebben,
luidde het antwoorti op harschen toon .
GRAFFIN,
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Nu, dan is mij n geheugen sterker dan het
twe, waarom ik u to hulp wil komen . Meermalen
ben ik to Londen bij u geweest met boodschappeui
van den heer VAN LEDEN uit Amsterdam. Herinner
u maar ! Gij zijt de heer SCHRAGEN, en ik ben uw
dienaar HENDRIK MEERMAN . y
Had de aangesprokene de voorzorg niet genomen
zich in het duister to houder_ , voorzeker zoude
MEERMA N niet geweten heb ben , waaraan dien s plotselinge lijkkleur en het ijsselijk verdraaijen der gelaatstrekken toe to schrij ven . Nu echter ontwaarde
hij dit niet en wachtte op antwoord . SCHRAGEN ,
want hij was het werkelij k
herstelde zich zooveel
mogelijk en hernam op doffen toon : #Gij hebt gelijk, mijnheer, wij zagen elkander meermalen ; het
verwondert mij echter dat gij niet meer voorzigtigheid in acht neemt bij het noemen van namen . I k
ben voor zeer gewigtige zaken op reis, en het kon
wenschelijk zijn, dat niemand daarvan eenige kennis
drage.
- Dat is zoo, en ik vraag u wel verschooning .
Intusschen kunnen wij wel Hollandsch praten, dat
hier Loch door niemand verstaan wordt . Hoe gaat
het in het algemeen met de zaken ?
Voortreff'elijk, doch verschoon mij van vender
onderhoud, ik ben eenigzins ongesteld ."
Men wenschte elkander een' goeden avond, en
MEERMAN mengde zich onder de gasten die van tij d
tot tij d binnenkwamen . Na nog eeii uur getoefd to
hebben, stond SCHRAGEN op en verliet de kamer,
na GRAFFIN een teeken to ebben gegeven hem to

volgen . Toen zij alleen waren, vroeg hij : #Hoeveel
moet ik u geven om mid van avond naar Fraxkr~,'jk
over to voeren?
- Hoe gaarne ik geld verdien, is het onmogelijk, mijnheer . De storm steekt nog heviger dan
gisteren, en het zou een zelfmoord zijn, zich op zee
to wagen .
- Weet gij niemand uit den omtrek die mij kan
overbrengen ?
De eenige, die er zich minchien, toe leenen
Zou, is zekere sims , een gewezen loods ; maar hij
is voor eenige dageD afwezig . Overigens zult gij
bepaald niemand vinden, al wildet gij ook nog zooveel betalen . Onze vaartuigen zijn tegen zulke zeeen
niet bestand .
- Maar de boot van Calai8 op New- York komt
ten elf lire hier voorbij ; kunt gij mij niet daarbeen
voereD ?
Ook dat kan ikk niet aan -Demen, mijnheer ; het
gevaar is to groot.
Welnu, dan zal ik een gunstiger oogenblik
afwachten . Gij kunt gaan ."
GRAFFIN vertrok , en SCIRRAGEN bleef , met beide
handen het hoofd steunende, in eene geweldige spanning zitten . Wij zullen niet heproeven eene schets to
geven van zijne inwendige marteling, want hij stelde
zich elk oogenblik voor, de deur to zien openen door
heambten om hem gevangen to nemen . Met de grootste
behendigheid gevlugt, had bij nu bier dan daar gedwaald, zoo om zijne naspoorders in verwarring to
T)reiageia ;, a1s oin nog eenige zaken to regeleu . Toen
12*
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alles in orde was, had hij sIMS, die hem van vroeger bekend was, diets gemaakt, dat er eene groote
dienst aan eene brave familie to bewij zen viel, en
daardoor then wakkeren man tot zij n werktuig gemaakt . Hij wilde naar Rrankr~k oversteken en vandaar naar 19merika, terwij 1 zij ne goederen van Liverpool uitgingen . Op die wijze hoopte hij de strengste
navorschingen to misleiden . .Doch zie , op het oogenblik, dat hij de Engelsche kust verlaten zal, wordt
hij herkend !
Traag kroop de. tij d voorbij ;._ de urea waren eindeloos ! Eindeli~ k toch hoort hij het teen ure slaan.
Het is stil in huis, en de gasten schij nen vroeg
vertrokken, misschien wegens de vermoeijenissen van
den vorigen nacht. Hij opent het venster, en de kille
storm blaast hem in het bleeke gelaat als de adem
des doods . Hij meet den afstand welke hem van
den grond scheidt : hij is kort. Een oogenblik later
bevindt hij zich b uiten en spelt naar het strand .
Nergens vertoont zich een levend wezen, en rustig
ligt de ranke boot in de baai . Hij springt er in ,
steekt van wal en schokt weldra in het ziedende
water . Nog een weinig tijds, en hij zal de stoom boot kunnen treffen, welke hem moet overvoeren !
Des anderen daags deed zich vroegtijdig een hevig
geklop op de dear der herberg vernemen . WILLIAM
sprong haastig uit het bed en keek door een luik ,
wie zich daar aanmeldde . Tot zijne verwondering
was het siMS, die riep : mdebt gij gisteren awe
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sloep niet in veiligheid gebragt? Zij is hoog tegen
de kust -aeslagen , en ik vrees dat zij deerlijk bescbadigd werd .
- Onmogelijk !" riep WULIAM, schoot haastig
eenige kleederen aan en stortte barrevoets naar buiten .
Hij liep tegen de rotsbrokken op en staarde vandaar
in zee . En werkelijk, beneden hem lag het seboone,
ranke vaartuig, omvergeworpenn tegen den oever.
Maar wat ontwaart zijn scherpe blik nog meer dat
hem zoo doet staren, ? Bij bet roer ligt een man
uitgestrekt, met de doodskleur op bet gelaat en bewegingloos . Als versteend blijft hij eene poos staren
en ijit daarop naar de herberg terug . Sims heeft
alien daar reeds gewekt, en als de jongeling met
zijn ontzettend verhaal toesnelt ., is men op het punt
van uitgaan . MFERAIAN vergezelt hen, en zoo komen
zij aan de plaats des onheils . Allen stijgen echter
de haren ten berge, als zij in de gestrande sloep
het lijk van den vreemdeling vinden . 'Tans is bet
hun Been raadsel meer : in wee"rwil van GRAFFINS
waarschuwingen wilde hij vertrekken, en vond in
uitputting den dood! SIMS en MEERMAN beklagen
den braven man, en de eerste zegt : vlk kwam juist
terug om to zeggen dat hij mij gisteren verkeerde
brieven had gegeven en ik mijn' last dus niet volvoeren kon . Nu, helaas! is mijne hulp overbodig ."
MEERMAN zond onmiddellijk naar de overheid van
het dorp en liet het lijk in de herberg terugbrengen .
Alle voorwerpen, welke in de kleederen gevonden
werden , stelde hij in handen der aangetogene regterlijke magt, en verhaalde hierop wat hem van
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vooral de vrouwen over het ontzettende voorval, en
zij haastten zich de barmhartigheid des Heeren in
to roepen over de arme ziel, die zoo plotseling der
aarde ontgaan was .
HENDRIK M1ERMAN kwam. intusschen met de heeren
der wet overe,en , dat hij onmiddellijk naar Londen
vertrekken zoude one aan het kantoor der firma
-REEVELT & VAN LEDEN berigt to geven van het gebeuxde, opdat Tangs then weg de regthebbenden op
de nalatenschap mogten opkomen . In haast werd
eene doodkist getimmerd, en weinige uren later
droegen eenige mannen bet stoffelijk overschot van
den zoon van mevrouw SC HIRAGEN heen en begroeven het .
De christelijke lieffle, welke zich nimmer verloochent, vergezelde den rampzalige met eene bede .

xvi IN LONDEN .
In convertendo inimicum meum retrorsurn, infirmabuntur et
peribunt a facie tua . .
Ps . IX : 4 .
Gi keert mijne vV anden op de vlugt,
en zullen vergaax voor uy; aansch6~n .

De beer

VAN LEDEN

en

zV**

PAUL REEVELT

worden

afgemat

waxen to

Londen aangekomen.

Zoo als ligt to denken was, vonden zij de zaken
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in, groote verwarring, en kostte het hun veel moeite
het kantoor weer eenigzins op behoorlijke orde to
brengen . Toen echter de klerken vernamen dat de
patronen zelven waren aangekomen, haastten zij zich
toe to snellen en alle mogelijke inlichtingen to geven .
Onder de leiding van den heer VAN, LEDEN werden
dan de werkzaamheden met kracht aanoevangen,
en weldra kon men een overzigt inaken der door
SCHRAGEN ontvreemde gelden . Hieruit bleek dat hij
ten tijde van zijn agentschap wel eerie vrj aanzienlijke som had doorgebraot ; doch dat het grootste
gedeelte in de laatste twee maanden verloren ge-

gaan was . ,hulks deed ontwaren, dat hij, ongetwijfeld eene ligt mogelijke ontdekking duchtende, eenen
schat had zoeken bijeen to brengen, omm zich daarmede uit de voeten to maken . Uitvoerig werd alles
thans aan de regtbank kenbaar gemaakt en eene
vetvolging jegens den misdadiger ingesteld .
Spoedig bleek het echter, dat hij alles met veel
bekwaamheid had overlegd, want tweemaal werd een
spoor op zeer verschillende wegen van hem ontdekt ;
doch ook even vaak geraakte men het bijster . Bij
den consul der Neclerlanden had hij in persoon een
paspoort voor Frankrg,**k ontvangen ; en een oude
knecht verhaalde, dat hij een reispas voor Dmitschland had weten to krijgen, terwijI een ander zeker
wist dat zijne goederen op een schip geladen waren
hetwelk naar Amerika bestemd was . Hiernaar vernemende, hoorde men, dat zulks inderdaad zoo was,
loch tevens werd medegedeeld, hoe, twee dagen
voor het vertrek, de koffers teruggehaald waren,

wijl de reiziger door ziekte verhinderd was to vertrekken . Waarheen zij toen gebragt werden, wist
men niet to zeggen, doch men vermoedde naar de
Wester-spoorweg inn .
Er bleef dus niets overig, dan verder to once erzoeken en of to wachten .
Den eersten zondag vinden wij den heer VAN LEDEN
en PAUL op eene voorkamer in Leaden hall-street ,
waar het kantoor gelegen was . Zij hadden de H. Mis
in Moorfieldskerk gehoord en gebruikten nu volgens
engelsche gewoonte eene lunch. De anders zoo geweldig drukke straat, waarin men door de week de
tallooze beursbezoekers en handelaren der city ziet
stroomen, was thans bijna ledig . Cornhill, waaraan
hunne woning paalde, en die met Leadenhall-street
eene lijn uitmaakt, vertoonde hun niets van zijne
prachtige winkels en had een somber aanzien . Daar
ook het weder niet gunstig was, kon bet grootsche
Londen op then eersten dag, dat zij bet een oogenblik rustig beschouwen mogten, geen' voordeeligen
indruk op hen maken De lust was hun dus reeds
vergaan om door de vensters naar buiten to staren,
en zij vonden het aangenamer naar bet flikkerende
haardvuur onder den marmeren schoorsteen to zien .
Nadat zij wederkeerig hunne tevredenheid betuigd
hadden over de kerk, welke door hen met zoo groot
en fraai verwacht was, gaven zij zich meer aan hunne
bijzondere gepeinzen over. Het was den heere VAN
LEDEN gebleken , dat de zaken zeer slecht stonden,
en indien slechts eenigen der voornaamste schuldeischers hun geld dadelijk verlangden, bet geen'

twijfel leed, of de firma zou moeten vallen . Wel
bad hij , twee dagen geleden, zijne aandeelen in de
paketbooten tamelijk voordeelig verkocht, doch daarinede konden slechts de dringendsten voldaan worden, en het kapitaal was verre van toereikend one
de zaken eenigzins to kunnen voortzetteii . (een
wonder dus dat hem het hoofd vol zorgen stak, en
hij zorgvuldig bij zich zelven naging, of er geene
andere hulprniddelen meer ter beschikking ware -D .
Ook PAUL overwoog den toestand der fabrijk, wijl
zij hem zeer ter harte ging . --niet voor zicb, maar
voor zijne ouders en de familie VAN LEDEN, en daar
het hem door het inzien der boeken plotseling gebleken was, op wat zwakken grond hunne fortuin
berustte ., wenschte hij vurig gelegenheid to vinden
die op vaster bodemm to bevestigen . Dit nam echter
Met weg, dat hij ook aan het seminarie terugdacht,
en niet zonder weemoed de rust, welke daar genoten werd, vergeleek met de beslommeringen der
wereld .
En als bij hem opkwam, hoe al dat zwoegen
slechts voor stoffelijke belangen was, dan trachtte
hij to begrijpen, hoe de mensch zich daaraan zoo
geheel kan wijden . Want zoo hij wist dat de geestelijke staat niet altijd zoo kalm- werd beleefd, en vele
en moeijelijke zorgen schonk, was het hem toch bekend, dat die arbeid voor het onvergankelijke was
en het tweet in den hemel als pareldauw zoude worden wedergevonden .
Maar het Joel zijner bemoeijingen met de uitsluitend stoffelijke zaken, was de vervulling van eenen
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heiligen pligt, van een heerlij k gebod des Allerhoogsten . En geenszins was het hem onbewust, dat
elke staat zijne genade medebrengt, en het slechts
daar op aankomt of wij , in den kring welken God
ons to bewandelen gaf, den blik omhoog slaan en
alles ter opperste eere des Vaders doen . Daarom ,
wij weten het, had hij herhaald , wat hem van der
jeugd was ingeprent : Heere ! Uw wil geschiede .
Plotseling werd hunne aandacht gewekt door het
ratelen van een rijtuig dat voor hunne dear scheen
stil to houden . PAUL trad naar het venster en zag
dat dit werkelij k zoo was, en een heer, reeds uitgeklommen, de hand aan den klopper legde . Een
oogenblik later berigtte een bediende het bezoek van
mijnheer HENDRIK MEERMAN .
/uWie mag dat zijn ? sprak VAN LEDEN eenigzins
verwonderd .
Zoo ik mij niet bedrieg , iemand die mij
kent en de neef van eenen studie-vriend is, zeide
PAUL .

Leid hem hier, beval VAN LEDEN den bediende ,
die daarop heenging .
Misschien krijgen wij wel berigt van huffs"'
sprak PAUL .
Een oogenblik later stond de aangekondigde voor
hen . Na de gebruikelijke groeten in acht genomen
en van eenen stoel gebruikt gemaakt to hebben
zeide MEERMAN .
"Misschien zal het u bevreemden, mijne heeren,
dat ik zoo vrij ben u to bezoeken . Ik heb echter
reden to vermoeden, dat ik u nieuwstijdingen kome
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brengen, welke tot mijn diep leedwezen geenszins
van blijden aard zijn.
- Betreft het mijnen vader, mijnheer? viel PAUL
hem in de cede .
- Geenszins, want ik kom niet uit het vaderland,
maar het is nopens uwen agent .
- Weet gij iets van SCHRAGEN, riepen beiden
ten hoogste gepannen .
- Maar al to veel, helaas! uwe werkzame agent
is dood !
-- Dood! .
herhaalden de beide hoorders, in
de hoogste verbazing .
- Helms, ja, mijnc heeren I en dat wel nit ijver
om u to dienen .
- Vergun mij u to doen opmerken, mijnheer
MEERMAN JI dat gij het vermoeden bij mij doet ontstaan , van volstrekt onkundig to zijn nopens hetgeen
hier is voorgevallen ., sprak de peer VAN LEDEN . Onze
gewezen agent SCHRAGEN heeft zich schuldig gemaakt
aan ontvreemding, en was sedert verscheidene dagen
op de vlugt .
-- Is het mogelijk ? riep MEERMAN ; o ! dan zie
ik den vinger Gods in de gansche zaak! Hij mogt
het land niet verlaten met zijnen buit, maar moest
zijns ondanks daarheen teruggevoerd worden . Nog
na zijnen dood moest hij den grond wedervinden,
welke getuige geweest was van zijn misdadig leven .
Ik ken den rampzalige reeds van vroeger, en zie
nu in dat hij in zonden gestorven is, gelijk hlj geleefd had .
- Gij zult ons een groot genoegen bewijzen,
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mijnheer, met ons alle inlichtingen in deze belangrijke zaak to geven welke het u mogelijk is, zeide
VAN LEDEN .
Ik behoef u niet to zeggen welk een
groot belang wij daarbij hebben, en misschien kunt
gij ons op het spoor brengen, om van de verloren
goederen iets terug to bekomen .
Niets zal mij aangenamer zijn dan u alles uitvoerig to vertellen, hernam HENDRIK . Nu zie ik
toch al weer, dat als wij den goeden Vader hierboven maar laten begaan zonder to morren of n utteloos to klagen, Nets in onze oogen zoo verkeerd
of droevig mag toegaan, waaruit niet jets allervoortreffelijkst geboren kan worden . Ik dank den Hemel
schipbreuk geleden to hebben, wij l ik daardoor van
dienst kan zij n aan een huis, dat mij door vroegere
weldaden zeer aan zich verpligt heeft .
Gij hebt schipbreuk geleden ? vroeg PAUL met
innige belangstelling .
Is onze firma u bij zonder bekend ? vervolgde
de peer VAN LEDEN .
Eerst sedert weinige maan den w eet ik, dat mij n e
aanstelling tot super cargo op eene A .mnerikaansche
paketboot door den geachten heer REEVELT bezorgd
werd, die haar van eenen vriend voor mij verwierf .
Ha! nu zij t gij mij Been vreemdeling meer
hernam de waardige VAN LEDEN ; uw naam althans
herinner ik mij zeer goed. De vriend, then de heer
REEVELT op verzoek van eenen geestelijke over u
sprak, was ik zelf . . . Sedert vrijdag heb ik mij ne
aandeelen in de maatschappij echter verkocht, zoodat ik er geenen invloed meer kan uitoefenen .

..- Bravo, mijnheer, ria kunnen wij alien toch
klaar men, dat eene weldaad altijd beloond wordt
en de Hemel onuitputtelijk is in middelen om ons
heil aan to brengen . In den nacht, welke den verkoop uwer aandeelen voorafgIng, is de voornaamste
paket The _Eagle vergaan, en van slechts weinigen
weten wij of zij gered zijn . Zoo gij slechts 66nen
dag vertraagd hadt, zoudt gij voorzeker eene groote
schade geleden hebben, wijl ik u niet behoef to
zeggen dat het vergaan van zulk een rijk schip een
aanzienlijk verlies voor de maatschappij is en hare
aandeelen moot doen dalen . Maar dat heeft weer
zoo moeten wezen!"
De heer

was getroffen door de eenvoudige taal welke zulke gulden waarheid sprak .
sloeg den blik des harten ten hemel .
Nil-E E It TM
ging nu . over tot de mededeeling van
atles wat ores reeds bekend is, waardoor zijne aanhoorders meer en meer doordrongen werden van de
wonderbare bestiering der Voorzienigheid . Want
zelfs het eenvoudig voorval met sims, hetwelk den
onmiddellijken vervoer der goederen naar Amerika
belet had, was een kennelijk bewijs dier klmayt,
zonder wier toestemming Been haar op ons hoofd
gekrenkt wordt .
gaf nuu ook de akte over, welke door
het dorpsbestuur was opgemaakt .
hebt ons eene uitstekende dienst bewezen ,
mijnheer
zeide
A behoef uu niet to zeggen dat het ons aangenaam zal
zijn die to ver 0oelden . Vooral wijl gij nu buiten
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-- 190 betrekking zijt en van vroeger met onze fabrijk
kennis hebt, geloof ik to mogen opmerken, dat de
gelegenheid om u wederkeerig tot hulp to zij n ,
buitengemeen gunstig is . Indien het u aangenaam
kan zij n aan wal to blij ven , zoude ik u waarschij n lijk eene gunstige betrekking in onze zaak kunnen
aanbie en .
-- Kijk, kijk, hoe mooi dat loopt ; riep MEERMAN,
opgetogen ; juist was het mijn wensch iets aan land
to mogen verdienen ; en naauwelijks ben ik door
schipbreuk uit mijn bestaan gezet, of er biedt zich
iets anders aan dat mij veel meer bevalt . Wie niet
zegt dat God alles ten beste schikt, moet ik voor
een' grooten domoor houden ."
Men werd geroerd door de uitdrukkingen van then
man , die in alle zaken het oog op den Algoede
vestigde, en zonder diep to zoeken , diens liefde
overal vond en bewonderde . Had hij mogen zien
welken indruk zijne woorden maakten , zoo had hij
zich over de kracht der eenvoudige deugd, welke
uit hem sprak , voorzeker ten hoogste verbaasd .
PAUL zeide : //Reeds meermalen had ik het genoegen u to hooren spreken, mijnheer, ofschoon gij
u dit niet schijnt to herinneren . Hoogst aangenaam is het mij steeds dezelfde gevoelens van godsvreeze bij u to ontwaren . Het ware to wenschen
dat uw voorbeeld in het algemeen wat beter gevolgd
werd, wij 1 dit ongetwij feld alien tot groot Neil
zou a zip n .
-- och, mijnheer, ik praat en denk zoo als mij
dat in de kerk geleerd werd, en heb mij daarbij
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steeds wel bevonden . Maar , als ik vragen mag,
wanneer hebben wij elkander nog gezien
- Toen gij uwen neef BAPTIST MARTER in het
seminarie een afscheidsbezoek bragt .
- Wat ben ik toch lomp! riep MEEIRMAN, zich
voor bet hoofd slaande, en met een' vrolijken lach .
Maar gij zijt ook zoo veranderd, dat veel scherper
oogen dan de mijne zich konden vergist hebben .
En dan nog, verbeeld u, dat men niet beter weet
of iemand studeert in Nederland voor pastoor, en
men vindt hem to Londen als koopman!
- Ja, ja, mijnheer, dat onderscheid is nog al
groot en draagt veel bij om eene herkenning moeij elij k to maken .
Dus gij hebt niet verder oestudeerd? Maar
ij in neef toch wel , hoop ik
- 0 voorzeker, ten minste in de verledene week
nog, en hij bevindt er zich wel bij .
- A geloof bet gaarne! Die knaap kan er ook
van spreken dat Onze-Lieve-Heer hem de band heeft
toegereikt . Hij bezat aanleg en roeping in ruime
mate, loch geld once to studeren zooveel to minder .
Onverwachts biedt zich een onbekende aan om alle
onkosten to betalen, en de bevoorregte BAPTIST kan
leeren wat voor zijn staat noodig is .
- Hij is Wel gelukkig to heten ," zeide PAUL,
met eene veelbeteekenende uitdrukking .
Men bleef aldus praten tot bet uur daar was om
voor bet groote maal aan tafel to gaan . Volgaarne
uam MEERMAN de uitnoodiging omm gast to zijn aan,
en bet was zijnen ouden en jeugdigen gastheer aanm
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genaam hem to hooren praten . Hij leg de zulk eene
keurige mengeling van opregtheid, eenvoud, fljn
godsdienstig gevoel en daarbij niet geringe zaakkennis aan den dag, dat zijne woorden misschien meer
indruk maakten en diepere sporen nalieten dan menigmaal eene schitterende redevoering .
Ook was hij eene zeer aangename verschijning
geweest, want de heer VAN LEDEN mogt de gegronde
hoop koesteren, dat de aanzienlijke kapitalen, door
SC} RAGEN ontvreemd, teruggevonden waren en zich
weidra in zijne handen zouden bevinden . Toen na
den maaltijd het weder een weinig was opgehelderd,
besloot men eene wandeling to doen, en na Newgatestreet, HoIborne-Hill en Chancery-Lane geheet
of gedeeltelijk to zijn doorgegaa -n, kwamen zij aan
de bevallige Lincoln s - Inn -Fields . Na hier eenigen
tijd met veel genoegen rondgewandeld en zich gelukkig gevoeld to hebben in het midden der groote
stad iets van de vrije natuur to kunnen genieten,
al was zij ook kwijnende, wilden zij langs eenen
poortvormigen uitgang van daar gaan, toen hun aan
de linkerzijde een openbaar gebouw in het oog viel .
Nieuwsgierig wendden zij hunne schreden daarheen ,
en het was hun een groot genoegen zich aan de
Royal Sardinian Chapel to bevinden, waar juist het
Iof zoude beginnen . Zij traden onmiddellijk binnen en achtten zich gelukkig den Hemelvader to
mogen danken voor de vele bewijzen van liefderijke
zor(r, waarmede hij hun weder begenadigd had .
Toen de dienst ,e6indigd was, namen zij een
huurrijtuig, dat hen weidra in Leaden -Hallstreet
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bragt . Daar werd het plan voor den volgenden dag
gemaakti/Wanergijmoen tuwenkapitndeo - Wanneer gij morgen met uwen kapitein de noo
di -n,ye verklaring hebt afgelegd nopens het veronLyelukte schip , zal ik zor&en Lyereed to ziin one.
met u naar de kust to vertrekken, zeide VAN LEDEN .
Zoo vroegtijdig mogelijk zal ik mij van de vereischte
vohnagt voorzien, on alles in bezit to nemen wat
onze agent heeft na oelaten
, en verder de maatreoe`3
0
len to doen in het work stellen, welke door mij zullen
worden noodig geacht . Als het een weinig medeloopt, kunnen wij binnen hoogstens drie dagen gereed en hier terug zijn , waarna wij bepalen zullen
wat ons to doen staat . Gedurende then Wd last ik
alles aan u over, waarde PAUL ; gij hebt reeds ge.nnoeo,
0o, overleg en' voorzigtigheid betoond om u die
zora toe to vertrouwen . Voorts verzoek ik a morzen
den flood VAN SCHRAGEN en mijn vertrek naar hel
strand to doen telezraferen . Later . bii mime teruffkomst, kunnen wij in brieven uAvoeriger berigt zendei
- Ik zal mij beijveren het vertrouwen waardig
te. ziin - dat iii Rehenkf - mlinhear

Hieromtrent koester ik geenen twijfel, hernam
Nu reeds kun,' een staaltie --yeveti
vain. awe bekwaamhel- d om onzen agent to zijn .
-- Zoo . zoo . zal de ionLe heer tot ODvolaer van
SCHRAGEN benoemd worden? vroeg MEERMAN .
Daarom is hi.j met mij herwaarts gekomenn .
op wensch van den ouden heer RE-EVELT .
- Nu, ik geloof dat gij nooit een' beteren zult
kunnen vinden," hernam IJENDRIK, gulbartig.
VAN LEDEN .
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De avond liep ten einde, en de gewezen super
cargo nam afscheid om de herberg op to zoeken
waar hij met zijnen vriend, den scheepsbevelhebber,
des morgens was afgestapt .
Toen des anderen daags van wederszijde alles met
den meest mogelijken spoed was in orde gebragt,
verlieten de peer VAN LEDEN en IIFNDRIK MEERMAN
de wereldstad .

XVII.
OUDERS .
Freund ! die Tugend ist kein leerer Namen,
Aus dem Herzen keimt das Gute Samen .
Lass den Freigeist mit dem Himmel scherzen,
Falsehe Lehre fliest aus bosem Herzen .
VON HALLER .

De gebroeders WEL1,ERS woonden reeds verscbeidene jaren op eenigen afstand van 4m$terdam en
sleten rustig hunne dagen . Reeds meermalen hadden zij tot elkander gezegd dat hun neef ANTONIE
zijn leven gewis moest gebeterd hebben, wijl zijne
m,oeder telkens loffelijke berigten van hem zond, en
vooral wijl de nieuwe eigenaren hunner fabrijk, wanneer zij eene enkele maal kwamen, hunne tevredenheid to kennen gaven .
De heeren waren reeds vrij oud en bemoeiden zich
daarom weinig met taken, doch de goede tijdingen
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deden hun altijd veel genoegen . Daarom viel het
hun dubbel hard, toen zij op zekeren morgen eenen
brief van den ouden boekhouder der firma ontvingen, waarin deze kennis gaf van de schandelijke
handelwijze des agents .
,iVan den beginne of heb ik er wel voor gevreesd,
riep FRANS, treurig het hoofd schuddende ; die knaap
was geboren om schande over onze familie to brengen .
- Het is verschrikkelijk, sprak FREDERIK ; en wat
zal zijne moeder nit wel zeggen ?
- Dat behoeft ons Been raadsel to zijn, zij zal
voorzeker anderen de schuld willen geven ."
Naauwelijks waren deze woorden gewisseld, toen
een bediende de komst der weduwe SCHRAGEN berigtte . Verbaasd stonden de broeders op en ontmoetten hunne zuster reeds in de voorkamer . Met
hare schelle, luide stem ., riep zij hen to gemoet :
i/Weet gij het reeds?
- Helaas, maar al to wel! antwoordde FREDERIK ;
uw ongelukkige zoos werpt een onuitwischbaren vlek
op de familie en is de schande onzer grijze Karen .
- Wat? riep mevrouw SCHRAGEN, ten hoogste
verbolgen ; durft gij mijnen ANTOON nog beschuldigen en tegen hem partij trekken? Bemerkt gij niet,
kortzigtige suffers! wien wij deze ramp to wijten
hebben, wie oorzaak zijn der dwaling van mijnen
braven zoon? Niemand heeft pier schuld dan zijne
patronen . Zij hebben hem aan alles blootgesteld en
elk middel ter hand gegeven om ongelukkig to worden . Is het niet onverantwoordelijk hem alles toe
,,e vertrouwen en bijna geene rekenschap to vragen
13*
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En dat in eene stall als Londen! . . De boekhoader
der firma heeft mij voorgesteld met mijn vermooen
to hulp to schieten en eenigzins to vergoedeip wat
ANTONIE genomen heeft ; doch ik zal hem antwoorden dat geen penning door mij zal gegeven worden,
en hij zijnen heeren zegge, dat het hunner achteloosheid schuld is, zoo miju kind ten verderve gebragt word .
- fat zuIt gij niet, sprak FRANS, op strengen
toon . Vruchteloos tracht gij u zelve to veroutschutdigen en de stem van uw geweten tot zwijgen to
brengen . Beschuldig geene anderen, maar vraag den
Hemel om vergiffenis voor wat gij zelve misdeedt .
Zeer goed is het u bekend , dat uw zoon steeds
alles wat goed was, met de voeten trad en wij er
van het eerste oogenblik zeer tegen waren dat hij
agent werd, wijl wij maar al to zeer vreesden voor
de gevolgen . Uwe list echter heeft hem then post
van vertrouwen doen verwerven, en heden zien wij
het droevige vermoeden van voorheen verschrikkelijk
bevestigd. Thans wilt gij zeggen, dat hij niet genoeg is nagegaan ; weet echter dat iemand, die een
huis vertegenwoordigt en wordt aanbevolen op eene
wijze als uw zoon gedaan werd, alle vertrouwen moet waardig zijn . De firma rekent op onkreukbare eerlijkheid, geenszins op schelmerij . Wilt
alles echter aan de slechte opvoeding, welke gig* new
gegeven hebt ; want zoo gij het uwe gedaan hadt
om hem tot Christen to vormen., waart gij niet gedwongen geweest hem uit het vaderland to verwijderen ; en zoo al bijzondere omstandigheden dit
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geeischt ha-den , zou hij elders even goed zijne pligten hebben kunnen volbrengen al's bier . Maar waar
bet zaad slecht was, konden zoo min hier als elders
goede vruchten worden voortgebragt . En wanneer
ik dieper indring en den oorsprong naga uwer fortuin, als ik onderzoek op welke wijze men steeds
getracht heeft eenen aanzienlijken rijkdom to verzamelen, opdat uw zoon eenmaal groot mogt zijn in
de wereld, dan vied ik hier de spreuk bevestigd .,
dat onregtvaardig verworven goed den vloek des
hemels met zich brengt!
Hij zweeg en ook rnevrouw SCHRAGEN sprak niet
meer, want zij gevoelde de waarheid dier taal . Maar
alvorens nog een oordeel over haar to vellen, zullen
wij herinneren dat misplaatste moederliefde haar
deed dwalen . En zoo zulk een kwaad een groot
kwaad is in de oogen des Heeren , zoo zien wij
dat de grond der misdaad altijd misplaatste liefde
is. Hij maant ons aan niet to oordeelen, opdat wig
niet geoordeeld worden . Zeggen wi der diep beklagenswaardige moeder vaarwel, daar haar nog een
zware slag wacht - tot uitwissching, zoo hopen
wioj - van wat zij den Schepper schuldig is .
De beer REEVELT bleef voortdurend in zeer zorgwekkenden toestand .
Zijne beminnelijke gale gedoogde niet dat vreemden hem bedienden, en was steeds in de ziekenkamer . Ja, zij bleef door voor de vertoogen der
geneesheeren, die de vreeze koesterden dat hare ge-
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zondheid door de vele bemoeijingen zoude gekrenkt
worden. Zij antwoordde, dat het haar een aangename pligt was aan de lijdenssponde to vertoeven ,
en dat de Allerhoogste haar daartoe met genoegzame
krachten gezegend had .
Reeds had zij er over nagedacht eenige bezuinigingen in to voeren , doch wilde dit niet in werking brengen voor zij eenig berigt van den heer
VAN LEDEN had.
Wij vinden haar in den namiddag aan eene tafel,
terwijl haar echtgenoot van een kalm oogenblik gebruik maakt om in een wij den stoel voor het raam
to zitten
/iDaar valt mij iets in, zeide de heer REE VELT ;
de tijd is daar om het laatste kwartaal voor dit
jaar van onzen kweekeling to voldoen, en daaraan
is zeker nog niet gedacht .
Ik heb den boekhouder opgedrager~ met de
gewone betalingen, zoowel van huiselijken aard als
die der firma geregeld voort to gaan , en hij heeft
mij daarvan dagelijks verslag gegeven, doch tot op
dit oogenblik vernam ik flog niets van het leergeld .
Dat dacht ik wel, hernam de zieke ; wij l het
onder de rubriek 11geheime uitgaven" in mijn huisboek voorkomt, heeft hij zeker gemeend ons daarover eerst to moeten raadplegen . C ij weet, Y ADE N WIJK is een behoedzaam man .
Idet spijt mij eenigzins dat hij er kennis van
heeft bekomen . Hadden mijne bezigheden het niet
belet, zoo zoude ik liever zelve ons bijzonder boek
gehouden hebben .

199 - Och, mijne waarde, of hij het weet of niemand, dat komt zoo wat op hetzelfde nee'r . Hij is
zoo bescheiden, dat zelfs geen teeken aan ons zal
verraden dat hij jets bijzonders weet, en aan vreemden zal hij volstrekt niet het minste openbaren .
- Daarvoor vrees ik ook niet, alleen vind ik de
gedachte voor ons stootend, dat een derde eene goede
daad kent . Maar het zij zoo : nood breekt wetten .
- Heeft RA-DENWIJK ook doen weten, of hij vandaag nog hier komt ,'
.- Ik geloof het niet , want men zeide mij van
morgen, dat hij het zeer druk had .
Welnu, wees dan zoo goed hem een lettertje
to s6rijven, opdat hij het geld volgens de aanwijzing in het boek doe bezorgen . Alles staat er duidelijk in aangeoeven, zoodat hij niet falen kan,
maar het regtstreeks aan onzen pastoor zal doen
geworden . "
Mevrouw RE E VELT trad tot eene zijtafel, waar zij
het briefje schreef en verzeoelde, waarop een bediende bevel ontving het to bezorgen.
//Hoe onze PAUL het nu toch wel waken mag?
hernarn zij .
Ja, daarover heb ik vandaag ook al dikwijls
gedacht, en wij willen het beste hopen .
- Het is altijd gelukkig to heteii, dat hij onzen
vriend bij zich .heeft.
- Voorzeker, dat zal hem in den beginne zeer
to stade komen,
- Met wee^rzin denk ik echter aan den tij d, dat
hij alleen zal zijn .
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Ik had oak liever dat VAN LEDEN bij hem
k onde blijven, maar zoo iets kunnen wij niet vergen . Intusschen is het eene schoone geruststelling,
dat wij zijn karakter kennen, en niet dan al wat
goed is van hem to wachten hebb( , n. Ook zal V N
LEDEN hem ongetwijfeld met vele wakkere, brave
vrienden van onzen vroegeren tijd bekend maken,
wier gezelschap den jongeling even leerrijk als aangenaam kan zijn .
Er is zelden eene kwaal zonder hulpmiddel,
maar als het eenigzins kan, blijf ik maar liefst
buiten het gebruik dier middelen, hernam mevroaw,
met eenen zachten glimlach . Ik geloof, dat als wij
in zijn binnenste hadden kunnen zien, hij liever op
school gebleven ware, dan zulk eene reis to doen .
Dat kan wel zijn, maar hij dient toch eindelijk to huis to komen . IIij bezit reeds zooveel
kundigheden , dat hij als koopman van alien geen
nut zal hebben .
wetenschappen zijn nooit iets overtolligs en
dienen den mensch altij d .
Hierin geef ik u gelijk ; maar ik bedoel slechts,
dat hij bij minder kennis toch een goed koopman
kan zijn . Overigens zij het verre van mij het geleerde in hem to minach ten .
Deugd en wetenschap alleen verhefen den
mensch ."
De echtgenooten zetten het gesprek nog eenigen
tijd in dier voege voort, waarna het voor den heer
REEVELT raadzaam bevonden werd naar bed to gaan .
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EENE ONTDEKKING .

In memoria ,-eterna erit justus, ab auditione mala non timebit.
Ps . CXI : 7 .
De reytmaydige zal in eeumige yedachlenis bli~ven ; hij zal
niet vreezen voor ;wade gerixhlen .

Wij zullen eens vlugtig kennis waken met den
ouden boekhouder der fabrijk . Het is een lager en
mager man, met grijze lokken, scherp en droog
gelaat, die u kan aankijken met oogen als wilde
hij u doorboren . Toch is hij niet kwaad , maar de
man heeft strenge beginselen en het door vlijt en
oppassendheid tot boekhouder gebragt , en daarom
is zijn uitzigt wat stuursch en steeds de spreukk in
zijn mond, dat ieder die will oppassen ook door
de wereld kan komen .
Hij had het ons bewuste briefje van mevrouw
RIKEVELT ontvangen en was bezig het boek op to
slaan dat daarmede in betrekking stond . Daar las hij :
Drie-honderd gulden voor BAPTIST MARTER, to
bezorgen aan den wel-eerwaarden heer pastoor der
parochie van . . .
,/Zoo, zoo, dat is voor den zoon van miEFRm&N
den neef van mijn' wakkeren vriend HENDRIK, die
voor eenige jaren hier was en zoo onregtvaardig
moest weggaan . Het doet mij genoegen, dat mijuheer IR F E V -E T, T zich den' knaap heeft aangetrokken,
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want reeds hier op het kantoor beloofde hij veel .
Intusschen komt het mij wat vreemd voor, dat
MEERMAN er mij nooit over sprak wie zij nen noon
liet studeren . Wel is waar heeft hij denkelijk moeten
beloven het stilzwijgen to bewaren, maar tegen eenen
ouden bekende mag men toch wel eens uit de school
klappen ; to meer wijl hij weet, dat alle taken van
dit huis aan mij zij n toevertrouwd . Kom, ik wil
eens zelf het geld bij den heer pastoor brengen ; en
wijl ik dan flog een uurtje vrij heb, ga ik dat bij
MEERMAN doorbrengen . Ik zal hem het vuur wel zoo
na aan de scheenen leggen, dat hij bekent ." De
boekhouder nam drie bankbilletten en stak die in eene
brieventasch, waarna hij zijnen overjas aantrok en het
kantoor verliet . Aan de woning van den pastoor
gekomen, vernam hij dat deze niet to huis was .
vEn weet gij niet , wanneer ik zij n eerwaarde hier
vinden kan ? vroeg hij .
Daarvan is niets bepaalds to zeggen, want er
zij n flog al vrij wat zieken. Ik geloof echter dat gij
hem vinden kunt in den ellenwinkel, het tweede
huis van den hoek in gindsche straat . Er staat in
eene der ruiten : P . MEERMAN .
0 , dat weet ik. Zij n daar zieken ?
-- Ik zou het niet kunnen zeggen, maar van
middag kwam mijnheer MEERMAN hier om den pastoor to spreken, en daar zijn eerwaarde juist belet
had, beloofde hij wel eens aan to komen ; zoodat ik bid na als zeker durf zeggen , dat gij hem
daar ontmoeten kunt, als uwe boodschap zoo dringend is .
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Ten hoogste verpligt ," riep -RADENWJJK de
bediende toe en verwijderde zich .
Weldra beyond hij zich in den netten winkel van
MEERMAN .
Deze keek eenigzins vreemd op toen hij
den boekhouder voor zich zao, , want ofschoon zij
elkander sinds jaren kenden, was juist heden de dag
en het uur zoo ongewoon, dat hij zijne oogen naauwelijks durfde vertrouwen . RADENWIJK ontwaarde zulks
enn riep lagchende :
//Ja, ja, ik ben het wel, oude kameraad! Hoe
gaat het met u en het huishouden ?
-- Opperbest, vriend, kom binnen ; maar gij zijt
waarlijk als uit de lucht gevallen ."

Men

schaarde zich rond de kagehel, en moeder

TRUITJE

verdween met de kinderen uit het vertrek ;

de goede vrouw was maar het liefste buitenn gezigt ,
als er

vreemden

kwamen .

"En nu zalt gij wel raden

vat 1k

eigenlijk ko

doen, niet waar?
Misschien een partijtje op het dambord maken!
Verre van daar, slimme guit , ik kom u een'
.
hoop geld brengen
Z)
- Mij ? Nu wilt gij mij ook eens bij den neus
leiden , of ik heb het mis . . .
--- Houd u maar zoo dom niet ,
geld
-

dat gij

ik breng het

anders van uwen pastoor ontvangt .

Maar hoe zit het nu?

RADENWIJK, ik begrijp

u volstrekt niet! Voor zoover ik weet heb ik nooit
een' penning van onzen pastoor ontvangen . Hij koopt
niets NJ mij .
-

Het behoeft ook niet voor uwen winkel to
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zij n . . . ik was juist tot hem gegaan om het hem voor

u to overhandigen, maar daar hij niet to huis was,
besloot ik het u zelf to bezorgen.
Kom, kom, gij wilt van avond eens schertsen ;
nu, daar heb ik niets tegen ; ga uwen gang !
Gij zijt wel taai en dwingt mij rond voor de
zaak uit to komen . Wat mij aangaat, ik mag zoo,
iets wel , het bewijst dat men u een geheim kan
toevertrouwen ; om dus kort en goed to gaan, ik
breng u hier den laatsten termijn voor het leergeld
van uwen zoon BAPTIST .
-- Tnderdaad ! riep MEERMAN, in de hoogste verbazing ; en van wien komt dat ?
Hoe heb ik het nu ? riep RADENWIJK, die niet
wist of hij boos worden of lagchen zou .
Gij brengt mij op het spoor van een geheim,
dat ik sinds lang giste , doch waarvan ik nooit de
minste zekerheid had, sprak MEERMAN, die alles inzag. Het leergeld van mij nen zoon werd ongetwij feld door de familie RFEVELT betaald .
Rn gij wist dat niet ? hernam de boekhouder, plotseling verlegen door de woorden zijns
vriends, wijl hij nu inzag een geheim verraden to
hebben .
Op mij n woord van eer, het was mij onbekend ! bevestigde de winkelier.
Dan heb ik eene onvergeeflijke lompheid begaan, welke mij eeuwig spijten zal.
Geenszins, gij hebt mij eene gulden dienst
bewezen ; want sinds geruirnen tijd zoude ik er alles
voor gegeven hebben, zoo ik den naam van onzen
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edelmoedigen weldoener had mogen weten . J uist
had ik gisteren avond van mijneia noon een' brief
ontvangen, waarin hij mij verzocht eens naar onzen
heer pastoor to gaan, wijl de vervallen termijn niet
betaald was . lk zat niij al beangst to maken , dat
de brave ondersteuner ziek of gestorven was, of door
eene andere onistandigheid verhinderd werd verder
voor BAPTIST to zorgen . Daarom ging ik van daag
eens naar de kerk, dock de pastoor was niet to
spreken , en zoude zich do moeite geven zelf aan to
komen . Nu zie ik u onverwachts, en wat Dog het
aardigste van alles is, gij breirigt ook het geld .
-- Hot is eon verschrikkelijke misgreep! bromde
P.ADENWI,TK, gansch Diet over zich zelven tevreden .
- Kom , maak er u toch niet moeijelijk over,
de ramp is nog al to overkomen .
---- Dat mag u zoo toeschijnen, maar ik neem het
ernstiger op . Weet gij wel dat niij voor de eerste
maal zoo iets oebeurt, en ik er de helft van mijn
jaargeld om wilde geven, zoo bet niet ware voorgevallen P
- ledereen kan falen, en bij u geschiedde het
niet uit kwade trouw .
- Neen , maar het geeft een bewijs van onvoorzigtigheid, wat in den handel reeds hoog to laken
is, vooral wanneer ons geheime zaken worden toevertrouwd. - maar het is nu eenmaal zoo en niet to
verhelpen ; wij moeten er dus in berusten . Laat ons
over iets anders spreken! In ;o-eruimen tijd hoorde
ik Diets van uwen neef RENDIRIK ;'hoe maakt die
het Loch '?
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Voor zoo ver ik weet zeer goed , het is nu
eene week of zes, dat ik het laatste berigt van hem
kreeg.
Zoo, zoo , en is hij nog altijd super cargo op
Am er2ka ?
Nog immer, en dat schij nt hem tamelij k wat
op to lev eren . "
Terwijl zij daar zaten to praten, werd de deur
geopend en een heer trad binnen .
,/Ha, mijnheer pastoor !" riep MEERMAN en liep
haastig in den winkel .
Weldra kwam hij met den gewenschten bezoeker
binnen .
//+hij zijt bij mij geweest, goede vriend, sprak hij
tot MEERMAN, en als er nu gelegenheid is, dan kom
ik eens hooren wat gij mij to zeggen of to vragen
hebt."
MEERMAN herhaalde wat wij hem aan RADENWIJK
hoorden zeggen .
Toen hij geeindigd had, zag de pastoor eenigzins
bedenkelijk naar RADENWIJK, dewijl het hem onbekend was of deze daar toefde uit louter vriendschap,
dan wel of hij den vader kwam zeggen, dat zijn
zoon niet langer op kosten eens vreemden kon studeren . De boekhouder zat met duisteren blik voor
zich to staren .
"floor eens, beste MEERMAN ; ik zal naar die zaak
onderzoeken, sprak de pastoor na een oogenblik
peinzens . Zoo mid het geld gegeven wordt, zal ik
het volgens gewoonte onmiddellijk opzenden ; mogt
er on verhoopt eenige hinderpaal of staking gekomen

zijn, zal ik u daarvan kennis geven, en wij zallen
zien wat ons to doen overblijft .
- Ik zal het zelf maar bekennen, sprak RADENWIJK nu .
Ik heb het ongeluk gehad een verreaaanden misslag to begaan, mijnheer pastoor, door
het liefdadige geheim van mijnen meester uit to
brengen . Zoo als gewoonlijk, bemerkte ik de onverschoonbare dwaling eerst, toen zij begaan was,
waaroni ik niets verder to doen heb , dan hier to
verzoeken, dat toch vooral geene verdere ruchtbaarheidd aan deze rampzalige geschiedenis gegeven worde ."
Hij verhaalde nu omstandig wat plaats gegrepen
had, en voegde er bij
,/Ik was in de verbeelding dat MEERMAN wilt ,
wie zijnen zoon liet on derwijzen, en daarom, toen
ikk u niet to huis vond en vernam, dat uwe komst
hier verbeid werd, meende ik niet beter to kunnen
doen, dan het aan mijnen vriend zelven to gaan
overhandigen, waarna deze u van de zaak berigt had
mogen geven . Echter behoef ik wel niet to zeggen,
hoe verbaasd ik was, en meer nog, verstoord op
ij zelven, toen ik den misgreep zag .
- Het schijnt mij toe, mijnheer, dat gig u zelven
een weinig to streng oordeelt, sprak de pastoor .
Naar het mid voorkomt, zit gig in de handers der
Voorzienigheid het werktuig geweest omm de daden
eens braven aan het licht to brengen . Zoo het een
eerste vereischte is voor eon liefdewerk, dat de linker onbewust blijve nopens de regterhand, en niets
schooner en verdienstvoller is, dan voor hot oog der
wereld met eenen sluijer to omgeven wat men goeds
m
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vermeld . Niet om den gever ijdelheid in het hart
to storten, zullen wij zijn' naam noemen, maar om
hem tot navolgingswaardig voorbeeld to stellen en
ieder ander in bet goede aan to sporen . Nu mijnheer MEERMAN weet, wien zijn zoon naast God het
geluk van onderrigt to verkrijgen to danken heeft,
zie ik er volstrekt geen bezwaar in, dat hij dit
aan BAPTIST meldt. Het is droevig voor een dankvol
hart den weldoener niet to kennen, vooral wanneer
bet eene zoo verhevene zaak geldt . En wanneer wij
de zorgwekkende omstandigheden nagaan, waarin zich
de familie REEVELT bevindt, wordt ons hart diep
geroerd over hare zorg . Betreur het geenszins, dat
gij eene edele daad mogt ruchtbaar maken, mijnbeer ; houd u verzekerd, dat wij u nooit in de minste
ongelegenheid zullen brengen, want ik neem de gevolgen op mij en sta voor alles in . Wat u betreft,
mur-MAN, uwe bescheidenheid is mij to welbekend,
dan dat ik van die zijde iets vreezen zoude ; maar
bet zou kunnen zijn, dat bet oogenblik kwam . ,
waarin ik bet gunstig oordeelde, u en uwen zoon
gelegenheid to verschaffen den heer REEVELT uwe
erkentenis to betuigen . Tot then tijd echter zwijgen W~j .
De beide vrienden waren, ten hoogste voldaan over
de woorden van den waardigen geestelijke . Deze
nam kort daarop afscheid, na bet geld van den boekhouder ontvangen to hebben .
,,Het is toch wonderlijk, sprak de winkelier, op
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Dat geheim , gedurende verscheidene jaren met groote
zorg bewaard, wordt plotseling op de eenvoudigste
wijze aan hey, licht gebragt, en door wien? . . . Door
hem van wien dit wel het allerminste to wachten
was : door een der meest voorzigtige, stipte en bescheldene menschen die in heel Amsterdam to vinden
zijn . Als wij daarover eens nadenken, waarde vriend,
komt het u dan niet voor, dat wij in de hand des
Alwijzen met al ons vernuft en overleg blinde en
onbesuisde kinderen zijn? En leeren wij niet wee^r
uit dit geval, dat de nagedachtenis der regtvaardigen
voor God vereeuwigd wordt, zoo als wij 's zondags
in de vesper zingen P . .
- Ongetwijfeld, MEERMAN, en het spijt mij niet
meer dat ik het moest ziiii, die u de verpligting
deed kennen, welke gij aan de voortreffelijke familie
REEVELT hebt,
Ik weet zeker dat het haar onaangenaam zal zijn, zoo zij verneemt, hoe de schoone
daad aan den dag gekomen is ; maar tevens vertrouw
ik vast dat zij mij het feit ten goede houde .
Voorzeker . Tk verheug mij vooraf in het genoegen dat BAPTIST zal smaken , als hij van de geschiedenis kennis draagt. Telkens als hij bier was
en vaak in zijne brieven, vroeg hij mij, wie toch
de weldoener zijn konde . Wij gisten veel, en dachten meermalen aan de familie REEVELT ; doch daar
zij ons bijna gebeel onbekend was, durfden wij
niets met zekerheid bepalen. Maar hoe gaat het bij
hen, zijn zij onuesteld, of? .
Sedert geruimen tijd is mijnheer ziekeBOHL 11 .
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, to
lijk, zeide RADENWTJK ; het is to hopen dat hij
betere .
Ja , want zijn dood zou voor velen een ontzettende slag zijn ."
Het was tien uur geworden, en de boekhouder
verwijderde zich, na zijnen vriend noginaals to hebben aanbevolen, toch alle voorzigtigheid in ache to
nemen . MEERMAN sloot zijnen winkel en gebruikte
het avondmaal . Daarop zette hij zich aan eenen
kleinen lessenaar en begon zlj nen noon in een' uitvoerigen brief to verhalen wat dien avond gebeurd
was . Het werd laat voor hij zij ne legerstede kon
opzoeken .

XIX.
DE

VERLOVING .

Cum invoearem, exaudivit me Dens justitiae mew : in tribulatione dilatasti mihi .
Ps. IV : 2 .

Toen ik riep, heeft de God mijner get~egtig%eid mij verhoord
to de benaauwdheid hebt Gj het m ruin- gemaakt.
Haec est dies quam fecit Dominos,
in ea .

exultemus et leetemur
Ps. CXVII : 24 .

hit is de day, door den Heer gemaakt- laat ons juichen
en vrolfk z~n .

Wanneer wij veertien dagen in stilte laten voorbijgaan en daarna het verblijf der familie REEVELT
bezoeken, is het ons aangenaam daar vreugde, groote
vreugde to vinden . Fene milde najaarszon werpt
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haren vrie-ndelijken gloed in de groote voorkamer
waar wij de voortreffelijke echtgenooten bijeen vin
aan

Fn

bp.;rlpr uplq .A.ft

driiUt

wp.l

7, ;(Yf.hqAr

nit

wat dank het harte vervult voor eene - gezegende
n-ddino,

nitt

den

niterst bemarden tonstand- waarin

wij hen vroeger aantroffen
want ofschoon hun
wezen nimmer moedeloosheid of gebrek aan berustina in 's Heeren wil verried, toch bereft ieder .
dat het in de bange urena niet zoo belder kon staan
Was de nude heer nog geenszins geheel
als nu .
hersteld, zoo verheugde hij zicb toch in eene aanmerkelijke betersebap , en de vaste hoop bestond,

dat hij weldra tot vorige krachten zoude terugkeeren .

De aelukkige
omkeer had beter dan de beste gen
neesmiddelen gewerkt, en God was de verpleger
zijns dienaars geweest . De Heer bad bijgestaan :

nint door stoffellikee middelen - maar door _ueestelfike .

Vermelden wij in korte woorden wat er heeft
e nEr was tij ding uit -Engeland gekomen, dat men
onder de nalatenschap van ANTON SCHRAGEN het
grootste gedeelte van het door hem ontvreemde
had terug-gevonden, alsmede eene menigte handelsbrieven . welke voor het huis van het hooaste belang
waren . Daarult had men kunnen na 0oaan, op welke
wijze hij gedurende zijn leven als agent gewerkt
had, en hoe bet mogelijk geweest was, dat hij zijne
n I .9n .t, q o, na r e n

nnfrn -np-n inn Iqll(rPn flirl botimno,

]Dpbon.r

VAN T .11 -n -P.N

had onmiddellijk _ maafre oaelen genomen om het ontstane kwaad uit to roeii en , de misbruiken to herstellen en eene bepaalde orde van zaken tot stand to
14

brengen . Ook had hij nu op eens de handers ruim
genoeg gehad om de voorkomende wissels to lossen,
en achtte hij het wenschelij k verder to zien, hoe
alles liep, alvorens hij er toe overging, uitstel
van betaling to vragen aan de later to wachten en
aanzienlijke eischers . Veel voorzeker was dus gewonnen, en men mogt hopen, door overleg en arbeid
het onweder, dat zoo lang dreigde, to ontgaan .
Verre was het er echter of , dat de fabrijk haren
gewonen loop volgen en geregeld handel drij ven
kon . Neen, nog groote bez waxen bleven aanwezig,
en men liep voortdurend veel gevaar, wijl de ongunstige gezindheid van eenigen der eischers in staat
konde zijn de zaak nog op den rand des verderfs
to brengen . Intusschen was men onverwacht veel
vooruit gegaan, en men wenschte, zonder voorbarige
geestkwelling, to zien wat vender to doen stond .
Toen die berigten to Amsterdam gekomen Waren en
reeds allergunstigst op den heer REEVELT gewerkt
hadden, ontving men een bezoek van den heer FREDERIK WELLERS . Deze betuigde zijn diep leedwezen
over het schandelijk gedrag zijns neefs en deelde de
ontzettende tijding mede, dat zijne zuster bij het
vernemen van het allertreurigst uiteinde haars zoons
zoo zeer ontsteld was, dat zij drie dagen later den
geest gaf. De Algoede was echter in die laatste
stonden met haar geweest en had haren geest doordrongen van diepen rouw over veel waarin zip gefaald
had . Daarom liet zij de heeren REEVELT en VAN
LEDEN verzoeken, haar toe to staan eenigzins to herstellen wat haar zoon misdreven had, waartoe zij
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ouders gescheiden moest leven, dat een brave noon
tot redding der eer en het welzijn van twee fa ,-!-Ali6n in het vreemde land moest toeven, wenschte zij
ook daarin verandering to brengen . Zij herinnerde
zich, eenmaal oorzaak geweest to zii -n, dat een godsdienstig huisvader uit de dienst haars broeders was
verwijderd geworden, om plaats to maken voor iemand,
die op het kantoor van Karen echtgenoot gewerkt had,
doch wiens slechte ~andelwijze dra tot ergernis werd .
Thans hoopte zij , dat de verongelijkte HENDRIK
MEERMAN konde gevonden worden, en hij als agent

de opvolger haars zoons w.ogt zijn, opdat diens dood ten
niinste eenen brave tot heil zoude strekken . Daar HENDRIKS onkreukbare trouw en eerlijkheid bij velen bekend was , stelden hare broeders zich tot zijne borgen .
Na aldus getracht to hebben veell weder goed to
maken , was q overleden, na dringend to hebben
verzocht, de familien REEVELT en VAN LEDEN voor
zich en haren noon on , vergiffenis to bidden , en
haren laatsten wensch - als die eener stervende
to vervullen en de schadeherstelling aan to nemen .
De waardige heer REEVELT dacht hierover rijpelijk
na en verklaarde daarop, ook uit naam zijns vriends,
dat hij zich niet geregtigd achtte den uitersten wit
to weigeren, wijI hij vermeende niet to mogen betwijfelen of de genadige Albeschikker had mevrouw
SCHRAGEN zulks, ingegeven, tot troost in het stervensuur en als onderpand van hoogere barmhartigheid .
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De peer WELLERS betuigde hierover zijnen dank en
keerde met een verligt gemoed tot zijnen broeder
terug, die met vreugde den afloop der zaak vernam .
Onmiddellijk haastte men zich van dit voorval to
Londen kennis to ge ven , en men bewonderde de
aanbiddelijke raadsbesluiten des Eeuwigen, die HENDRIK MEERMAN zoo ten bekwamen tijde daarheen
gevoerd had. En de vrome familie meende daarin
to mogen ontwaren, dat de Heer aan de beklagenswaardige maeder genade bewezen had, en dit op
aarde, door de besturing der lotgevallen, verkondigen wilde.
Het antwoord van den heer VAN LEDEN klonk,
dat hij er reeds rijp over gedacht had, MEERMAN
tot agent voor to stellen , daar deze schoone bewijzen
van deugd en bekwaamheid gegeven had . Nu hij
echter hiermedc het verlangen eener boetvaardige
ziel voldoen kon, twijfelde hij geen oogeublik meer
en benoemde den wakkeren man . Tevens maakte
hij de opmerking hoe de zondaar verdwenen was,
opdat de deugdzame beloond zoude worden .
Mevrouw REEVELT was onuitsprekelijk gelukkig
dat haar welbeminde zoon zoude terugkeeren, en kon
geene uitdrukking genoeg vinden omm daarvoor den
Hemelheer to danken . Zij was echte overtuigd hare
erkentenis hierover niet beter en welgevalliger aan
het Opperwezen to kunnen betuigen, dan door to
bidden voor _IANTONJE, die zoo onverwacht van de
aarde was weggeroepen, en voor de rust zijner
acme ziel Missen to doen lezen .
Want zij besefte wat haar ongeluk zoude geweest

zijn, indien haar PAUL den Weg van ANTOON gevolgd
ware ; en dat haar kind het goede pad behouden
had, schreef zij geenszins aan hare opleiding, maar
wel aan de bijzondere genade toe, waarmede de
Vader hare ootmoedige en volhardende smeekingen
verhoord had .
t/Niet ons, Heer, niet ons, niaar uwen heiligen
Naam zij eer!" was steeds hare hulde .
Niet minder gevoelde haar gemaal, wat stof tot
dank hij weder had . Diepe ernst maakte zich van
hem meester, wanneer hij met gesloten oo 0,,, doch
wakende op zijne sponde liggende, den loop der
gebeurtenisseli naging . Bijzonder was hij innig Opgetugen, dat PAV L weldra to Jm,,81erdum teruakeeren
zoade . Want dan wilde hij den waardigen noon
be wijzen, met wat teedere zorg zijne ouders steeds
your hem wren werkzaaija geweest, en alles wat
verder in hun' stand zoo ruimschoots kon genoten
worden, zoude zijn deel zijn . Reeds had hij eenige
vrienden die hem vaak kwainen bezoeken, hiervan
kennis geoeven, en deze hadden de voortreffelijke
planners toegejuicht, en daar twee hunner in Mei
naar de schoonste streken van Europa zouden vertrekken, omm daar al to ge-nieten wat natuur en kunst
zoo ruinischoot , ; aanbieden, werd besloten dat de
veel.zijdjg ontwikkelde jongeling hen vergezellen zoude .
Als hij dan otnstreeks den winter terug was , zou
de heer REEYELT zijne zalen openen voor luisterrijke
feesten, opdat de dagen van het dierbare kind als
een schoone droom zouden voorbij snellen . Hij wilde
nieuwe paarden en rijtuigen koopen en stelde zich
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voor een deel zijner woning in nieuwen smaak to
versieren, opdat niets ontbreken zoude om PAUL to
behagen .
En later, wanneer de bevallige en krachtvolle jongeling zich onder de geestrijke en bloeijende schooners
eene bloem mogt verworven hebben , om tot onschatbaar sieraad en geurvollen balsem op zijne levensbaan
to strekken , dan zou hem het grootste deel der aanzienlijke bezittingen in eigendom worden geschonken,
opdat hij , naar den besten voet, als de eersten des
lands mogt leven .
Dat alles spiegelde de heer REEVEI,T zich voor
en was bij voorraad gelukkig in het hell , dat hij
hiermede zijnen zoon gang bereiden, In zijnen geest
zag hij hem reeds zich dagelijks verheugende in bet
paradijs, dat hem door zijne ouders op aarde bereid
was . Hij stelde zich voor, hem reeds onmiddellijk
na zijne terugkomst uit Lox-den van die schoone
toekomst kennis to geven ; geenszins wijl hij dit
noodig achtte om hem verder aan to sporen het goede
tie doen , maar wijl hij er eene voldoening voor zich
zelven in vond, PAUL to doen zien, hoe reeds voor
dien s toewij ding aan de fabrij k door de ouderliefde
hem eene gelukkige loopbaan bereid werd, en zoo
hier eenige droevige verandering was gekomen, zulks
niet hunne schuld was, maar aan de wij ze beschikking eener goedertierene Voorzienigheid moest worden
toegeschreven .
Het bewustzijn, in staat to wezen dat alles to
kunnen volbrengen, terwijl nog zoo kort geleden de
vreeze bestond hiertoe niets to vermogen , bragt zeer

veel bij om de ziekte eene gunstige wending to
doen nemen . Gaarne maakte hij zijne edele gade
deelgenoote der gulden plannen ; dock deze scheen
daarmede niet altijd to kunnen instemmen, wijl zij
meermalen de bedenking opperde, of het wel werkelijk PAULS wensch was, zich aan den handel to
wijden . Thans was de d,ag daar waarop de jongeling
in bet ouderlijk huis zoude terugkeeren, en wijI, in
den stond dat wij het betreden, ook het uur niet
ver of was, gevoelt men , dat ieder zich in eene
hevige doch tevens aangename spanning beyond .
Mevrouw dacht bijna onophoudelijk aan den brief,
welken PAUL haar voor zijn vertrek gegeven had, en
waagde het niet naar den inhoud to raden , uit vreeze
zich to vergissen . Het stilzwijgen werd door beiden
bewaard , wijI ieder zich in zoete gepeinzen verloor .
De beer REEVELT zat op de sofa, en zijne gade
aan eene kleine tafel . Maar wat doet hen plotseling
opspringen en elkander vragend aanstaren ?
Een welbekend rijtuig is in vliegenden draf genaderd en houdt voor het huffs stil . Weinige oogenblikken later werd een schoon tooneel aanschouwd!
Door den waardigen pastoor geleid, die hem had
afgehaald, was PAUL binnengetredenn en genoot al het
zoet des wederziens in de omhelzing zijner ouders .
Diep was ieder getroffen, want als onwillekeurig
drong zich bij hen de herinnering op, van wat er
was voorgevallen in den betrekkelijk langen, maar
toch korten tijd, dat men gescheiden was geweest .
Toen men ten laatste geregeld aan tafel zat, zeide
de priester :
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t/Het is mij een aangenamen pligt u alien geluk to
wenschen met deze hereeniging . De Algoede heeft
u in zijue aanbiddelijke w1jsheid en lief de willen
beproeven, en daar uwe harten getrouw bevonden
zijn, is ook het loon niet uitgebleven . Zoo gij tevens stoffelijke voordeelen en zinnelijke genietingen
mogt erlangen, zoo is toch het beste loon u omhoog
bereid. God heeft van uwen zoon verlangd, zich
aan uw aller welvaart toe to wij den en eigen lust,
eigen genoegen voorbij to zien oin zijne ouders to
eeren . Daaraan werd onmiddellijk door hem beantwoord en God was voldaan . Alleen de wil werd door
Hem begeerd, en daaraan heeft Hij voor uw zoon de belooning der daad gehecht . Ikk zal niet uitwij den over de
pijnlijke dagen en nachten, welke gij gesleten hebt, zoowel wegens het vertrek van uw eenig kind, als om
den tegenspoed in uwe zaken . Maar wijl gij zonder
morren in alles berust hebt .1 werd . de ramp van uw
huis geweerd ., en mogt gij elkander weder bezitten .
Ook hierin dus zien wij, dat alien die in ootmoedige
onderwerping het hoofd buigen en zeggen : Vader,
Uw wil geschiede!' uit de- vcrdrukking opgeheven
en vroeg of laat vergolden worden . Laat dit ons
op wekke .u tot voortgang in het goede ; Been szins wijI
wij thans daarvan stoffelijke gunsten ervaren, maar
wijl het ons schatten gaart voor de eeuwigheid . Ofschoon aardsche goederen geenszins Iigt mogen geacht
worden, als zijnde altijd een geschenk van den Hemel,
moeten wij zorgen er geenszins ons hart aan to
hechten, wijl de voorbeelden talloos ziju, dat zij ons
plotseling kunnen ontnomen worden, en helaas! den

I
meesten meer tot vloek dan tot zegen strekken . Hier
kan dit niet gezegd worden - tot mijne innige vreugde
mag ik getuicren, dat gij geenszins uwe hoop
op het vergankelike gesteld hebt, maar op Hem
die hemel en aarde uit het niett schlep. U daarmede
een schild to verzekeren, tegen elke, lotswisseling is
de daad van den brave, en Y~j moogt uitroepen : Op
U, o Ileer, heb ik mijn vertrouwen gesteld, en
nooit be vond ik mij verlaten!"'
De heer REEVE-11T betuigde zijnen dank voor de
hartelijke woorden, welke hij verklaarde, alien evenzeer
tot vreugde en verkwikking als heilzamen raad to
verstrekken.
:fort daarop vertrok de pastoor, na wet PAUL
eenen wenk oewisseld en der farnilie beloold to hebbea, then dag nog to zullenterugkomen . __N_u echter
spoedde hij zich tot den heer VAN LE'l),,,N, die insgelijks met PAUL teruggekomeii was en zich ontulddellijk tot zjjne gade begeven had .
PAUL had vrij wat to vertellen uit londen, doch
wenschte dit tot eene nadere gelegenheid to bewaren, wiji hij gaarne zou zlen, dat ziju vader eenige
rust narn. Deze was getroffen door die oplettendheid
en begaf zich naar zijne kamer, wiji de hevige ontroering hem vermoeid had . De moeder was nu met
haren zoon alleen, en wij achten de vertro uwelij ke
mededeelingen, wederzijds gedaan, to hoog, dan dart
wij ons veroorloven zouden die to openbaren . Wij
willen dus wachten tot de schemering daar is en de
gelukkige echtelingen zich in de groote zaal bevinden
Slechts weinige waskaarsen zijn nevens den spiegel
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ontstoken , zoodat een goed deel van het vertrek in
half duister verkeert . PAUL is afwezig, en mevrouw
zegt tot haren echtgenoot, terwij 1 zij hem eenen
brief reikt
//Zie hier wat PAUL ons schreef voor zij n vertrek
naar Engeland ; then brief zouden wij niet vroeger
lezen, wijl hij zich aan ons heil geheel wilde opofferen .
Terwijl gij sliept, heb ik al het schoone aan hem
voorgesteld dat hij in de toekomst genieten kan ;
uitvoerig heb ik uwe plannen ontvouwd en aangetoond, wat de wereld hem in onzen stand biedt . Toen
hij alles met de meeste oplettendheid had aangehoord,
was zijn voortreffelijk antwoord
//Ten diepste ben ik geroerd door uwe liefde, en
ik betuig u daarvoor mijne onuitsprekelijke erkentelijkheid . Echter hoop ik, dat al bet heerlijke, mij
door u als loon weggelegd , door mij zal mogen
geweigerd worden . Wat ik deed was mij n pligt ,
en daarvoor mag Been loon worden aangenomen ;
hoogst gelukkig ben ik, iets to hebben kunnen doen
ter eere Gods . Zoo gij echter wenscht mij eene
gunst to verleenen , zoo bid ik, als hoogste geschenk,
den wensch to verhooren, welke in den brief is uitgedrukt, die u door mij bij mijn vertrek gegeven werd .
Daarin is uitgedrukt wat mij gelukkig kan maken,
en zoo ik de ontzagchelij ke en verhevene waardigheid
mag bereiken, waarvan ik daar spreek, zal mij
grooter geschenk geworden dan al hetgene gij mij
bieden kunt ."
Zien wij thans wat hij wil, want ik twijfel niet of wij
zullen weder reden vinden den Allerhoogste to loven .

Ten hoogste verbaasd ontzegelde de heer REEVELT
den brief, nadat hij zich met zijne echtgenoot onder
het waslicht geplaatst had . Wij wagen 'net niet to
schetsen wat beiden onder het stilzwijgende lezen
door bet harte voer, bij de treffende schildering van
het Neil, door hen gesmaakt, die in de schaduwe
van bet altaar onophoudelijk werkzaam zijn tot Gods
verheerlijking en tot eeuwig welzijn der wereld .
Die brief sprak onuitwischbare woorden tot hun
gemoed , en was zoo doordrongen van bet verhevene
en de zaligheid welke den priesterstaat vergezelt,
dat zij onwillekeurig met eerbied het hoofd_ dieper
bogen . Ja, zij gevoelden het, dat wie het geluk
heeft daartoe geroepen to zijn, al wat de aarde bieden
kan als to luttel acht, dan dat hi j zich ook slechts
een oogenblik zoude bedenken in eene keus . Het
oneindige voor bet sterfelijke, den hemel voor de
aarde, goud voor slijk, kan men pier weifelen? En
dat PAUL in zich die bestemming voor bet grootsche
kende, was hun ook geen raadsel ; want bet hart
dat uit die taal sprak , was dat van eenen die diep
gevoelt wat bet zeggen wil : /Gel~jk de Vader Mij
gezonden heeft, zoo zend 1k u ."
Lang duurde bet voor zij de lezing staakten, want
telkens wilden zij op nieuw alles genieten wat daar
in zoo ruime mate aangeboden werd . . En toen zij
aan bet peinzen gingeu : zoude men hem, den veelbeminde , bet hoogste goed onthouden ? Zoude men,
door wereldsche neigingen en persoonlijke wenschen
bekoord .1 trachten hem een' anderen staat to doen
kiezen P Zoude men, om steeds zijn bijzijn to genie-
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ten , hem den wensch to kennen geven der ouderlijke
woning tot sieraad to strekken ? Dat zij verre! Neen,
God had den zoon geschonken en hem tot hell en
dienst zijner ouders doen strekken,
thans mogt
hij tot den Heer wederkeeren om Hem alleen toe
to behooren . Hij had krachten ontvangen tot het
apostelambt : niets kon dus schooner zijn, dan hem
dat to doen bekleeden . 0 ! een innig dankgebed
steeg uit de boezems ten hemel , want de Almagtige
had het kind een geschenk gedaan, rijker dan al
wat onder de zon is, dan de teederste ouders zelven
geven konden ! Hij koesterde de vurige begeerte om
priester to ziin , priester van den Allerhoogste, priester volgens de orde van Melchisedech ! Zij duizelden
bij het flaauwe beset. dier grootheid ! Geenszins behoefden zip elkander lets to vragen of to verzekeren
de blikken spraken .
De gemoedsaandoeningen hadden hen belet op het zachte tapijt het binnenkomen
des geliefden zoons to ontwaren, en daarom was het
hun als eene hemelsche verschijning, toen zij hem
bij het neerslaan van den blik voor zich op den
grond zagen , de blonde lokken langs bet fijne rozengelaat kronkelende en bet zielvolle blaauwe oog hen
liefdevol aanstarende . Het kwam hun voor, als
smeekte hun stoffelijk kind, dat hun zegen hem tot
eenen engel des Heeren mogt wij den .
Ach, wie maalt het tafereel, als de vader met bleeke,
doch heldere trekken, de moeder met tranen van dankbare erkentenis op de wangen, als de ouders in verrukking de handen boven hunnen eenigen telg uitstrekken
en de mannelijke stem plegtig door de zaal klinkt
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,/Heer! Gij hebt ons vijf talenten geschonken, en
meer dan tien mogen wij U wedergeven . Uw wil
geschiede, o Vhder, en eeuwig zij uw groote naam
geprezen !"
In vervoering drukten zij thans den van zaligheid
sidderenden jongelirig aan bet hart, en de moeder riep
in onschetsbare verrukking Uit :
i/Waaraan, o God, hebben wij verdiend, dat ons
kind tot uwe gezalfden zal bebooren?
- Aan de vreugde, welke gij uwen naasten bereid hebt ; aan het Neil , dat gij andere ouders
smaken deedt ; aan uwe zorg, om priesters voor den
Heer to vormen !" antwoordde eene plegtige stem
aan het einde der kamer . En uit het halve duister
trad de waardige pastoor to voorschijn , eenen jongeling geleidende wiens uiterlijk deed . kennen, dat
h ij reeds eenen rang in bet leger der strijders van
CHRISTUS bekleedde .
Ten hoogste verrast zag men op, doch PAUL snelde
tot den jongeling, drukte met warmte diens hand
en riep uit -. / Broeder ! heden heeft mij n dierbaarste
wensch vervulling verkregen . Tk mag, als gij, tot
den Heer wandelen en Hem onverdeeld dienen!"
Nog begrepen de ouders niets van dit tooneel ,
en daaromm zeide de priester :
,iTot heden heb ik u de zoetheid der vrucht van
uw heilig liefdewerk bespaard . Gij hebt in het geheim uwe schatten besteed omm wel to doen en de
Vader , die in het verborgen ziet , heeft nietDagelaten
u in u zelven to loonen . Wie bier voor u staat is
BAPTIST MARTER , die u zijnen dank betuigt, wi.i l hij
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thans spoedig zijne roeping zal mogen vervullen . Het
was mij niet veroorloofd vroeger den wensch des
jongelings, om zijne weldoeners to kennen, gehoor
to geven, doch ook hierin heeft de Alwijze volgens
zijne eeuwige raadsbesluiten gehandeld ! Hid is het
van zijnen vader to weten gekomen, die het op eene
bijzondere wijze vernam . Gij hebt twee kinderen
opgevoed voor den hemel, en ik geloof niet to veel
to zeggen, zoo ik aanneem, dat gij in den eenen
geniet wat gij den anderen gedaan hebt . Het is u
vergund geworden duidelijk in to zien, hoe het vermogen, waarmede gij de welvaart van uwen zoon
wildet verzekeren , als stof voor den stormwind verdwijnen kan, terwijl a van de andere zijde veroorloofd
is, hem in uwe toestemming een geschenk to doen ,
dat nimmer vergaat . Wijsselijk hebt gij het beste
deel verkozen, en hiermede wensch ik u heil !
Wij gevoelen ons zeer gelukkig, eerwaarde
heer, in alles zoo duidelijk de leidende hand der
Voorzienigheid to mogen erkennen, en volgaarne
stemmen wij in alles toe wat door u gezegd is . Aangenaam is het ons ook met den braven jongeling
kennis to waken, die op zoo uitstekende wijze_ aan
de verwachting beantwoordt, welke wij nopens hem
koesterden . Wij zullen ons niet veroorloven eenig
leedwezen to kennen to geven, wijl ons geheim ontdekt is ; zoo iets ware bier gewis misplaatst, wiji
het voorzeker om wijze en to eerbiedige redenen
geschiedde . Steeds hebben wij ons moeten verblijden, om al het genot, dat door u beschikt werd.
Wij mogen thans ook zeggen dat onze zoon PAUL
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heden aan de heilige Kerk verloofd, en daar het
steeds de gewoonte is een verlovingsfeest op plegtige
wijze to vieren, zullenn mijne echtgenoot en ik ons
zeer vereerd achten , als uwe gewenschte tegenwoordigheid hot oplulstert, terwijl ook de heer MARTER
wel het genoegen van zijn bijzijn zal willen schenken ."
Nieniand had hiertegen jets to zeggen, maar
met genoegen. namen alien het voorstel aan . Hot
ontstoken licht gaf aan de prachtige zaal weldra een
schitterend aanzien . PAUL had met zijnen vriend
veel to spreken , want niet slechts het jongste
i,erleden, ook menige herinnering uit lang verloopen dagen werd met frissche kleuren voor den geest
gehaald . De beer en mevrouw VAN LEDEN bleven
niet in gebreke een bezoek to brengen, en waren
verrukt, hunnen vriend REEVELT in bijzonderen welstand aan to treffen .
Toen deze brave lieden vernamen wat then avond
had plaats gehad, betuigden zij uit den grond van
hun gemoed, dat PAUL eene groote gunst van het
Opperwezen genoten had door zulk eene roeping in
zich to gevoelen, en baden zij hem den bij stand Gods
toe in de baan , welke hij voortaan bewandelen zoude .
De avond ging onder aangename gesprekken spoedig voorbij, zoodat de tijd 0111 to scheiden daar was,
voor iemand het nog vermoedde . Do pastoor begaf
zich met BAPTIST huiswaarts, nadat doze beloofd had
den volgenden dag zoo spoedig doenlijk terug to keeren .
Ook de familie VAN LEDEN keerde naar hare woning.
Terwijl PAUL met zijnen vader in gesprek bleef,
kon mevrouw REEVELT niet nalaten aan eene beBOIIL 11 .
15
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hoefte harer godvruchtige ziel to voldoen .
Zij
verliet dan de zaal en sloop naar de slaapkamer van
haren zoon . Daar viel haar oog op het middelste
der schoone schilderij en , en het was haar als za p;
zij Karen PAUL onder de kleine apostelschaar, en als
hoorde zij de stem van den Heiland, zeggende tot
hem : u/Ga en onderwijs alle volkeren !"
0 ! geene vrees kon hare borst beklemmen, ofschoon
nog veel gebeuren moest voor PAUL zijn doel zoude
bereikt hebben . Zij vertrouwde vast, dat wie hem tot
pier geleid had, ook verder zijn steun zoude blij ven .
Hiervoor to bidden was haar een zoete pligt, en daarom
wierp zij zich voor het kruisbeeld, met de woorden
"Almagtige, sterk hem! Eeuwige Wij sheid , verlicht hem ! God van liefde, schenk hem troost en raad f
Aan uwe dienst zij hij gewijd, aan U geven wij hem
over : Uw wil, o Vader, geschiede met ons alien!"

xx.
Diligam te, Domine, fortitudo mea ; Dominus firmamentam
meum, et refugium meum, et liberator mews .
Ps . XVII : 2, 3 .
Ik zal U bemin.nen, o Beer , mine sterkte ; de Veer is mijne
vastheid en mijne foevlugt en mijn verlosser.
De quibus nos humillimas
Devotas atque debitas
Deo dicamus gratias .
Laat ons voor dit alles onzen nederigsten, onzen innigen ex
verschuldigden dank aan God brercgen .

Ja, de wereld had verbaasd gestaan, het gerucht
ongeloofelijk geacht, liet was ondenkbaar geweest,
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dat de rijke erfgenaam van bet huis REE, VELT zich
voor den geestelijken staat verklaard had . En als
ten laatste alien overtuigd werden , vroeg men elkander, wat den jongeling kon bewogen hebben
afstand to doen van eene wereld, waarin hij met
glans zou kunuen schittereii . -- De blinden!
Zij kenden geene genietingen dan die der aarde,
welke met en in het stof vergaan, en mogten zich
geen denkbeeld vormen van bet zoet der onvergankelijke dingen . Weinig waren zij , die hem toej uichten
en geluk wenschten . - Maar hij behoefde dit niet,
en als wij voor bet laatste eenen blik op hem slaan,
is het om ons to verheugen in de zaligheid, welke
zijn geest smaakt .
Hij heeft zich gehaast tot bet seminarie terug to
snellen , waar hij met de gewone welwillendheid ontvangen is, en van den eersten oogenblik zich zelven
wedervond in de uitstekende omgeving van eerbiedwaardige mannen en deugdvolle jongelingen .
Maar vooral beij verdc hij zich de kerk to bezoeken,
waar hij eenmaal overtuigd werd van zij -ne roeping,
de gelofte afgelegd en zich geheel overgegeven had .
De zon sierde inet hare blijdste stralen het altaar,
waar ieder voorwerp hem met eenen vriendelijken
lack scheen welkom to heten, als verheugde zich
alles over de terugkomst van eenen goeden, ouden
vriend . Ach! hoe gevoelde hij zich daar to huis!
hoe wel was bet zijner ziel in dat stille heiligdom!
Hier voorzeker zou hij met kracht bekleed worden
om de wereld to trotseren , de deugd to beoefenen
en zielen voor zijnen God to winnen . Neen, nooit
15*
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zou hij meer scheiden van den tempel der eindelooze
lie fde . Mogt hij weder opgeroepen worden om
den Heer elders to dienen , als een gehoorzame zoon
zou hij zich onderwerpen , dock nimmer met zi . n
hart uit de heilige woontent wijken . Hij wierp zich
aan den voet van het altaar neder en trad in zijne
verbeelding den afgelegden levensweg terug, voor
zoo verre hij op de vleugelen der verbeelding in het
verledene mogt wandelen . En meer en meer ontsluijerde zich voor zijn oog de liefde Gods en die
zijner ouders, en hij gevoelde daardoor wat hij beiden
verschuldigd was . Diep geroerd riep hij uit :
i/Uwe hand, o God! heeft mij in uwe woning
geleid en mijnen geest haren glans getoond! Mijn
gemoed is vervuld geworden van uwe liefde, en in
verrukking heb ik de schoonheid van uw huis gadegeslagen . Leid mij op, Heer, tot uw heilig tabernakel, opdat mijn hart zich verheuge in den luister
uwer Majesteit! Doe mij tot zegen mijner ouders,
tot heil mijner broederen strekken, die de wereld
vervullen . Wij hebben op U gehoopt en zijn in de
bangste ure niet beschaamd geworden . U, o Eindelooze! zi alle hulde! Uw wil, o Vader! geschiede
in eeuwigheid!
A . Jan . 1859 .
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In de schaduw van het Kruis,
Ligt de Moeder, diep gebogen,
Aan Jerusalems gedruisch ,
In een zee van smart, onttogen .
Traan bij traan
Rolt uit bare lieflijke oogen,
Die den Heiland gadeslaan .

Bij bet naadren van den nacht,
Was de Israeliet geweken,
En de ruwe heidenwacht
Voelt zich 't hart van weemoed breken .
Diep ontsteld
Is 't den hoofdman dra gebleken ,
Dat bier de Onschuld word geveld .
In de schuts der duisterais,
Suellen tallooze englen neder .
Al wie op Calvarie is
Vindt er kracht en kalmte weder .
Hemeltroost
Deelen de eng'leu , snel en teeder,
leder, die bij 't kruis verpoost .
Eu Maria heft de stem
Luide smeekt zij Gods genade
Over 't kind'ren-heir, dat Hem
Voor een afgodsbeeld versmaadde .
't Dwalend kroost,
Dat veel schulden op zich laadde,
Vinde in boete hulp en troost .
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Ala dier bede vroege vrucht
Kcmt Gods geest den woesten heiden,
Deels vol hoop en deels beducht,
Voor Maria's voeten leiden .
Ea hij vleit
„Doe mij met Uw Zoon verbeiden,
Na en in alie eeuwigheid ."
„0 , z66 zij het ! t' alien stond
Blijv' zijn heillicht in u schijnen .
't Kruis heeft ook uw ziel gewond,
Door 't gezigt van Jezus pijnen .
In Zijn won
Zult gij roemrijk eens verschijnen,
Ala de broeder van Gods Zoon ."
Dus sprak zij hem vriendlijk aan
En de hoofdman, 't hart bewogen,
Werd gedoopt door traan bij traan,
PaLlende uit Maria's oogen .
't Heidenkroost
Heeft, wat Juda is onttogen,
Aan den voet van 't Kruis geoogst .

Wie naar 's Heilands kruisberg schrijdt
Met opregte rouwbetooning,
Treurend waar de Moeder lijdt
Om Ons-Heeren doornekrooning,
Wis die zal
--- Ho6vling des Calvarie-koning,
Groot zijn in Jehova's hal .
AMSTERDAM,

Vo'ravordd van 0 . II. Hemelv .
1860 .
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Ofschoon de winter zich strong deed golden , had
men daar Been hinder van in de feestzaal der familie
TER HOVEN, op de Heerengracht . De bonte menigte,
in hare rijke gewaden, als zoo vele keurige bloemer~
in een kostbaren korf, leverde er een aangenaamm
gezigt .
.Allen gelaat drukte het uit, dat, zoo er zich al
bevonden, die de zorgen des levees kenden, deze
waren
nogtans voor de tegenwoordige gele uenheld
in
buiten gesloten . En toch, zoo men weten kon,
hoeveel er omging in welligt de meestehoofdeia, die
als met het zegel der vreugde gestempeld waren
en hoeveel in die harten , bedekt door kostbaarheden,
welke als 't ware to kennen gaven, dat ze een schild
tegen elk noodlot bezaten, - ach, men zou welligt ontwaren, dat slechts een klein gedeelte benljdbaar was .
Tot staving dezer opmerking, begeven wij ons
omstreeks het midden der zaal, om in eenen kring
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van jonkvrouwen de aandacht to vestigen op twee
meisjes, van bijna gelijken leeftijd .
De eerste is LAURA TER HOVEN, het eenige kind
van den rijken gastheer . Haar ovaal gelaat maakt
op treffende schoonheid aanspraak . Eeii breed voorhoofd, door sierlijke wenkbraauwen afgezet, welke
glinsterende oogen overschaduwen, - een bevallige
mond, die de fijnste scherts tot kroon strekt, en
wangen met zachte rozen - dat alles wordt omgeven
door weelderige zwarte lokken , en boeit op den eersten
aanblik, als een dier portretten van RUBENS ,. welke,
slechts leven en licht ademde , omgeven zijn door eerie
ebbenhouten lijst . Onophoudelijk bijija weet zij
door hare rijke woorden en welluidende stem de
aandacht tot zich to trekken, en evenzeer als men
haar viert als rijke erfgename, wordt zij gehuldigd
als de bekoorlijkste onder velen .
Het is tot EM [LIA, die naast haar zit, dat wij den
blik wenden, om u to doen opmerken, hoe haar
zacht blaauw ooD-enpeinzende, fijnelippenverrade .,i,
dat er in het bevallige blonde hoofd gedachten zijn.,
welke niet tot het feest behooren , en in het hart,
een gevoel heerscht ., dat weinig strookt met de algemeene verstrooijing.
Maar toch ., ze stoort dealuemeenestemming Uiet .,
en aan de woorden, welke ter bekwamer ure als
parelklanken van hare lippenstorten ., ontwaartmen .,
dat ze in vernuft niet voor LAURA behoeft to wij ken .
Doch zoo de laatste, met de ons alien min of
meer eigene zelfliefde, niet ongaarne schittert ,
wenscht EMILIA liever de algemeene opmerkzaamheid
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to outwijken . Waarom P Gevoelt ze zich niet op
hare plaats in den luisterij ken krin, P - Hare
manieren en taal bewijzen u , dat zip daar to huis
is ; dock bet vervolg der geschiedenis zal u doen
zien , dat ge in staat bunt ziin aan de eischen der
groote wereld to voldoen, en bet als eene guest
zoudt mogen beschouwen in mindere kriiigen to
levee .
Ofschoon het grootste tal aan LAURA den palm der
schoonheid zal toekennen , zoo lijdt bet Been twijfel,
of de bezadigde opmerker zal bevinden, dat EMILIA
meer in zich vereeniat om voortdurend to boeijen .
Eene ziel spreekt uit haar, en eene zoo voortreffelijke, als ge slechts verlangen kunt in een stoffelijk
wezen .
Beide jonkvrouwen tellen negentien jaar, en
hadden elkander op eene kostschool leeren kenmen ,
waar zij eene belanglooze vriendschap gekoesterd
hadden , zoo als dat slechts de jeugd kan , en welke
zoo geloofden zij opregt - den duur van een
leven hebben moest . Beider karakter was zeer verschillend, gelijk wij reeds gelegenheid hadden op to
merken ; en vreesden wij niet, dat bet Ae uitersten
raken elkander" door menigvuldig gebruik mogt versleten zijn, wij zouden het aanwenden, om u voor
verwondering to hoeden wec-emz, hare zusterlijke genegenheid . LAURA was vol leven en bewegiDg,
EMILIA stil en overwegend . En dat was geenszins
het gevolg van eenig verschil in den maatschappelijken stand, maar wijl de snaren barer harten voor
uiteenloopende uitingen gespannen waren . Doch
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even als onderscheidene instrumenten een heerliijk
akkoord kunnen vormen, mogten ook die zielen , in
het ochtendlicht der jeugd, een schoon geheel verWas het, schoon beide nog niet lang to
toonen .
huis waren, geen geheim meer, dat LAURA onnavolgbaar danste, even min had het verborgen kunnen
blij ven , dat EMILIA uitmuntte in het piano-spel .
Reeds waren then avond beden tot haar gerigt,
om de gasten met haar talent to verrukken ; doch
zij had zich verontschuldigd, en in het oogenblik,
dat we haar ontmoetten, wenschte zij zich geluk
niet verder verzocht to zijn .
Te vroeg echter had ze zulks gedaan ; want sinds
weinige oogenblikken was aan het einde der zaal
iemand binnengetreden, die, na der gastvrouw een
bewij s zij ner hoffelij kh eid gegeven to h ebben ., zich
met blijkbaren ij ver tot den kring van jonge schooners
rigtte . Hij was een jongeling tussch~en de vijf-entwintig en dertig, met doordringende blikken, bruine
lokken en knevels , en van eene rijzige gestalte ; over
het geheel een dier personen, wier komst in eenen
vrolij ken kring gaarne vernomen wordt . Doen
wij hem dadelijk als EDUARD VAN BERGENDAL
kennen .
Toen hij zich voor LAURA en EMILIA boog, maakte
eene ontroering zich van beide meisjes meester, zoo
als door een snellen blos niet onduidelijk verraden
werd. Na eenige aangename woorden gezegd to
hebben, noodigde hij EMILIA, in de naaste zaal
een oogenblik aan de piano to wij den . Ditmaal
verontschuldigde de lieve blonde zich niet, maar
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scheen zelfs met eenige voldoening aan EDUARDS arm
naar het fraaije speeltuig to gaan .
De opmerkzame had eene ligte siddering bij LAURA
kunnen waarnemen, toen zij hare vriendin onder dat
geleide zag . Eon gedeelte van let gezelsehap volgde
naar de muziekzaal . EDUAIID haastte zich de mm uziek
in orde to leogen, en beijverde zich daarna de bladen
om to keeren .
EMILTA had door FDUA,,',-DS woorden eenen indruk
ontvangen, welke spoedig van beslissenden invloed
op haar spel moest zijn ; want zij bezat een gemoed ,
dat voor alle aandoeningen vatbaar was, en behoefte
had tot wedercave van wat het inwendig beroerde .
Naauwelijks had ze eene korte poos hare blikken
over het muziekblad laten gaan, en haren vingeren
veroorloofd met wonderbare snelheid over de toetsen
to zweven, of ze vergat , dat de toehoorders regt
hadden op feesttoonen .
Eene fimtaisie, als ingefluisterd door een hemelgeest, rijk in dieproerende uitino*en, wee"rcyalmde
door de kamer, en drop u krachtig in aller harten .
EMILIA'S oog staarde opwaarts en scheen in de
ruimte eenen wensch to lezen, welke alleen voor
haar zigtbaar was . Do liefelijke klanken vertolkten
eene siddering van weemoed en een heiligei-i eerbied,
of verhieven zich met onnavolgbare viug- en hevigheid .
Allen waren medegesleept door dat zielvolle spel, en
daar het geluid in de feestzaal was doorgedrongen,
had men zich weldra van daar verwijderd, orn to
genieten van het naamloos schoone . EDUARD had,
zonder het to weten, den blik vol bewondering op
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haar geslagen, en de vonk van ijverzucht, welke
LAURA xnogt gevoed hebben, was uitgedoofd .
Toen EMILIA ophield, was zij niet weinig verwonderd zich door al de gasten omringd to zien, en
toen deze de zalen van toej uichingen deden daveren,
was het haar grootste geluk, in EDUARDS gelaat de
meeste opgetogenheid to lezen . En toch, de glimlach, welke hare lippen flaauw bewoog, verried meer
weemoed dan voldoening .
Misschien had ze, om de vele uitgebragte wenschen,
nogmaals de menigte in verrukking gebragt ; maar
zij ontving den weak eener oude dame van juist niet
zeer innenend voorkomen . Deze was hare taste,
met wie zij een half uur later huiswaarts reed .

II.
Wij ontmoeten EMILIA in de wooing van mejufvrouw MERKLAND, hare taste . Het lieve kind is
sinds een uur op hare kamer, welker kostbaarheid
genoeg blijk geeft van den rijkdom der meesteresse
van het huffs. De kleeding echter, welke zij thans
draagt, strookt daarmede zoo min, als met het
keurige feesttooisel van kort to voren . Haar gewaad
is nu uiterst eenvoudig, ja zeer gering, en zou alleen
kunnen verklaard worden, zoo zij het doel had op
hare natuuriijke schoonheid de aandacht to vestigen .
Dit was nogtans het geval niet . Een pendule kondigde een uur na middernacht aan : kort hierop ging
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de deur open, en eene dienstbode van rijpen leeftijd
vertoonde zich . EMILIA stond op, greep den arm
der vrouw, en daalde met haar, zoo behoedzaam
moo,elijk, een trap of. Eene buitendeur werd geopend, en zij bevonden zich op straat . Met haastigen tred ging bet tweetal tot eenhuurrijtuig, dat
daar toefde. Zonder een woord to spreken, stegen
zij in, en de koetsier zette bet paard in draf.
Een kwartieruurs later was men in cede onaanzienlijke struat, waar stilgehouden word voor eene
nederige woning . De vrouwen verlieten behoedzaam
het rijtuig, ontsloten den toegang van bet buis, en
hadden weldra eene kamer bereikt, welker aan armoede grenzende eenvoud sterk afstak bij de ons
bekende feestzaal . Ofschoon alles van groote zindelijkheid bet bewris droeg, ontwaardde men toch
zekere kilheid, welke, als de uitdrukking der behoefte, bet hart benaauwde .
In de kagchel was vuur, .mar zoo luttel, dat
alleen de nijpendste koude verminderd werd, dock
het vertrek niets van bet aangename had, dat ons
soms met den winter kan verzoenen . Toch ziet ge
hier iets, dat u verwondert, -- eene piano namelijk,
wel oud en van geringe waarde, inaar in elk geval
iets, dat ge bier niet zoeken zoud.t. 'Voor een ledikant zit eene vrouw , wier stand door haar gering
uiterlijk wordt aangeduid . 1,'MILIA wenkt haar tot
zich, en vraagt : /I-Ioe is het gegaan., en wat heeft
de doctor gezegd ?" - /Niet, veel goeds ," fluistert
de pleegster : tz~j is zeer zwak, en moet versterkende
middelen gebruiken ; ook is bet hier to koud
De
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doctor zeide, dat de ziekte nog langen tijd slepen
kan, maar hoop op behoud geeft hij niet . . . u begrijpt, de tering! . . ."
1)e traan blijft in EMILIA'S oog, dat daardoor als
met een rouwsluijer van . daauw omgeven wordt .
eenbeide vrouwen
teeken
verlaten
beide vro-uwen de kamer
OpOD
een teeken verlaten
de kameren daarna treedt
zij
en daarna treedt zij omzigtig tot het bed, schuift
de gordijnen zachtkens ter zijde, en laat den blik
op een slapend vrouwelijk wezen rusten, dat daar
met bleeke en matte trekken nederligt . Na eene
wijle sluit zij het schutsel weder, en knieltvoorbet
ledikant . - Zij bidt!
Dat niets de plegtige stilte store ; want de deugd
ligt in het nachtelijk uur, als zoo velen rusten of
feestvieren , voor de sponde eener door God geteekende, om weldra het eeuwige licht to begroeten !
Wij eischen eerbiedvolle kalmte ; want de woorden,
welker der lippen van het kind ontrollen, schoon
onhoorbaar in dit stof, weerklinken omhoog met onbeschrijfbare liefelijkheid, en schenken een rijken
klank in de gloriezangen van hen, die het driewerf
Heilig voor den troon der Wijsheid doen opstijgen .
Voorwaar, EMILIA! gij bewijst ons bier, hoe we"I
ge de toonkunst bearijpt, en bet verwondert ons
niet meer, da,'U- ge eene stonde vroeger zoo vele menschen geboeid hebt, dewijl thans aan de uitdrukking
uwer schoone ziel de Allerhoogste een welgevallig
oor leent!
Een zwak stamelen doet zich vernemen, en plotseling rijSt EMILIA Op, om de zieke met een liefdevollen
blik to begroeten . Deze geeft aan haar kwijnend
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oog onwillekeurig de uitdrukking van innige, dankbare vreugde, en zegt : "/Reeds weder pier , lieve
EMILIA ?"
t/ O ja, beste moeder ! ik kon niet langer
b uiten u ; en hoe gaat het than s ?"
/Nrij wel,
mijn kind ! ik heb geen klagen -; alleen wordt het
hier wat koud, . . "
~/Ik zal zo rgen , dat gij goed
stokers kunt."
~/Ach, lieve, gij doet to veel . Reeds
offert gij uwe nachten op, om mij to bezoeken ; ik
vrees waarlij k , dat gij u zieker maken z ult , dan ik
zelve ben ."
""Wees daar niet bang voor, moeder !
Ik kan 's ochtends zoolang slapen als ik wil, en wijl
ik 's nachts toch zelden een oog sluit, is het mij
waarlijk eene verstrooijing u to bezoeken ."
"/aar," hernam de zieke, met haperende stem,
,/hoe komt ge aan geld ? . . ,. Ik weet zeker, dat ge
het niet van uwe tante zult krijgen ." 4k heb een
voortreffelijk middel gevonden, om het mij buiten
haar to verschaffen ."
'/Inderdaad ?. . ." mGij weet
dat mijn piano-spel algemeen bevalt . . ."
'/-En? . . .
hernam de lij deres , wier toon bezorgdheid verried .
sulk ga les geven, en zal daarmede genoeg verdienen, om.. ."
t/Houd op, kind!" riep de moeder,
en hare zwakke stem was sterk . i/Nooit zal ik
gedoogen, dat ge u aldus voor mij opoffert . Hoe
geheim gij dat ook mogt overleggen, uwe tante
zoude het eenmaal to weten komen, en dan ware
uwe toekomst vernietigd . Ook de kring , waarin
gij u beweegt, zou u, als zijns onwaardig, van
zich stooten, zoo men vernam, dat ge behoefte hadt
aan geldwinnen . Gelijk men u thans huldigt wegens uw schoon spel, zoo zal men a ontwijken ,
BoHT. YI .
16

242 --wijl ge bet tot uw stoffelijk voordeel aanwendt .
Lieve EMILIA, gij leeft in eene maatschappij, welke
edelmoedig genoeg is om kunst en wetenschap,
schoonheid en geest, deugd en staat to huldigen,
mite die alien van rijkdom vergezeld worden . Verschijn zonder dat, doe zien hoe zij, die vroeger rijk
gewaand wend, bet niet is, en gig zult ontwaren,
dat u de eenige steun ontbreekt , om geeerd en geacht to worden . Wees braaf en gegoed, en de wereld
zal u vergoden ; verlies uw geld, en men zal eene
heiligschennis aan uwe deugd plegen, door to veronderstellen , dat zij tot stoffelijke inzigten gekweekt
wordt. Verruk in prachtige zalen als rijke dilettante,
en alom zal uw roem worden uitgeschald ; maar zoo
ge eenmaal to zelfder plaatse wederkeert, en bet
verschrikkelllke Ilzij geeft le8!" daar in somber fluisteren is rondgegaan, zult gij gefronste hoofden in
plaats van glimlachjes, bijtende zinspelingen in plaats
van complimenten ontmoeten , en spoedig geheel vermeden worden . Ik weet, dat gij mij to zeer bemint,
om zelfs daarop to letten ; maar herinner u, dat ge
mij bet eenige geheim uws harten hebt geopenbaard,
en ik daaruit EDUARDS en uwe liefde ken . Weet
wel, dat, hoe opregt zij ne genegenheid ook zij n
moge, als uw onderwijs ruchtbaar werd, hij zich
door bet vooroordeel medegesleept zou zien, en
toonen een mensch to zijn, als ieder ander."
"/Moeder ! hij is zoo edelmoedig !" riep EMILIA, die
nieuwe dingen vernam, welke haar zoo wreed in de
ooren klonken, dat zij zich geweld moest doers tot
gelooven . -- ii .lk weet bet, en toch zal dat niet be-
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letten, dat hij geen kracht bezit om de liefde tegen
den afkeer to beschermen . Ja, wat meer 'IS ., gij
zult verpligt zij n , hem van uwe kostwinning kennis
to geven, hetgeen gelijk staat met beider scheiding
to bewerken . Verder zal uwe eenige vrien din LAURA
zich haastig van u of keeren , en ten eenemale vergeten, hoe vele jaren gij het hart voor elkander
geopend heb ."
"Moeder,, LAURA is opregt en belangeloos !"
Een bittere glimlach, welke eene treurige menschenkennis verried , was het antwoord der zieke, en
na eene wijle fluisterde zij : '/EMILIA, geeft nooit
les !" -- - ~/Ik zal u iets voorspelen," sprak EMILVi
na eenige oogenblikken, en sloeg de piano op .
Terwijl weldra haar hart, overstroomende van
liefde voor de moeder en voor EDU A RD , zich in heerlijke klanken wedergaf , werd de geest der zieke
van het lijden als ontvoerd, en eene zegenbede rolde
van hare bleeke lippen.

Wij gaan drie maanden voorbij . Het is Februarij
en seder hoopt weldra van de koude verlost to
worden . Het is zeven ure des morgens, en in het
halve duister zien wij EMILIA, zoo eenvoudig mogelijk gekleed, aan een hues in de Kalverstraat aanschellen. Zij wordt binnengelaten , en na een Bering
verwijl zien wij haar met een kind aan een piano bezig
16*
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Gij raadt wat zij doet ; zoo niet, verneemt het
,i Zij geeft les !"
Ten acht ure is zij in een ander huis, en ten
negen uur in een derde. Even na tienen treedt zij,
langs een bijzonderen ingang, de prachtige woning
van hare tante binnen, waar zij zich haast een keurig
toilet to maken , en de onvriendelijke dame ten twaalf
ure to gaan begroeten .
Vermelden wij wat er
heeft plaats gegrepen .
De ziekte had toegenomen ; de behoeften waren
vermeerderd, en EMILIA's hulpmiddelen uitgeput ; en
dat het vragen aan hare tante vruchteloos was geweest, zal ooze geschiedenis spoedig bewijzen . Zij
zette zich neder en overwoog .
Hare moeder was ziek , en haar ontbrak het noodige .
Wie was nader om to helpen dan hare dochter,
zoo deze vermogt ? Zij kon geld verdienen, dock
op gevaar van hare toekomst vernield to zien .
//Maar," drong zich de vraag in haar onervaren~
en schuldeloos hart, ~/zou het mogelijk zijn, dat
EDUARD en LAURA zich mij ner schamen zouden , zoo
het hun bekend werd, dat ik, om eene lijdende
moeder to ondersteunen, les Beef? Zij zij n beiden
zoo edel, zoo belangeloos, zoo opregt ! . . . 0, ik
geloof wel, dat . zoo iets met het gros der menschen
het geval is, dewij 1 xnij ne moeder het zegt ; maar
wis, zip kent EDUARD noch LAURA ! Neen, die zullen mij , gelijk ook ik iminers doen zou, nog meer
achten om mij ne toewij ding , ofschoon de Hemel weet
dat Been eerbej ag mij drij ft ! E n zoo het mogt gebeuren , wat mij echter onmogelijk schijnt , dat zij
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zich van mij wenden , welnu , dan zal ik mij bedrogen
hebben, en des te, meer op Hem bouwen, die alle
pogingen ten goede met zijne liefde steunt . Om
echter geen aanstoot to geven, zal ik alles zoo stil
mogelijk bewerken .
Gelijk bet besluit was genomen, werd bet uitgevoerd . Door middel van hare kamenier waren spoedig
eenige huizen gevonden, waar ze onder een vreernden
naam les gaf. Als we haar wederzien heeft ze reeds
ruim twee maanden les gegeven, elke' week de opbrengst ter beschikking van hare moeder gesteld,
zonder nog ontdekt to zijn .
Meermalen heeft ze weder feesten bijgewoond, en
steeds luidere toejuichingen ontvangen ; vele beeren
hebben het een pligt hunner beleefdheid geacht , haar
boven de beroemste pianisten to stellen, wat echter
geen indruk op haar maakte ; en dikwijls nog heeft
ze de nederige kamer barer iuoeder doen wee^rgalrnen
van die verkwikkende geluiden, welke tot het hart
der zieke doordrougen, en haar den Hemel deden
danken voor bet bezit van zulk een kind . Ook heeft
ze EDUARD van tijd tot tijd ontmoet, en de streelendste betuigingen van hem vernomen .
Zij is dus gelukkig, en telt hare afmatting niet .
Toen zij bij hare tante plaats genomen had, zeide
deze :
Ak heb er aan gedacht u to vestigen, EMILIA !"
//Mij, tanteP" . . . stamelde bet meisje, terwlj*l zij aan
EDUARD dacht. -- ii a, u natuurlijk ; wie anders?
I k hoop dat gij thans zult doen blijken , wat ge mij
verpligt zijt . Niet alleen heb ik u van de wieg of
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in mijn huis genomen, en voor eene schitterende
opvoeding gezorgd ; maar gij verkeert nu in de eerste
kringen en zult weldra een schitterend huwelijk
doen."
/Ik hoop u altijd mijnen dank to bewijzen." -- ~~Dat zullen wij afwachten . Gij kept immers
EDUARD VAN BERGENDAL ?" -- i/Ja wel, tante ! . . ."
#Ik heb gezorgd, dat hij aanzoek deed om uwe hand ."
Ofschoon niemand beter dan EMILIA de ouwaarheid
dier woorden wist , belette echter eene gelukkige
verbazing haar antwoord .
,/Hoe! bevalt hij u niet ?" vroeg mej ufvrouw
MERKLAND, het zwijgen verkeerd verklarende .
t/In
alle opzigten, waarde tante ! " - Wel nu, zie pier
den brief, then ik zoo even ontving ."
Met heimelijk sidderen doorliep EMILIA eenige
regelen, waarin EDUARD op de eerbiedigste wig ze
aanzoek deed omm de hand der geliefde .
4k zal hem doen melden, dat hij heden over
acht dagen ons besluit kan komen vernemen ."
t/Tot zoo lets zou uwe moeder nooit in staat geweest
zijn ! '
Die verwijtende aanmerking --n de uiting van een
lagen geest
kwetste EMILIA diep ; doch zij zweeg,
gelijk sands lang hare gewoonte was . Moest ze veel
verduren, het verschied booJ nog meer vergoeding .
Zoo spoedig mogelijk keerde zip naar hare kamer
terug. Daar, in gepeinzen verloren, gevoelde ze
voor het eerst het zware der bekentenis, welke zij
verpligt was aan EDUARD to doen . Nu ondervond
zij, van welk gewigt de door hare moeder gesprokene
woorden waren, en waaraan zij zich bloot stelde,

als EDUARD tot zich zelven moest zeugen
Beeft las!"

Zip

Veel king er van af, ja voor het oogenblik alles .
Ze zocht nogtans den angst to verdrijven, door zich
to binnen to brengen, welke loffelijke beginselen de
geliefde steeds had voorgestaan . Zij steunde op
zijne grootmoedigheid, als op het anker haars behouds .
Geenszins kon. het denkbeeld in haar oprijzen,
dat misschien zijne genegenheid hare grootste sterkte
vond in de toejuiching, welke zij zoo vaak verwierf
verre - van haar was de gedachte, dat de liefde gevoed kan worden door de eigenliefde van den man,
die zich eene vrouw wenscht, om wie hem velen
benijden . Zij was to onervaren om to weten, dat
men aan iemand gehecht kan zijn, omdat hij of zij
in staat stelt to schitteren .
Dit alles kon zij niet overweoen, wijI zij zichzelve
van iets dergelijks niet bewust was ; evenwel, als
mompelde een voorgevoel, ontroerde haar inwendig
het gefluister van vreesaanjagende stemmen .
Eindelijk nam zij de pen, en meldde beknopt,
hoe zij , tot ondersteuning eener nooddruftige moeder, gedwongen was geweest zich aan to bieden
tot het geven van lessen . - Toen ze geeindigd had,
sloot zij den brief geopend in de cassette, en eerst
twee dagen later, na herhaalde lezing, zond zij hem
aan EDUARD .
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Iv .
Geruimen tijd had EDUARD in beraad gestaan, tot
wie hij zich met een huwelijks-aanzoek zou wenden,
tot de schitterende LAURA TER HOVEN of tot de hewonderde EMILIA MERKLAND . Was de eerste eene
rijke erfdochter, zoo zou de andere, die men weeze
meende, niet minder schatten bezitten na den dood
van hare tante . Hierin dus was been voorkeur,
en daar hij van beide zijden gelijke kans tot slagen bad, mogt hij vrij kiezen. Wat de genegenheid betreft, zoo verklaarde hij zich zelven , beiden
in gelijke mate to beminnen, hetgeen ons tot
het besluit noopt, dat hij voor geen van beide
ware liefde bezat . Zoo bet waar is, dat in zulk
geval de kalme berekening tegen het zuivere der
bedoelingen strijdt, dan moeten wij aanmerken , dat
zijn rijp overleg ons geene gunstige meening nopens
hem geeft . I)aar echter de kring, waarin hij zich
beweegt, den naam van grcote wereld draagt, die
het met zulke zaken niet zoo naauw neemt, willen
ook wij hem niet to scherp beoordeelen .
Zeggen wij slechts, dat, toen de kansen, na veel
wikken en wegen, gelijk bevonden werden, EDUARD
vermeende zijnen smaak voor de liefelijke blonde to
mogen volgen . Voorts geheel meester van zijne
handelingen, als beschikker over een aanzienlijk
vernaogen, rigtte hij tot mejufvrouw MERKLAND het
verzoek, om de hand der pupille .
Twee dagen later begaf hij zich ten huize van de
familie TER HOVEN, waar hij genoodigd was voor eene
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met leden harer familie, en eenige vreemde dames,
aan de theetafel .
Toen hij na afloop der pligtplegingen plaats nam,
vroeg de bevallige LAURA met eenen lach, welke ongeloof en zucht naar bevestiging inhield : //Heeft mijnheer
VAN BERG ENDAT, ook vernouien , wat men van onze
EMILIA zegt 9" - "Tot mijn leedwezen niet mejufvrouw," antwoordde hij , zooveel mogelijk zijne onrust
trachtende to verbergen, dewijl hij plotseling vreesde
dat van zij n aanzoek iets mogt ontdekt zijii . - i/Het
klinkt bespottelijk , en ware de bron niet zeer goed,
ik zou er geen het minste geloof aan hechten . Maar
het is mevrouw VAN WFELEN zelve, die ons daar
juist komt vragen, of wij ook weten, dat ]EMILIA
les geeft * "
Les geeft?" riep ED UAR -D : /dat is
ongetwijfeld eene geestige misleiding !"
iVoor
haar en voor ons wenschte ik dat ," sprak mevrouw
VAN WEEf,EN ; //inaar wij molten aan de waarheid
niet twijfelen . Eene mijner bedienden heeft haar
tweemaal, tamelijk vermomd, in de Kalverstraat
gezien, waar zij aan de dochter van eenen bakker
les geeft-"
Een kreet van afgrijzen steeg in het gezelschap
op . Het meest van alien werd echter EDUARD Onthutst, en hij haastte zich to zeggen-n
mDe zaak is zoo zonderling en tevens belangrijk
voor onze kringen, dat zij een ernstig onderzoek
vordert . Gesteld dat de bediende hier niet door
eene ongemeene gelijkenis misleid is, dan kunnen
er redenen bestaan, welke de zaak regtvaardigen .
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Misschien is hier een geheim in het spel, dat ons
tot eene aangename verrassing wordt . In elk geval ,
dewijl hierin eene dame betrokken is, die tot de
onzen behoort, stel ik voor, om, zonder de zaak
verder ruchtbaar to maken , het aan mij over to laten ,
dit raadsel op to lossen . Ik beloof binnen twee
dagen voldoende opheldering to geven ."
Volgaarne werd dit aangenomen .
EDUARD haakte naar het einde der bijeenkomrt ;
want hij wist niet, wat van de zaak to denken . Hij
wilde er geen geloof aan hechten, en het was alleen
omdat hij haar in de tegenwoordigheid van mevrouw
VAN WEELEN niet regtstreeks durfde bestrijden, dat
hij een middelweg had voorgeslagen . Ofschoon hij
hoopte, het onzinnige gerucht weldra krachtig to
kunnen wederleggen, kwelde hem toch eerie heimelijke ontroering .
Toen hij des avonds in zijne woning een blik wierp
op verschillende brieven, die waren aangekomen, nam
hij er schielij k een op, welks adres hem deed vermoeden, dat hij van de familie MERKLAND kwam.
Hij j bedroog zich niet : het was EMILIA's bekentenis .
//Zip geeft les ! " riep de jongeling, ten hoogste
verbitterd . aZij heeft nog eene moeder, en deze is
arm!. . . Hoe red ik mij uit then neteligen toestand!"
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Mejufvrouw MERKLAND was zeer verwonderd, toen
haar, drie dagen vroeger dan bepaald was, het bezoek
van EDUARD VAN BERGENDAL werd aangekondigd .
Niettemin gelastte zij , hem onmiddellijk toe to laten .
De jongeling vertoonde zich met een gelaat, waarop
een bijzondere ernst to lezen stond, en zijne houding
was vol koele waardigheid .
// Mejufvrouw ," ving hij aan, met eene onheilspellende stem, // daaik vertrouw dat gij geenszins
weet wat mij hier voert, moet ik bekennen diep
gekwetst to ziju in mijue teederste aandoeningen.
Toen ik mij tot u rigtte, met een aanzoek om uwe
nicht, geloofde ik in haar iemand to mogen zien,
die mijnen naam in alle opzigten tot eer zou verstrekken . Tot m' n leedwezen ontving I echter het
bewijs, dat ik mij hierin geheel en al bedrogen heb,
hetgeen mijne liefde, zoo als door u gewis begrepen
wordt, eensklaps den doodsteek toebragt ; want de
man van eer kan haar niet beminnen, die zich zoo
diep
' - tllk moet verklaren, u volstrekt
niet to begrijpen, mijnheer!" ---- /Dat verheugt mij,
mejufvrouw, en ik rekende er op, als blip k, dat gij
u niet kondet vergeten, zoo als ik verpliat ben to
zeggen, dat mejuffer EMILIA heeft gedaan ; want,
zoudt gig het gelooven? zij verlaagt zich tot le&
geven ." - tiOnmogelijk!" riep de tante, half verstijfd
van schrik . - / Zie hier het bewij s . " En de man van
eer reikte EMILIA's brief over .
Onder het lezen vertoonde het gelaat der oude
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dame afschuw en haat . Weldra wierp zij het geschrift met diepe verachting ter zijne, en hervatte
schijnbaar kalm
"/G elief mij een oogenblik uwe aandacht to leenen,
nlij nheer , opti at ik u het raadsel van EMILIq's wangedrag oplosse, waartoe ik een familiegeheim wil
openbaren .
s"Ruim twintig jaren geleden bezat ik eenen broeder, veel jonger dan ik, die door onze gansche
familie als aangebeden werd wegens zijn voortref.felijk karakter. Weldra echter stelde hij al onze
verwachtingen wreed to leur door eene verbintenis,
welke om wraak ten hemel schreide. In weerwil
van al onze hinderpalen, huwde hij met eene
zangeres . Te veel zoude ik van mij ne krachten
eischen, wilde ik u van onze ontsteltenis eenig
denkbeeld geven ; gij zult echter gevoelen, hoe
groot de verontwaardiging was . Zij ne dolle liefde
voor de toonkun st was schuld hiervan, dewij 1 hij
daardoor met de actrice kennis maakte . Daar onze
naam altijd waardig gedragen was, gevoelden wij ons
verpligt, den Haag, onze toenmalige woonplaats,
to verlaten en ons hier to vestigen . Mijn broeder
liet zijne vrouw niet meer op het tooneel verschijnen, en dreef handel met het vaderlijk erfdeel .
Weldra echter strafte hem het lot voor den ons aangedanen hoon . Al zijne ondernemingen liepen tegen,
en na drie huwelijksjaren zag hij zich verpligt, zijne
vrouw haar vorig beroep to doen hernemen . Om
ons to kwellen voorzeker, kwam zij to Amsterdam
spelen . Dit duurde echter niet lang : een jaar later
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overleed de arme verdwaalde . V66r zijnen dood bezocht ik hem, en hij bad inij , voor zijn eenig kind,
EMILIA , to zorgen . Ofschoon eene rilling mij beving
bij de overweging, dat ik dan de dochter van eene
actrice tot mij zou nemen, herinnerde ik mij echter,
dat zij mijnen naam droeg, -- en ik beloofde haar
to zullen opvoeden .
/,Op den dag der begrafenis had ik een gesprek
met de vrouw, gelukkig het eenige mijns levens . Zij
gaf voor, troosteloos to ziin, en niet dan door bangen nood gedwongen uiij haar kind to geven . One
de eer der familie verspilde ik vele woorden , ten einde
die ondankbare to doen inzien, dat door Mij EMILIA
eenmaal een deftigen stand kon bekleeden, terwiji
zij - de moeder - niets kon geven, dan den of keer
van alle weldenkenden . Zij scheen dat to begrijpen,
minder door mijne taal, dan wel door den zwakken
staat van hare beurs, welke door mijns broeders
ziekte was uitgeput . Het gevolg onzer zamenkomst
was dat EMILIA in mijne wooing kwam, en die
vrouw zich in Dultschland aan een theater verbond .
,/Het kind berelkte, onder mijne leiding, den
ouderdom van tien jaren, en als eenig vloekwaardig
erfdeel harer ouders onderscheidde zij zich reeds toen
door Karen smaak voor de toonkunst . Om die noodlottige neiging zoo veel mogelijk tegen to gaan ,
verbood ik -ha~ar muziek to leeren . Doch omstreeks
then tijd kwam de moeder ziek terug . Zij was buiten
staat verder op een tooneel werkzaam to zij n , en won
het onderhoud met les to geven op de piano . A
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kon dat mensch niet beletten EMILIA to zien . Gij
beseft echter, dat ik haar niet bij mij toeliet, en ook
verboden had, dat zij onzen naam voerde .
//Met de noodige omzigtigheid liet ik het kind
viermaal 's weeks bij die vrouw een uur doorbrengen .
Had ik echter geweten, dat in die bezoeken aan
EMILIA onderwij s in de toonkun st werd gegeven,
dan zou ik wel maatregelen genomen hebben om dat
to beletten . Ik vernam het, tot mijn diep leedwezen,
eerst drie jaren later, toen mijne nicht reeds ter
kostschool gezonden was .
u/Daar de zaak nu eenmaal zoo bestond, beaing
ik in mijne goedheid de fout, EMILIA toe to staan
verder onderwij s to genieten . Sinds een jaar ligt
die vrouw aan de tering, en het zijn mijne aalmoezen,
welke in hare behoeften voorzien . Gewis had zij wel
verdiend, dat ik mij harer niet had aangetrokken ;
doch ik wist dat zij laag genoeg zou zijn om zich
tot eene inrigting van liefdadigheid to wenden, en
dan ware het ruchtbaar geworden, dat zij eene
weduwe MERKLAND was ! Ik moest dit voorkomen, en legde haar daarom juist zooveel toe, dat
zij op geene publieke ondersteuning kon aanspraak
maken .
„Sinds zes maanden keerde EMILIA met hare vriendin LAURA van de school . Ofschoon gij ligt beseft ,
dat ik haar nooit regt moat lij den , wegens de vernederende verwantschap, behaagde het mij toch, dat
zij tot eene beschaafde jonkvrouw was gevormd . Weinig echter vermoedde ik, dat ook bij haar een giftig
ondier in gebloemte schuilde, hetwelk mij eenmaal
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eene diepe wonde, als loon mijner weldaden, zou
toebrengen . Ofschoon het mij geweldig hinderde,
dat zij hare moeder dikwijls bezocbt, en dus, tot
mijne grief, niet inzag hoe beleedigend zulk eene
maagschap is, belette ik haar hierin niet . Maar wat
ik niet kon dulden , was , dat zij het haar door mij
toegelegde geld besteedde om het leven to verzoeten
dier nietswaardige oorzaak
'
van de schande over
familie. Het viel mij gemakkelijk hieraan perk to
stellen, door haar het inkomen to ontnemen . Nu
echter zie ik, dat zij zich niet geschaamd heeft, de
laagheid to begaan, door de ellendigste middelen
het geld to verzamelen, dat ik haar onthield .
//Gij ziet, mijnheer, dat zij eene waardige telg
harer ouders is, en bij gevolg de hoop van onzen
naam . De weldaden, sinds tal van jaren door mij
geoefend, zijn met den zwartsten ondank beloond,
en dienden alleen om mij to verguizen . In plaats
van haar talent to doen strekken om ter onzer eere
op waardige wijze to schitteren, wendt zij het aan
om hare moeder to ondersteunen .
,/Doch mijne lankmoedigheid is ten einde . De
wereld zal zien, dat, als ik verwanten heb, die haar
en mij onteeren , ik mij van haar weet to ontdoen ,
en der beleedigde eer van onze kringen eene schitterende voldoening weet to geven .
!/Nog heden verlaat zij mijn huis, om er nimmer
in wedef to keeren, en nooit zal zij het geringste
mijner bezittingen door erflating ontvangen . Zij moge
naar hare moeder gaan, wier karakter zij toont to
bezitten , en daar Lien hoe zij fortuin maakt . Hier-
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door wordt zij buiten staat gesteld om in den kring
to verkeeren, welken zij bewezen heeft onwaardig to
zijn, en ik vertrouw, dat er we] . niemand under hare
bekenden zal gevonden worden, die zich harer nog
wil aantrekken . Ik gevoel ten voile, mijnheer,, dat
gij zoo iemand nooit tot uwe Bade kunt~ verheffen,
en terwijl ik u dank voor de mij gegevene inlichtingen, welke allezins tot roem uwer edele denkbeelden strekken, verzoek ik u de betuiging van
mijn innig leedwezen to aanvaarden, dewijl ik onwillens misschien de oorzaak ben, dat gij met haar
hebt kennis gemaakt . Gelief ook bij de familie
TER HOTEN, en bij zonder aan jonkvrouw LAURA,
rnijne onschuld aan het voorgevallene to bewijzen .
Zoo gij mij verdedigt, behoef ik er niet aan to
twijfelen , of men zal mij de zaak ten goede houden ."
EDUARD maakte eene ernstige buiging bij die
loftuiting, en ofschoon hij inwendig moest bekennen,
dat het gedrag der oude dame, getoetst aan eene
zuivere zedeleer, niet zoo edel was geweest, als zij
zelve het waande, gevoelde hij toch, dat zij wegens
Karen stand niet anders kon handelen .
Toch vond hij hct vonnis een weinig streng ; want
in weerwil van het snel vervliegen zij ner liefde tot
EMILIA, was hem toch een soort van medelij den voor
haar bijgebleven . Maar hij vreesde zich to compromitteren in het oog eener dame van zulke strenge
beginselen, als de tante, zoo hij het waagde jets ten
voordeele der nicht to zeggen .
Daarom was zijn antwoord

//t) we haiidelwijze jegens mejuffer EMILIA zal voorzeker alome eene regtmatige bewondering wekken ,
dewijl ieder diep zal beseffen , hoe smartelijk het u
moet vallen, plotseling teo breken met haar, die ge
met teedere zorg hebt opgekweekt . ilierdoor dus
zult gij zelve de verwachting vernietigen, welke
met zoo veel regt, door u gekoesterd wend . 1)eze
zielskracht is het schoonste bewijs van een verheven karakter, en gij doet ons zien, hoe voortreffe'lijk gij de verpligtingen doorgrondt en vervult
welke onze stand oplegt. Zoo EMIT.IA's werk a;lleen
aan mij bekend was, zou lk wel middel weten to
vinden om andereii to verhinderen iets to vernemen, en volgaarne zoude ik beproeven haar tot
betere gevoelens to brengen . Tot haar ongeluk
echter is de zaak voor velen geen geheim meer
en Iaat men er zich aan gelegenn liggen alles in
den grond to kennen, zoodat het bestaan dier moeder eveneens spoedig eene verderfelijke ruchtbaarheid zal verkrijgen ." - i/Voorzeker mijnheer is het
eene opwelling van genegenheid jegens haar, welke
u aldus doet spreken ," hernarn de tante, op onverbiddelijken Loon, "Keen , hier mogt niet antlers
gehandeld worden, al wisten alleen wij het feit .
Van iemand, die zich zoo verve kan vergeten, moet
men altijd het ergste duchten ."
Na het wisselen van nog eenige woorden nam ED U ART)
afscheid en haastte zich, alom, als nieuws van den
dag, de opschudding wekkende tijding to verbreiden :
vZij geeft les!"
BOIIL . 11 .
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Wij sparen den lezer het tooneel, dat tusschen
en hare tante, een uur na het boven verhaalde,
plaats greep. Het voortreffelijke meisje antwoordde
niet op de haar toegevoegde verwijtingen , maar behield hare waardigheid .
De hoop, door tante gekoesterd, dat de onmiddellijke verwijdering uit hare wooing eenen vloed
van tranen, als uiting der diepste smart, mogt to
weeg brengen, werd to leur gesteld . EMILIA bleef
kalm, en keerde, na alles vernomen to hebben, naar
hare kamer, om de noodige toebereidselen tot het
plotselinge vertrek to waken . Daar bleef zij echter
met de hand onder het bevallige hoofd rusten, om
hare gedachten den vrijen loop to laten . Bij nadere
overweging griefde haar slechts e*e"ne zaak : EDUARDS
verwijdering. - Zoo lets had zij nog kort geleden
niet denkbaar geacht, en die bittere ervaring deed
haren geest in een uur ineer rijpen, dan anders in
vele jaren het geval zou zijn geweest . Haar lieffievol
gemoed wist zijne trouweloosheid toch to verschoonen,
door hem het slagtoffer to heten van zijn rang en
ja! als zoodanig had ze edelaardigheid genoeg ow
hem to beklagen . - Eene bode harer tante kwam
een bankbi1jet aanbieden , dat zij onder dankbetuiging terugzond .
In het bewustzijii van pligtsvervulling was haar
de toekomst niet duister ; zij vertrouwde op Hem, die
haar een heerlijk talent geschonken had, cam daarmede to woekeren, niet tot zelfverheffing of opluisEMILIA

toring van q(tele (cc8tcrt , maai- tot bet; olidersicuticii
harer moeder. --- Tegen den avond was alles , wat
liaar toebehoorde, ingepakt
Op het punt van zich to verwijdei -, en, werd zij nog
opgehouden door de aankomst van eenen brief : bij
het openers beyond zij , dat hij van is AUa was, Deze
berigtte haar de schandelijke ontroering, welke zij
alom veroorzaakte, wiji het niemand meer verborgen
was, dat zij les gaf . Als een loopend vuur had zich
het gerucht verspr( ;id, en alom hood het rijke stof
voor de gesprekken . LAUR,%- meldde, dat men to
gelijker tijd verzekerde, dat Zij, EMILE', , eene arme
moeder had en door hare tante onterfd was . i)eze
laatste punten ba,dden de mast van ergernis vol gemaakt, en de veronderstellingen outzenuwd van eenige
heeren, die in het les geven, wellevend genoecy, eene
romantische luim hadden willen ontdekken , hetgeeii
echter door de meeste dames, als hoogst ongerijmd,
verworpen was .
De schrijfster hoopte, dat vooral de laatste beticbtinoren valsch bevonden werden . Wat vender deed zij
EMILIA gevoeten, dat iemand, die under verdenking
lag der driedabbele misdaad , van les to geven, eene
arme inoeder to bezitten , cri vooral een rijke erfenis
to verliezen , groot gevaar liep , bij aanrri elding in de
familie TER IIOVEN, op de meest beleefde wijze de
deur gewezen to worden . Flet slot behelsde de verzekering, dat, zoo alles waarheid bevonden werd,
LAURA niet zoude nalaten, waar het gesebikt kon
gescbieden, EMILTA'S les geven to bevorderen . Daarbij
wenschte zij cebter . dat dezee nimmer liet blijken,
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hoe zij met elkander in eenige betrekking gestaan
hadden .
Na bet lezen dier regelen vertoonde zich een flaauwe
glimlach om EMILIA'S lippen, en zij gaf de noodiape
bevelen tot vertrekken .
Weinig tijds daarna beyond zij zich met hare goederen in een rijtuig, en nog eene poos later aan
bet bed der dierbare moeder .
Deze wilt naauwelijks, hoe hare verbazing uit to
drukken, toen zij hare dochter met de koffers bij
zich zag . EMILIA greep echter de hand der zieke,
drukte een teederen kus daarop, en zeide : i/Moeder!
ik geef les en mijne tante en EDUARD en LAURA
weten bet!"
De lijderes doorzaa alles . Een enkele traan
cen parel van moederliefde - was bet onschatbare
loon voor EMILIA ' S opoffering ., en haar oneindig dierbaarder, .dan al bet ontnomene .
Verder werd geen woord over die zaak gerept . De
moeder wilt bij ervaring ., wat men barer dochter zou
verweten hebben , en deze gevoelde hoe diep bet de
geliefde zieke zou kwetsen, zoo haar gemeld werd,
hoe zij , naar menschelijk inzigt, bet ongeluk van
hare EMILIA was . Een uur was naauw vervIogen,
toen EMILIA de smarten barer moeder stilde door de
liefelijkste muziek, en als zij daarna weder aan
hare sponde zat, dankte zij God voor die gave .
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Wij willen eenige maanden stilzwijgend voorbijgaan . Junij is daar, en alles ademt nieuw leven
en verkwikking . In eene nette bovenwoning, op
het Damrak, vinden wij EMILIA en hare moeder .
Wel is de kwaal der zieke niet geweken, maartoch
schijnt zij veel beter, sedert zij meer onmiddelijk
het voorwerp is der zorgen harer dochter .
Het beminnelijke meisje heeft juist een nieuwsblad
ter hand , dat haar het huwelijk meldt van EDUARD
VAN BERGENDAL en LAURA rER HOVEN .
Onwillekeurio, rijst in haar op, dat haar naam in plaats der
laatste had kunnen staan, en hoeveel zaligheid zij
daarvan eens gedroomd had ; maar als haar blik dan
op de kalme lijderes valt, wijken de verleidende
beelden, en ze dankt den Hemel, dat zij zich ruimschoots in staat bevindt voor haar en zichzelve al
het noodige to verdienen .
Het gebeurt wel, als ze over straat gaat voor de
lessen, dat ze lieden ontmoet, die haar in aanzienlijker stand kenden, dock het verheugt haar,
dat deze, in hun dwazen waan , zich to groot achten om haar to groeten .
Heeft de wereld haar veel ontnomen en moest
ze de vriendschap van LAURA , de genegenheid van
EDUAP.D verliezen, twee schatten zijn haar onbetwistbaar eigendom gebleven en zullen haar met renten
worden uitbetaald in hooger sfeer : de liefde tot hare
moeder, de liefde voor de toonkunst!

. 26,-), -Want zij heeft in de christelijke kunst gezoelit en
gevonden, wat deze voor alien bevat, die haar uit
het ware oogpunt beoefenen : vereeniging van hart
en geest met den hemel .
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