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INLEIDING
ET werk van E.T.A. Hoffmann, dat ons is nagelaten
uit den vervaltijd der Romantiek, met zijn ver-- -- vagende kleuren, verdoezelende contouren en klankrijke accoorden, wordt vergezeld van een legende over zijn
schepr.Dzdingtmuschopan,ldzij
de rol overgenomen van den dubbelganger, die Ho ffmann
tijdens zijn leven als een schaduw volgde, ja, die vaak, naar
het schijnt, voor hem in de plaats is getreden.
De opvallend kleine, hoogst beweeglijke man, met zijn
geenszins - aantrekkelijk gezicht, den geknepen mond en
heldere oogen, leefde ook na zijn betrekkelijk vroegtijdigen
dood in de herinnering voort als een diabolische verschijning,
die omringd was door de spookverschijningen en gedrochten
van een onderaardsche wereld; als een bezetene, die door een
matelooze fantasie even hoog tusschen de sterren werd
gevoerd als ver over den horizon heen en die in deze werveling werd meegesleurd tot op de grens, waar het scherpe
licht der werkelijkheid samenvloeit met de fantastische
weerspiegelingen uit het bovenzinnelijke gebied aan de andere
zijde; als een instrument en slachtoffer van de extase, die hem
opdreef en deed belanden in het grensgebied tusschen licht
en duisternis, te midden van het strijdgewoel der machten
van hemel en hel, tusschen goed en kwaad, met het uitzicht
op verheerlijking of ondergang.
Men beschouwde hem als een dronkaard, een spotter, een
ziener, die op de hielen werd gezeten door zijn tweede Ik,
zooals de duivel zijn slachtoffer achtervolgt; als een gestudeerd man, die door eigen dwaasheden geen carrière maakte
als rechterlijk ambtenaar; als een zonderlingen, door de
muziek bezeten dirigent, die hemelsche, religieuze voorstellingen schilderde, maar als teekenaar een satyricus was, die
zelfs zijn vrienden niet spaarde; als een prozaïst, die gefascineerd werd door het gruwelijke, door duivelsche verschrikkingen, die hij in dronkenschap opschreef, of wiens extase
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niet meer van deze wereld was, zooals bleek uit zijn sprookjes.
Men kende hem als een onbetrouwbaar, hartstochtelijk
en twistziek man, die zijn familie te schande maakte, zijn leven
lang in schulden stak en ook nog beroemd werd! Goethe
liet zich smalend uit over zijn werk en over- de overspannen
aanhangers der Romantiek, evenals, bijna een eeuw later,
Oswald Spengler het deed; beiden hadden ongelijk, waar
het iemand als Hoffmann betreft.
De naam Hoffmann wordt vergezeld van een kermisachtig
gerinkel, van gejoel en gefluister; uit dit onheilspellend geraas
duikt een zonderling misvormd beeld op: dat van een geestenziener en duivelbezweerder, van een drinkebroer en
koffiehuisbewoner, die omringd was door een schare vrienden van allerlei slag en twijfelachtig allooi. Ja, nog op zijn
graf zijn glas staat gevuld op den rand en de inhoud wordt
geplengd op de nog losse aarde worden de woedende,
briljante, demonische gesprekken tusschen zijn gezellen voortgezet.
Een legende; zij schiet regelrecht op uit den tijd, waarin
de romantische mensch in onstilbaar verlangen naar den
hemel greep en tegelijk door het schuldgevoel van zijn eenzaamheid naar beneden in de hel werd getrokken; zij is ontstaan uit het sentiment van het wonderlijke tijdperk, toen
aardgeesten holderdebolder op de vlucht gingen voor een
naderenden engel, toen muziek de brug sloeg tusschen heimwee en den hemel, en de regenboog begaanbaar was, toen
het woord de macht bezat Satan te bannen of op te roepen,
en de duivel, om den zondigen mensch te verleiden, elixers
in heilige plaatsen binnensmokkelde, ten einde den hemel
te verschalken.
Achter deze legende doemt het „geval" Hoffmann op.
Een man van veelzijdige begaafdheid, dien men niet gemakkelijk kon vergeten, wanneer men hem had gezien of
gehoord; een mensch, aan wien zijn tijdgenooten wel aanstoot moesten nemen, ondanks of misschien wel omdat zijn
charme, zijn extase, de tallooze, verbijsterende gestalten van
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zijn toomelooze fantasie en zijn briljante gesprekken hen betooverden. Zoodra de plichtsgetrouw en zorgvuldig werkende ambtenaar op het slaan der klok de acten terzijde had
gelegd en het gerechtsgebouw verliet, scheen hij op hetzelfde
oogenblik te veranderen in een geëxalteerden toovenaar.
Daarna sloop hij door een achterdeur de onmetelijke wereld
van zijn fantasie binnen, voortgedreven door de onstilbare
onrust, die in den tijd wortelde, door het verlangen naar het
bovenzinnelijke en volmaakte; maar gekweld door zijn veelzijdige talenten, door een steeds groeienden angst voor de
onderaardsche verschijningen die hem in den weg traden,
voor het „double-ego", voor de noodlottige macht die in
de herediteit zetelt, voor de vermenigvuldiging van zijn Ik
en den dreigenden waanzin, die zijns inziens onvermijdelijk
daaruit moest voortvloeien.
Het is geen wonder dat deze fascineerende verschijning,
die anderen in verbazing en verwarring bracht, bevreemding
en ergernis opwekte. Zij komt als een dubbelganger te voorschijn uit de sluiers, die de legende om haar heen plooide;
twee onafscheidelijke gezellen: Hoffmann en zijn tweede Ik,
dat hij, kijkend door het „glas waardoor hij zichzelf vermenigvuldigd ziet", herkent en met welk tweede Ik hij zich tijdens
den roes vereenzelvigde. Niet uit Hoffmann, maar uit zijn
dubbelganger is de legende ontstaan.
Hoffmann gaf dezen onafscheidelijken lotgenoot, die zijn
leven in twee helften scheidde, en die dezelfde is als de Kapucijnermonnik, die Medardus uit Elixire tot in de gevangenis
en tot op het doodsbed achtervolgt, den veelzeggenden naam
Kapellmeister Kreisler. Veelzeggend, want zooals de Kapucijnermonnik de duivelsche schaduw is van Medardus, zoo is
Kreisler Hoffmanns tweede Ik, een afschaduwing van den
prozaïst Hoffmann.
Dit Janusgezicht schuift, ruim een eeuw overbruggend, den
prozaïst Ho ffmann tot in de onmiddellijke nabijheid van
den lezer, die door het werkstuk heen den maker er van
herkennen wil en ziet hoe hij daaruit opdoemt.
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De splitsing tusschen Hoffmann en zijn tweede Ik ontstond
reeds in de ouderlijke woning in Konigsberg. De begaafde,
zorgelooze, levendige vader Christoph Ludwig Hoffmann
hield het niet lang uit met zijn nicht Luise Albertine Doerffer,
19 jaar oud toen hij haar trouwde, geboren en getogen in het
starre, duffe milieu van een behoorlijk gesitueerde ambtenaarsfamilie. E.T.A., geboren op z 4 Januari i 776, was de
jongste der drie zonen (zijn derden voornaam, die Wilhelm
luidde, wijzigde hij later te Bamberg in Amadeus, uit bewondering voor Mozarts Don Juan, van welk werk hij, als
een der eersten, de groote beteekenis heeft ingezien). Hij was
slechts vier jaar oud toen zijn moeder Luise, ziekelijk, humeurig, schuw geworden in het korte huwelijk met den levenslustigen man, met hem in haar ouderlijke woning terugkeerde.
De oudste zoon was spoedig na de geboorte gestorven, de
middelste, die beter in het Doerffersche milieu zou hebben
gepast dan E.T.A., ging met den vader mee, en mislukte.
Maar E.T.A. vergat zijn vader niet: „een slechte vader
is beter dan geen", zei hij later, en nooit sprak hij met een
woord over zijn moeder. Deze vader, die zich weinig meer
om den jongsten zoon bekommerde, had reeds grooten indruk
op hem gemaakt, want hij speelde met meesterschap viola da
gamba, en was meer kunstenaar in zijn pink dan de leden der
familie Doerffer met elkaar. Ho ffmanns verlangen naar dezen
onstuimigen, opgeruimden man stond in schrille tegenstelling
tot de geestdoodende orde in de huishouding der grootmoeder, tot de kille liefdeloosheid van het leven dat daar
werd geleid. Hij werd opgevoed, mag men zeggen, door den
in huis wonenden oom Otto Wilhelm, in afzondering van de
autoritaire grootmoeder, twee ongetrouwde tantes, van wie
ten minste één eenig begrip voor den jongen toonde, en van de
klagende, ziekelijke, apathische moeder. De oom, een kleinburgerlijk, maar goedmoedig man, evenmin opgewassen tegen
de vrouwen in huis, bracht hem de beginselen der muziek
bij: een gedegen paedagoog. Hij erkende aanleg, maar niet
begaafdheid, en merkte evenmin dat de leerling, die den
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leeraar spoedig overvleugelde, hem met voorgewende stumperigheid voor den gek hield.
In dit graf van geborneerdheid en philisterij, te midden van
de attributen en versierselen van het verstarde burgerdom,
bracht E.T.A. twintig jaren door. Hij uitte zich tegen geen
van zijn huisgenooten, zij spraken een andere taal dan hij.
Zelfbehoud dwong hem zich te harden tegen de bedompte
atmosfeer van dit familieleven; hij redde zich in een vriendschap, die tot zijn dood zou duren, met den schoolgenoot
Theodor Hippel.
De vriendschap, die in Hoffmanns leven een groote rol
speelde 'en een der grondmotieven van zijn werk is, schijnt
een vrucht te zijn van zijn kille jeugd. Met scherpen, koelen
blik bekeek hij zijn omgeving; de dilettanten leerden hem
zelfbeheersching en zijn opmerkingsgave vormde een arsenaal, waar hij nog in het laatst van zijn leven uit putte.
Geen wonder dat deze familie in opstand kwam, toen zij
ten slotte wel hooren moest, dat E.T.A., telg van den mislukten vader die aan kunst deed, er van droomde een componist, en beroemd, te worden. Hij pleitte voor het eerst
voor zichzelf, maar tevergeefs; de koorden van de beurs bleven
dicht. Het werd uitgemaakt, dat hij rechten moest studeeren,
en E.T.A. gehoorzaamde.
Zijn droomen verbleekten in de studie, die hij plichtmatig
beëindigde; hij vreesde de familie, van wie hik afhankelijk
was. De aard van deze studie en de beperkingen die zijn
functies als assessor in Posen, als regeeringsraad in Flock en
Warschau, als gerechtshofraad in Berlijn hem oplegden,
hebben hem zeker niet zoo gehinderd als men zou kunnen
opmaken uit zijn verlangen, naar believen over zijn tijd te
kunnen beschikken. De tegenstelling die zich in zijn karakter
ontwikkelde, maakte het hem mogelijk een nauwgezet ambtenaar te zijn, omdat hij het dan ook wàs; een werkzaam burger
zonder ambitie maakt ook geen carrière. Het lijkt er op, dat
deze burger in later jaren de gesalarieerde positie in Berlijn
uit gemakzucht van de hand wees. Als burger was Hoffmann
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volstrekt niet interessant. Misschien is ook de beheersching
in zijn jeugd toe te schrijven aan dezen burgerlijken inslag.
Tijdens den onhoorbaren, omzichtigen sluipgang van zijn
jeugd explodeerde het verzet tegen het milieu slechts éénmaal.
De noodzakelijke hulp daarbij verleende Cora Hatt, getrouwd met een driemaal ouderen man. De gepassionneerde
verhouding, die spoedig tusschen den jongen muziekleeraar
zij wisselden aan
en de wat oudere leerlinge ontstond,
rukte den op zichzelf levenden
elkaar hun tekort uit,
droomer zonder pardon weg uit de isolatie waarin hij zich
handhaafde, naar geneugten, die niets gemeen hadden met
de duffe vrouwelijkheid die hem omringde. Het tweetal hield
de verhouding langen tijd voor anderen geheim; eerst na
twee jaar lekte zij uit en bracht de gemoederen zoozeer in
beroering, dat Ho ffmann op aanraden van zijn vrienden,
daartoe geprest door de familie, gedwongen was Konigsberg
te verlaten.
Dit beteekende echter een bevrijding uit het Doerffersche
milieu, en in den nu volgenden tijd bekommerde Hoffmann
zich weinig om de juristerij, ook al werd hij tot assessor in
Posen benoemd, des te meer om de kunst. Ja, hij genoot zelfs
van het leven.
Na een mislukte verloving met een nicht (den vader was
hij nog steeds niet vergeten), trouwde hij, toen hij naar Plock
was overgeplaatst, met een Poolsche; geen Duitsche vrouw
zou hem naar dien uithoek hebben willen vergezellen. Michalina Rohrer was z 1 jaar oud, mooi, flink, trouw; zij was de
goed overwogen keuze van een nuchter man.
Cora Hatt, Michalina en Julia Marc, die hij in Bamberg
leerde kennen, werden de voorbeelden van Hoffmanns
vrouwenfiguren. Primitieve karakters, typen, op wie de
ervaren, geschoolde psycholoog, de onbarmhartige opmerker,
die Hoffmann werd, geen vat had. Michalina vertegenwoordigt de huiselijke eigenschappen van de goede echtgenoote
of de begeerde bruid-uit-den-middenstand; het primitieve,
nogal ruwe avontuur van broeder Medardus met Euphemie
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vertoont veel overeenkomst met Hoffmanns geenszins droomerige affaire met de veeleischende Cora Hatt, die hem spoedig na zijn vertrek, en na den dood van haar man, in een
tweede huwelijk vergat, en toen voor hem al haar charme
had verloren; in Aurelie, Medardus' onbereikbare bruid, die
hem aan den duivel betwist, herkent men zonder moeite Julia.
Ook Hoffmanns jeugd is voor den psycho-analyticus een
belangwekkende periode en biedt hem stof te over; Hoffmann
heeft tallooze jeugdervaringen nauwelijks gewijzigd in zijn
proza verwerkt. Voor den componist was het serieuze onderricht van zijn oom van groot gewicht; voor den prozaïst
en schilder de vriendschap, voornamelijk de weerstand
tegen het milieu en het philisterdom, waardoor hij de burgerlijke werkelijkheid ontdekte.
In de uitvoerige correspondentie met Hippel en in zijn
dagboeken heeft Hoffmann zich, op weinige onbelangrijke
afwijkingen na, een oprecht autobiograaf getoond. Het
probleem der vriendschap duikt in Elixire op in de verhouding tusschen Medardus en zijn dubbelganger Victorin.
Een genuanceerd conflict, dat samengesmolten is met Hoffmanns meening over het tweede Ik; het onscheidbaar samengaan van aardsch en hemelsch, goed en kwaad, wordt door
een derden monnik, den schilder Francesco, gekloofd; de
noodlottige verhouding tusschen het drietal is slechts mogelijk door een gebondenheid, die het karakter draagt van
vriendschap.
Het verzet tegen het milieu scherpte zoozeer de opmerkingsgave van den weerstrevenden beschouwer, dat deze eigenschap niet alleen beslissenden invloed uitoefende op zijn
karakter en zijn werk, maar eveneens op zijn persoonlijk leven.
Het lijdt geen twijfel, dat de romanticus Ho ffmann, wiens
levensgevoel zich, zooals hij zelf meende, slechts in de muziek
kon uitdrukken, zijn leven lang door de werkelijkheid is
gekweld. Hij poogde haar te ontvluchten in de muziek, in
den roes van den drank, maar zooals hij steeds tot haar terugkeerde in het alledaagsche leven, drong deze verfoeide werXI

kelijkheid ook in zijn proza door; een tragische gespletenheid:
hij haatte haar en zij fascineerde hem. Personen uit zijn omgeving komen herhaaldelijk, vaak natuurgetrouw nageteekend,
in zijn proza voor; zijn beschrijvingen zijn herinneringen aan
wat hij heeft gezien, het klooster in Bamberg, dat Hoffmann
bezocht, diende als voorbeeld van het Kapucijnerklooster
in B. uit Elixire; op dit gebied werkte zijn fantasie slechts
traag.
Het conflict met deze werkelijkheid verbitterde Hoffmanns
leven en het onderscheidt hem van zijn tijdgenooten. Het heeft
jaren lang den prozaïst schuil laten gaan achter den schilderteekenaar, den componist en dirigent achter een Kapellmeister Kreisler in levenden lijve, nog voor deze figuur als
Hoffmanns schaduw haar plaats in zijn werk verwierf. Het
dwong den prozaïst zijn stof te overwinnen en het vormde
dit tegenspartelende slachtoffer, dat de muziek beschouwde
als de meest romantische aller kunsten, tot een prozaïst tegen
wil en dank. Het joeg hem als een rustelooze op door de
wereld van zijn eenzaamheid, extatisch verlangend naar het
bovenzinnelijke, het onbereikbare, maar geketend aan de
alledaagschheid van het leven op aarde. Het is de reden,
waarom de romantische achtergrond van zijn werk verbleekt
naast de fascineerende realiteit van zijn personen en hun
milieu's, waarom het mogelijk is hem te beschouwen als een
mensch, in wien de duivel huisde.
De tegenstelling tusschen het romantisch levensgevoel en
zin en oog voor de werkelijkheid moest, vooral in dien tijd,
tot ongehoorde innerlijke spanningen leiden; de roes verzachtte deze, maar hief ze niet op.
Maar wanneer men de geëxalteerde verslaafdheid aan het
hemelsche wezen Julia Marc beschouwt als een krampachtige
poginmadelschitonkme,als
worsteling tusschen hem en zijn dubbelganger, dan is de
punch, waarmee Hoffmann zich troostte, als „uitspatting"
slechts een poover verdoovingsmiddel voor de kwellingen,
die hij door de veelzijdigheid van zijn talent had uit te staan.
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Er is overeenkomst tusschen de ontwikkeling van zijn
persoonlijkheid en zijn werk. Overal, waar hij ook in functie
was, gleed zijn leven in andere banen dan hij meende te
mogen verwachten. Eerst na langen tijd, nadat hij de figuur
van den gekken Kapellmeister schiep, herkende hij de schaduw
die hem volgde, den dubbelganger, zonder wien hij niet kon
ademen. Daarna gelukte het hem niet meer, de banaliteit van
het leven te ontvluchten. Altijd bleef hij de muziek trouw
als de hoogste der kunsten, ook toen zijn pen hem een broodwinningverschafte; nog nadat hij door Der Goldne Topf,
Die Elixire des Teufels en Kreisleriana roem oogstte en bekendheid genoot, stelde hij zijn hoogste verwachtingen op de opera
Undine. Zij verwierf bij de opvoering in Berlijn een gunstige
critiek, maar werd al spoedig verdrongen door het enorme
succes van Webers Freischiutz. Uitgevers smeekten hem om
copie; hij werd sceptisch, geresigneerd, hij kwam aan de
wenschen van zijn publiek tegemoet. Tot kort voor zijn
doewrklusthmpniagrezjwkno
eens de onsterfelijke hoogte van Der Goldne Topf en Elixire
bereikte.
In de legende wordt Hoffmann door zijn dubbelganger
overschaduwd. Wat was hij? Een componist, een schilder
en teekenaar, een prozaïst? Was deze mislukte ambtenaar,
steeds omringd door heterogene personages, den wijnhandelaar Kunz, Hoffmanns eersten uitgever, die vertrouwen
had in de verkoopswaarde van zijn werk, zoogoed als een
der grootste acteurs van zijn tijd, Ludwig Devrient, een
geestenziener, een fantast? Een „gekke" muzikant, zooals
Kreisler? Een dweper met jonge meisjes? Hij was een fascineerende verschijning, een enthousiast te midden van zijn
vrienden; een romanticus, verdwaald in de aardsche werkelijkheid, die hij niet verlaten kon, achtervolgd door zijn talenten, bezeten van liefde voor de kunst, gekweld door den
bovenmenschelijken strijd tusschen hemelsche en aardsche
machten.
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Zonder twijfel heeft Hoffmann diep geleden onder de
tegenstelling in zijn karakter, waarvoor hij vluchtte naar het
rijk van klank en kleur, op zoek naar de maagd, die hem kon
redden van den duivel in hem; onder den voortdurenden
twijfel, welken weg in te slaan op den driesprong van zijn
talent. De musicus had geen vrede met het werk van den
prozaïst, maar het is zeker nooit bij hem opgekomen, dat zijn
jeugd in het Doerffersche huis, met de vrouwen die daar
vrijwel onzichtbaar huisden en den ietwat simpelen oom, in
het afschuwelijke, deprimeerende milieu, hem als prozaïst
heeft gevrijwaard voor de tweede plaats, die hij als componist
en schilder bereikte. De liefdelooze jeugd vormde den schichtigen, tegelijk ascetischen en gepassionneerden jongeman tot
een intelligent opmerker en psycholoog. Deze eigenschappen
schoven hem uit den kring van zijn collega's naar voren,
buiten de begrenzing der Romantiek, tot in de onmiddel lijke
nabijheid van den hedendaagschen lezer.
Hoffmanns leven is niet een vlucht uit, doch een voortdurend compromis met de werkelijkheid, die hem ook geen
angst inboezemde, hoogstens weerzin, welke als een verdoovend middel op hem werkte. Zijn fantasie bewoog zich
inderdaad „in de ruimte", in tegenstelling tot die" van E. A.
Poe, die „geconcentreerd" was, zooals S. Vestdijk onderscheidt in zijn inleiding van Poe's Fantastische Vertellingen;
Hoffmanns fantasie beweegt zich daarheen, waar zijn wereld
in tweeën wordt gescheiden, waar het onschuldige instinct
wordt vernietigd door het denken, waar gedachte en erkenning op verschrikkelijke wijze in het leven ingrijpen. Hierin
is de invloed van den natuurphilosoof Gottlieb Heinrich
Schubert merkbaar. Hoffmanns fantasie wordt diabolisch,
wanneer zijn werelden in allerlei variaties tusschen licht en
donker, tusschen menschelijk -en bovenmenschelijk over
elkaar heen schuiven, naar den Algeest toe, waaruit zij stammen, en wanneer het onschuldige instinct door de gedachte
wordt, of dreigt te worden, vernietigd. In deze projectie
speelt angst slechts een ondergeschikte rol, al moet het HoffXIV

mann zelf wel zijn voorgekomen, dat hij een soort geestenziener was, die de verschijningen uit die werelden, tusschen
welke ook hijzelf geen duidelijke grenzen meer kon trekken,
niet meer uit elkaar wist te houden. Dat hij zijn vrienden weleens op zoo'n gestalte attent maakte, bijvoorbeeld een dwerg
die rustig in een hoek van de kamer zou zitten, kan men met
evenveel recht aan zijn verbeelding toeschrijven als aan den
invloed van den drank of aan neerslachtigheid. Een poseur
was hij niet, al hechtte de ziekelijke man waarde aan persoonlijke successen in eigen omgeving.
Ook de angst voor de tallooze afspiegelingen van zichzelf,
die hij somtijds om zich heen zag en waarin hij de hem bedreigende krankzinnigheid meende te bespeuren, joeg hem
niet op de vlucht in het rijk van zijn fantasie, want daar zetelde
de oorzaak van dezen angst.
Poe en Hoffmann hebben hun romantische afstamming
gemeen; in beider werk herkent men ongeveer hetzelfde conflict tusschen „gevoel en verstand". De fantastische opzet voor
Poe's verhalen is mede ontstaan uit het „analytisch verstandelijk element", dat zijn kunst typeert; de fantastische opzet
van de meeste van Hoffmanns verhalen ontstond uit het romantische levensgevoel, dat een eerder bovenzinnelijke dan
fantastische wereld omsluit; deze verbond hij door den sceptischen blik van nuchter toeschouwer met de aardsche werkelijkheid.
Hoe groot anderzijds, ondanks hun afstamming, de afstand
tusschen beiden is, wordt overduidelijk wanneer men Poe's
William Wilson vergelijkt met Hoffmanns Elixire. De overeenkomst tusschen de functie van de dubbelgangers is frappant,
de uitwerking bij beiden kenschetst een verschil, dat niet
valt te overbrugg
Hoffmanns anal
ti verstand bepaalt
analytisch
zichtodepsylg,ibaerdsopvti(k
is
aan de meeste beschrijvingen liggen herinneringen ten grondslag), maar dringt niet in de stof door, of, zoo men wil, tot
in den achtergrond van het werk. De combinatie van verbeeldingskracht en intelligentie was voor Hoffmann een bron
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van de grootste ellende; hij dankte er zijn ongelukkig leven
aan. De gruwelverhalen, zooals de legende ze noemt, bezorgen den lezer geen koude rillingen en verplaatsen hem niet
in die noodlottige phase, waarin het menschelijke leven van
zijn grenzen wordt beroofd; zij voeren hem naar een ijlere
luchtlaag, waar de werkelijkheid in luchtspiegelingen verschrompelt en in andere proporties weer opduikt, overkoepeld door de wonderlijke kleuren van een fata morgana.
Hoffmanns verschrikkingen huizen in de gedachte, in het
tweede gezicht op de wereld van uit zijn personen, die zich
bewegen in het smalle grensgebied, waar zich een betere
wereld achter uitstrekt. Hoffmanns fantasie is, hoewel zij
zich in de ruimte beweegt, nimmer onbegrensd, zooals die
van Poe in M. S. found in a Bottle, of A Descent into the Maelstrum. De afschuwelijke macht hiervan, het onmenschelijke,
kende Hoffmann niet; zijn diaboliek is als het ware „ongevaarlijk". René Cardillac (Das Fráiulein von Scuderi) is een slachtoffer, Daniël (Das Majorat) een handlanger van de booze
macht; het conflict van beiden met de misdaad is door het
noodlot bepaald, geenszins gruwzaam onbegrensd, verloren,
onmenschelijk.
Poe was zonder twijfel intelligenter dan Hoffmann; het
onderscheid tusschen de wijze waarop beiden hun stof behandelden, tusschen hun vormgevend vermogen (Poe was
een formalist, Hoffmann niet), tusschen hun schrijftechniek,
berust voor een groot deel op de onderscheidene functies
van hun analytisch verstand. Poe roept door localiseering en
entourage spanningen op van een vernietigende kracht,
Hoffmann verdeelt de spanning over tallooze gebeurtenissen,
die noodwendig op elkaar moeten volgen, zooals de rivier,
kalm of schuimend, door haar bedding loopt. Niet ten onrechte en niet toevallig gebruikt hij dit beeld ergens in Elixire.
De tweespalt in hun innerlijk, bij Poe tusschen gevoel en
intellect, waardoor hij niet werd geplaagd, bij Hoffmann
tusschen het romantische levensgevoel, via den invloed van
Augustinus christelijk geaard, en de gebondenheid aan het
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aardsche leven, maakten beiden autobiografisch tot het
middelpunt van hun werk. Poe staat ons wellicht in de eerste
plaats na door zijn vernuft, Hoffmann, omdat hij in het vergezicht uit het niemandsland, een soort voorportaal van de
hel waaruit de reddende aftocht mogelijk is, het heilsverschiet
van een betere wereld laat zien. Het verschijnsel Hoffmann
is minstens even belangwekkend in de centraal-Europeesche,
tamelijk geïsoleerde wereld der Romantiek, als Poe in de
Engelsch-Amerikaansche. In zijn tijd was Hoffmann de eenige,
in wien een romantische bezetenheid demonisch gekoppeld
was aan een psychologisch inzicht in de werkelijkheid.
Hoffmanns veelzijdigheid is van grooten invloed geweest
op den prozaïst; zij was de oorzaak, dat zijn beste werk de
grens van het geniale bereikte, maar tevens de belemmering,
dat het deze grens niet overschreed; zij is eveneens de oorzaak dat dit werk niet verouderde.
Het doorzichtige schema van zwart en wit, dat den achtergrond er van vormt, laat ruimte aan tallooze complicaties en
nuances. In het bedrieglijk weerspiegelende licht van in
elkaar vervloeiende werelden schijnen door het noodlot bepaalde, zeer ongewone gebeurtenissen tot een natuurlijke
orde te behooren; zij zijn ook niet huiveringwekkend. Het
is voor ons niet moeilijk dit noodlot te identificeeren met
het christelijk schuldgevoel, waardoor men de lotgevallen
van Hoffmanns figuren, die door een hoogere macht Iangs
bepaalde wegen worden geleid, als algemeen menschelijk en
actueel ondergaat.
Hoffmanns fantasie houdt daarmee nauw verband; zijn
opmerkingsgave, op het leven van alle dag ingesteld, schiep
figuren, die, hoewel het vaak den schijn daarvan heeft, zelden
typen zijn; typeering verarmt en beperkt het karakter. Deze
„nuchtere" psychologie beschermt zijn mannelijke figuren
er voor, grotesk, belachelijk of overdreven te zijn, waartoe
de stof vaak genoeg aanleiding geeft; de verantwoording van
de geschiedenis en daden der menschen, die worden geleid
en handelen onder invloed van een hoogere macht, vormt
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de grens tusschen de aardsche en de bovenaardsche wereld,
waarin zijn personen zich bewegen.
Uit Hoffmanns vriendschap niet Hippel ontstond het
motief der vriendschap, dat men in Elixire in den dubbelganger vare den monnik Medardus en in den haarkunstenaar
Belcampo aantreft; zijn extase voor de kunst stelde hem voor
het probleem van de verhouding tusschen kunst en kunstenaar; het alledaagsche leven voor het conflict tusschen kunstenaar en maatschappij.
De vrouwelijke figuren in Hoffmanns werk toonen nog
eens aan, dat zijn psychologie is ontstaan uit verzet tegen de
alledaagschheid en tegen het milieu van zijn jeugd. Cora Hatt
werd vervormd tot een heerschzuchtige, wraakgierige, brutaal
sensueele vrouw, een i 9de-eeuwsche „vamp" ; de kwaadaardigheid, die Ho ffmann ook tegen dit wezen luchtte, stamt wellicht
eveneens uit een zekere recalcitrantie tegen de slaafsche trouw
en verdraagzaamheid van Michalina (men behoeft den geresigneerden lofzang op zijn huwelijk, neergeschreven in het tezamen met zijn vrouw opgestelde testament, niet zoo letterlijk op
te vatten), of uit rancune, omdat de ideale jonkvrouw zijner
droomen zoo onbereikbaar was; Ho ffmann was er de man
niet naar, de vrouw dat te vergeven. De punch was ook daarvoor een poover surrogaat, maar dat neemt niet weg, dat de
afgodische vereering voor de jeugdige Julia Marc, die zich
deze toewijding heel wat minder naïef liet welgevallen dan
hij durfde geldoven, voor den geëxalteerden man een voorproefje van de hel is geweest. Een vrouwelijk wezen, dat zoowel aardsch als hemelsch was, vond Hoffmann tijdens zijn
leven op aarde niet; zeker niet in de goedwillende, trouwe,
maar hinderlijk jaloersche Michalina (men zou daaruit kunnen
opmaken, dat het huwelijk althans aardsch genoeg was).
Dezen enthousiast bleef dus geen andere keus over dan
de vrouw in deze wereld of in die van zijn fantasie onder te
brengen. Hoffmanns vrouwelijke figuren zijn dan ook getrouwe barometers van óf zijn gevoel óf zijn verstand, welke
eenzijdigheid dezen figuren geenszins ten goede kwam. TegenXVIII

over haar schijnt de scherpzinnige opmerker met blindheid te,
zijn geslagen; begrijpelijk, daar hij met de vrouw, het teko rt
of met zijn verlangens nooit in het reine kwam. Zelfs de
humor en ironie verlaten hem dan; de vrouw was doodelijke
ernst voor hem.
De vraag dringt zich op, of Julia Marc, die hem te Bamberg
behandelde als de bakvisch die zij was, maar over wie hij
toch maar zijn leven lang slechts met ontroering kon spreken,
zelf de bron van zijn inspiratie is geweest, dan wel of Hoffmann zijn onstilbaar en niet te verwerkelijken verlangen in
haar heeft geprojecteerd. De soms zinnelijke, dan weer
krampachtig-platonische aanbidding van de hemelsche bruid,
of de ongegeneerde verhouding met de gepassionneerde,
maar ook ietwat moederlijke Cora, lieten echter geen plaats
open voor den humor.
Hoffmanns humor is kluchtigheid, voor zoover het zijn
figuren betreft; deze boertige grappigheid ontstond wèl uit
zotte typeering en uit groteske tegenstellingen tusschen dwaas
en ernstig; het is de grappigheid van Jan Klaassen, die Hoffmann ook in Elixire ten tooneele voert. Zijn humor ligt verborgen in de situaties, in de ongerijmdheid van het toeval,
dat echter door een hoogere macht blijkt te worden gedirigeerd; het bovennatuurlijke wordt natuurlijk, het ongewone
alledaagsch; figuren, die men ook nu nog om zich heen herkennen kan, staan vlak naast en oog in oog met hoogere machten; deze humor is ontleend aan de werkelijkheid en doet
steeds een beroep op haar.
Het is Hoffmanns taak geweest, de tegenstrijdige eigenschappen van zijn karakter met elkaar in evenwicht te
brengen en zijn talenten te combineeren. Tallooze details
in het proza zijn opgemerkt met de oogen van den teekenaar, wiens zin voor de werkelijkheid het caricaturale bevorderde. De musicus gebruikte het woord als voertuig in
de besprekingen over muziek voor de Allgemeine Musik
Zeitung; hij poogde de muziek in het proza gestalte te
geven. Vaak gelukte dit, dank zij de dubbelgestalte, die
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Kreisler-Hoffmann was. Het wekt geen bevreemding, dat
deze muziekrecensies grooteren invloed hebben gehad dan
het werk van den prozaïst of musicus.
Ho ffmann heeft een groot oeuvre nagelaten: zangspelen,
kerkelijke muziek, klaviersonates, zangkwartetten en duetten,
koren, liederen, opera's. Het meeste hiervan is bewaard gebleven. Het belangrijkste werk, de opera Undine, werd veertienmaal in het Konigliches Schauspielhaus te Berlijn opgevoerd; na den brand op 17 Juli 18 17 verdween zij van
het repertoire, al werd de partituur gered. Ook in deze
belangwekkende, knappe, vakkundige composities is de
werkelijkheidszin doorgedrongen in het academisch formalisme, dat door de technische middelen de muzikale intentie
overwoekerde.
Het proza is nog talrijker; behalve de omvangrijke werken
tallooze
Die Elixire des Teufels, Kreisleriana, Kater Murr,
kleine en groote novellen, verzameld in de Phantasiestiicke,
Nachtstiicke en Serapionsbriider, en sprookjes zooals het beroemde Der Goldne Topf.
De in deze uitgave gepubliceerde vertaling van Hoffmanns
omvangrijksten, afgesloten roman Die Elixire des Teufels zal
spoedig worden gevolgd door een tweede deel, met het
belangrijkste novellistische werk.
Hoffmann bevond zich als dirigent van het operagezelschap
van Joseph Seconda in 18 1 3 in Dresden, in den tijd van
Napoleons wapenstilstand van Poischwitz. Terwijl de Russen
Dresden beschoten en de Fransche bezetting op i o November
181 3 capituleerde, werkte hij aan Der Goldne Topf.
Ondanks, of misschien dank zij dit oorlogsrumoer maakte
Seconda's troep goede zaken; dit verhinderde niet, dat de
altijd in geldnood verkeerende Hoffmann oneenigheid kreeg
en zijn functie verloor.
Nu volstrekt afhankelijk van wat zijn pen hem opbracht,
in huis gehouden door de punch, die Michalina trouwhartig
zelf had bereid, zij smaakte heel goed, begon Hoffmann
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aan het eerste deel van Elixire, dat reeds na zeven weken
gereed was, overgeschreven en persklaar. In Berlijn, in even
grooten geldnood, onder even ongunstige omstandigheden,
voltooide hij het tweede deel.
Als noodlotstragedie is het relaas van broeder Medardus'
lotgevallen een voorbeeld van een genre, dat in dien tijd zeer
geliefd was. Tegelijk met Elixire verscheen Der 24. Februar,
van Hoffmanns vriend Zacharias Werner. De geenszins alledaagsche geschiedenis van Matthew George Lewis : Ambrosia
or the Monk, die Hoffmann gelezen had, heeft men langen tijd
als het voorbeeld van Elixire beschouwd. Na vergelijking
wordt het duidelijk, dat Lewis' werk Hoffmann niet beïnvloed
kan hebben en het staat vast, dat het niet Hoffmanns bedoeling is geweest, een Europeeschen burgerroman te schrijven,
zooals na hem Balzac, Flaubert en Zola deden.
Hoffmann schreef aan den uitgever en vroegeren „jacht"en drinkgezel, dat het hem er om te doen was, „om in het
verwarde, wonderbaarlijke leven van een man, over wien
reeds bij zijn geboorte de hemelsche en demonische machten
beschikten, die geheimzinnige verbindingen van den menschelijken geest met al de hoogere beginselen die in geheel
de natuur zijn verborgen en slechts nu en dan te voorschijn
bliksemen, welken bliksem wij het toeval noemen, helder en
duidelijk aan te toonen".
De vorm van heiligenlegende, die hieruit voortvloeide,
met als achtergrond de Katholieke kerk, die op den Protestant
Hoffmann altijd diepen indruk heeft gemaakt, is ideaal om
gestalte te geven aan het transcendente rijk der eeuwige liefde.
Het was een logische gevolgtrekking, dat een monnik de
hoofdpersoon moest zijn.
Met dat al kan men voor deze hemelsche en demonische
machten gemakkelijk het noodlot in de plaats zetten; ondanks
de Katholieke visie en achtergrond veroorloofde de Protestant
Hoffmann zich ook een gematigde critiek op den Katholieken eeredienst.
Het lot van de leden der families, uit wie Medardus stamt,
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is voorbeschikt, en het noodlot op den achtergrond wordt
gesuggereerd door den onafwendbaren loop der gebeurtenissen. Het „toeval" bezit wetmatigheid; het treedt op in het
grensgebied tusschen de aardsche en bovenzinnelijke wereld.
Dat verleent aan allerlei gewaagde middelen, die zonder dezen
achtergrond bedenkelijk zouden zijn, de tweeslachtige, dramatische beteekenis zoowel van gebeurtenis als van noodlottig feit. Maar al de middelen die Hoffmann aanwendt, zij
mogen simpel, geraffineerd of bedenkelijk zijn, werden door
den toovenaar met zijn stof, die hij was, onnavolgbaar en
technisch briljant verwerkt, vermengd, in gang gezet, tot
stilstand gebracht.
Poe's demonie is dynamisch, Hoffmann confronteert zijn
figuren met de trawanten van het noodlot, dat den tijd heeft
het beloop der dingen af te wachten. Hoffmanns „demonie"
is die van het niemandsland tusschen deze wereld en die,
waarin die trawanten heerschen over de luchtspiegelingen van
hemel en hel, van zaligheid of ondergang.
Reeds in de novelle Berganza herkent men Julia Marc in
de heilige Caecilie (Hoffmanns dochtertje, dat slechts enkele
jaren oud werd, heette zoo), in Elixire vindt men talloos veel
dat betrekking heeft op den omgang van Hoffmann met dit
jonge meisje. Het hoofdmotief, dat hij wijselijk voor Kunz
verzweeg, is zijn liefde voor Julia. Zij is, in de figuur van
Aurelie, de onbereikbare, de jonkvrouw die de aardsche liefde
overwint, het hemelsche rijk bereikt en de noodlottige,
overgeërfde zonde in den afstammeling van het zondige
geslacht boet en delgt. Zij bevrijdt broeder Medardus van
den aardschen lust. Zij verwezenlijkt Hoffmanns illusie, de
werkelijkheid te kunnen ontvluchten in de wereld van klank
en kleur van den musicus. Het is het oude conflict uit de
jeugd, dat Hoffmann nog eens gestalte gaf in de autobiografische figuur van Medardus en van zijn dubbelganger,
den halfbroer Victorin.
Medardus-Victorin : Kapellmeister Kreisler op een van zijn
omzwerving,adtleonbk,vawime
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niet wist vanwaar hij kwam, en ditmaal voortgedreven door
de zonde van zijn geslacht.
Op enkele novellen na is tot nu toe niets van Hoffmanns
werk in het Nederlandsch vertaald; ten onrechte is zijn werk
slechts in beperkten kring bekend. De combinatie van Hoffmanns romantische geaardheid en zijn scherp constateerend
verstand is geenszins vreemd aan het Nederlandsche geestesmerk.
Hoffmanns veelzijdigheid en de merkwaardige gespletenheid die hem kwelde, hebben hem wellicht verhinderd de
hoogste plaats te bereiken, die der genialiteit, maar zij bepaalden tevens de onsterfelijke waarde van zijn werk.
In dit werk ontmoet men bovendien een der interessantste
figuren van zijn tijd. Een magiër der Romantiek, een musicus
volgens overtuiging en gevoel, een psycholoog uit verzet
tegen het alledaagsche; bovenal, omdat hij niet anders kon,
een groot prozaïst: uit verlangen, uit ellende, uit nooddruft,
gebonden aan het leven als ieder ander sterveling, maar bezeten door het extatische verlangen naar het rijk van klank
en kleur, naar het paradijs.
JOHAN VAN DER WOUDE

VOORWOORD VAN DEN SCHRIJVER
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RAAG zou ik u, goedgunstige lezer, naar die donkere
platanen brengen, waaronder ik de merkwaardige
geschiedenis van broeder Medardus voor de eerste
maal las.Daar zoudt ge met mij op dezelfde tusschen geurige
heesters en kleurrijk bloeiende bloemen half verscholen steenen
bank gaan zitten; ge zoudt, evenals ik, met verlangen naar
de blauwe bergen kijken, die zich in wonderlijke vormen
achter het zonnige dal verheffen, dat zich aan het einde
van de laan voor ons uitstrekt. Maar nu keert gij u om
en ziet nauwelijks twintig passen achter ons een Gothisch
gebouw, welks portaal rijkelijk met beelden is versierd.
Door de donkere takken der platanen kijken heiligenbeelden u met heldere, ja, levende oogen aan; het zijn de nieuwe
frescoschilderingen, die op den breeden muur prijken. De
zon staat gloeiend rood boven het gebergte, de avondwind
steekt op, overal is leven en beweging. Wonderbaarlijke
stemmen fluisteren en ruischen door boom en struik, en het
klinkt uit de verte hierheen als werden zij, sterker en sterker
wordend, tot gezang en orgelklanken. Ernstige mannen in
ruim vallende gewaden wandelen, den vromen blik omhooggericht, zwijgend door de lanen van den tuin. Zijn de heiligenbeelden levend geworden en van de hooge lijsten naar beneden
gekomen? Om u heen waaien de geheimzinnige stroomingen van wonderlijke sagen en legenden, die ginds zijn
afgebeeld; het is u, alsof alles zich voor uw oogen afspeelt en
u bent willig er aan te gelooven. In deze stemming leest ge
dan de geschiedenis van Medardus, en mogelijk zult ook gij
dan de zonderlinge visioenen van den monnik voor meer
houden dan voor het ordelooze spel van verhitte verbeeldingskracht.
Daar ge, goedgunstige lezer, zooeven heiligenbeelden, een
klooster en monniken hebt gezien, behoef ik nauwelijks daaraan toe te voegen, dat het de prachtige tuin van het Kapucijnerklooster in B. was, waarin ik u had gebracht.
I

Toen ik eens enkele dagen in dit klooster verbleef, liet de
eerwaarde prior mij als een merkwaardigheid de door broeder
Medardus nagelaten, in het archief bewaarde papieren zien,
en slechts met moeite overwon ik de bedenkingen van den
prior, mij daarvan inzage te geven. Eigenlijk, zoo luidde de
meening van den ouden man, hadden deze papieren moeten
worden verbrand.
Niet zonder aarzeling, ge zult de meening van den prior
deelen, geef ik, goedgunstige lezer, u nu het uit die papieren
gevormde boek in handen. Neemt ge echter het besluit, u,
met Medardus, als waart ge zijn trouwe metgezel, door
donkere kruisgangen en cellen door de bonte, ja, kleurrijkste wereld te trekken en met hem het gruwzame, verschrikkelijke, dwaze, zotte van zijn leven te verdragen, dan
zult ge wellicht vermaak scheppen in de menigvuldige beelden der camera obscura, die zich voor u heeft geopend.
Ook kan het gebeuren, dat wat zonder gestalte schijnt te
zijn, u, wanneer ge het nauwkeuriger bekijkt, spoedig helder
en afgerond voor oogen zal komen te staan. Ge zult de verborgen kiem herkennen, die door een duister lot werd gelegd
en die, tot een welige plant gewassen, in duizend ranken verder en verder woekert, totdat één bloem, tot vrucht rijpend,
al het levenssap tot zich trekt en de kiem zelf doodt.
Nadat ik de papieren van den Kapucijn Medardus met
ijver had doorgelezen, hetgeen mij moeite genoeg kostte,
daar de overledene een zeer klein, onleesbaar, monnikachtig
handschrift had, was het mij ook alsof dat, wat wij gemeenlijk
droom en inbeelding noemen, de symbolische erkenning zou
kunnen zijn van dien geheimen draad, die door ons leven
loopt, het in al zijn voorwaarden verbindend maar ook,
als moest men hem als verloren beschouwen, die met die
erkenning ook meent de kracht te hebben gekregen, dien
draad met geweld te verbreken en het op te nemen tegen de
duistere macht die over ons heerscht.
Misschien gaat het u, goedgunstige lezer, evenals mij, en
dat hoop ik dan om belangrijke redenen van harte.
2

EERSTE DEEL
I

JEUGDJAREN IN HET KLOOSTER
OOIT heeft mijn moeder mij gezegd, in welke omstandigheden mijn vader in de wereld leefde; roep ik
mij echter alles in de herinnering terug, wat zij mij
reeds in mijn prille jeugd over hem vertelde, dan moet ik wel
gelooven, dat het een met diepgaande kennis begaafde, levenswijze man was. Juist uit deze verhalen en uit op zichzelf staande
gezegden van mijn moeder over haar vroeger leven, die:eerst
later begrijpelijk voor mij werden, weet ik, dat mijn ouders
van een gemakkelijk leven dat zij, in het bezit van grooten
rijkdom, leidden, in de meest drukkende, bitterste armoede
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vervielen, en dat mijn vader, eenmaal door den duivel tot
een lage euveldaad verleid, een doodzonde beging, die hij,
toen hij in later jaren door de genade Gods werd, verlicht,
wilde boeten op een pelgrimsreis naar de heilige Linde 1 in het
ver weg gelegen koude Pruisen.
Op den vermoeienden voettocht daarheen gevoelde mijn
moeder voor de eerste maal na verscheidene jaren huwelijk,
dat dit niet onvruchtbaar zou blijven, zooals mijn vader
gevreesd had, en ondanks zijn armoede was hij ten zeerste
verheugd, daar nu een visioen in vervulling zou gaan, waarin
de heilige Bernardus hem door de geboorte van een zoon
troost en vergeving der zonden had verzekerd. In de heilige
Linde werd mijn vader ziek en hoe minder hij de voorgeschreven vermoeiende godsdienstoefeningen, zijn zwakte
niet achtend, wilde overslaan, des te meer kreeg de kwaal
de overhand; hij stierf, gereinigd van zonde en getroost, op
hetzelfde oogenblik dat ik geboren werd.
Met het eerste bewustzijn doemen in mij de liefelijke
beelden van het klooster en van de prachtige kerk in de
heilige Linde op. Nog omruischt mij het donkere bosch
nog omgeven mij de welig ontkiemde weiden, de bonte
bloemen, die mijn wieg waren. Geen vergiftig dier, geen
schadelijk insect nestelt in het heiligdom der gebenedijden;
niet het gezoem van een vlieg, niet het gesjirp van een krekel
onderbreekt de heilige stilte, waarin slechts de vrome gezangen der priesters weerklinken, die, met de pelgrims gouden wierookvaten zwaaiend, uit welke de geur van het
wierookoffer opstijgt, in lange rijen rondgaan. Nog zie ik midden in de kerk den met zilver overtrokken stam der linde,
waarop de engelen het wonderdoende beeld der Heilige
Maagd neerzetten. Nog glimlachen mij de veelkleurige gestalten der engelen der heiligen van de wanden, van
de zoldering der kerk toe!
De verhalen van mijn moeder over het prachtige klooster,
I Klooster en bedevaartplaats in het district Konigsberg, departement Rastenburg. -- Vert.
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waar haar grootste verdriet genadigen troost deelachtig werd,
zijn zoo diep in mijn herinnering gedrongen, dat ik geloof
alles zelf te hebben gezien, zelf te hebben ervaren, hoewel
het onmogelijk is, dat mijn herinnering zoover teruggaat, daar
mijn moeder na anderhalf jaar de heilige plaats verliet. Zoo
is het mij, alsof ik zelf eenmaal in de kale kerk de wonderbare gestalte van den ernstigen man heb gezien, en dat zou de
vreemde schilder geweest zijn, die in overouden tijd, toen
de kerk werd gebouwd, verscheen, wiens taal niemand kon
verstaan en die met bedreven hand in zeer korten tijd de kerk
op de prachtigste wijze beschilderde, toen echter, nadat hij
was gereed gekomen, weer verdween.
Ik herinner mij verder nog een ouden, vreemdsoortig gekleeden pelgrim met een langen, grijzen baard, die mij vaak
op zijn armen ronddroeg, in het bosch allerlei kleurige mossen
en steenen zocht en met mij speelde; niettegenstaande ik
absoluut geloof, dat slechts uit de beschrijving van mijn
moeder zijn levendig beeld in mijn innerlijk is ontstaan. Eenmaal bracht hij een vreemden, wondermooien jongen mee,
die van denzelfden leeftijd was als ik. Elkaar liefkoozend en
kussend zaten wij in het gras, ik gaf hem al mijn kleurige
steenen en hij verstond het daarmee allerlei figuren op den
grond te rangschikken, maar altijd vormde zich daaruit ten
slotte de figuur van het kruis. Mijn moeder zat naast ons op
een steenen bank en de oude keek, achter haar staande, met
milden ernst op ons kinderlijk spel toe. Toen traden enkele
jongelieden uit het struikgewas, die, te oordeelen naar hun
kleeding en hun heele voorkomen, waarschijnlijk slechts uit
nieuwsgierigheid en kijklust naar de heilige Linde waren gegaan. Een van hen riep lachend, terwijl hij ons gewaarwerd:
„Kijkdarens!hlgfmi,datsevorjn
teekenmap!"
Hij haalde werkelijk papier en crayon te voorschijn en
maakte aanstalten, ons te teekenen; toen hief de oude pelgrim
zijn hoofd op en riep toornig: „Ellendige spotter! Jij wilt
een kunstenaar zijn en in je innerlijk brandde nooit de vlam
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van het geloof en van de liefde; maar je werken zullen dood
en star blijven zooals jijzelf, en je zult als een verstootene
in eenzame leegte wanhopen en ondergaan in je eigen armzaligheid!" De jonge mannen haastten zich onthutst
weg.
De oude pelgrim zei tot mijn moeder : „Ik heb vandaag
een wonderbaarlijk kind voor u meegebracht, opdat hij in
uw zoon de vonk der liefde ontsteke, maar ik moet het weer
van u wegnemen en u zult het evenals mijzelf wel niet meer
zien. Uw zoon - is met vele heerlijke gaven begiftigd, maar
de zonde van den vader kookt en gist in zijn bloed; hij kan
zich echter tot een wakkeren strijder voor het geloof opwerken;
laat hij zich geestelijk vormen!"
Mijn moeder kon niet genoeg zeggen welk een diepen,
onuitwischbaren indruk de woorden van den pelgrim op
haar hadden gemaakt; desondanks besloot zij mijn neiging in
geen geval geweld aan te doen, doch rustig af te wachten,
wat het lot over mij beschikken zou en waartoe het mij zou
leiden, daar zij aan welke andere hoogere opvoeding, dan die
zij zelf in staat was mij te geven, niet kon denken.
Mijn herinneringen van duidelijke, zelf opgedane ervaringen
beginnen bij het tijdstip, toen mijn moeder op de thuisreis
in het Cisterciënser-nonnenklooster gekomen was welks
vorstelijke abdis, die mijn vader had gekend, haar vriendelijk opnam. De tijd van dat voorval met den ouden
pelgrim, dat ik inderdaad uit eigen aanschouwing ken zoodat
mijn moeder het slechts wat betreft de woorden van den
schilder en van den ouden pelgrim had aangevuld, tot het
oogenblik waarop mijn moeder mij voor de eerste maal
naar de abdis bracht, vormt een volstrekt hiaat; niet de
kleinste herinnering is mij daaraan bijgebleven. Ik raak er
eerst weer in thuis als mijn moeder mijn kleeren zooveel het haar mogelijk was herstelde en netjes maakte. Zij
had in de stad nieuwe linten gekocht, zij knipte mijn in
het wilde weg gegroeid haar, zij deed alle moeite mij mooi
te maken en prentte mij daarbij in, mij bij de abdis toch
,
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vooral vroom en lief te gedragen. Eindelijk ging ik aan de
hand van mijn moeder de breede, steenen trappen op en
trad in het hooge, gewelfde, met heiligenbeelden versierde
vertrek, waar wij de vorstin aantroffen. Het was een groote,
majestueuze, mooie vrouw, die de dracht der orde een
eerbied inboezemende waardigheid verleende. Zij zag mij
met een ernstigen, tot in het innerlijk dringenden blik aan
en vroeg: „Is dat uw zoon?"
Haar stem, haar geheele voorkomen
zelfs de vreemde
omgeving, het hooge vertrek, de beelden, alles werkte zoozeer op mij in, dat ik, door een gevoel van innerlijke ontzetting aangegrepen, bitter begon te schreien.
Toen zei de vorstin, terwijl zij mij milder en vriendelijker
aankeek: „Wat is dat, kleine, ben je bang voor mij? Hoe
heet uw zoon, lieve mevrouw?"
„Franz",, antwoordde mijn moeder.
Toen riep de vorstin met den diepsten weemoed: „Franciscus!" en tilde mij op en drukte mij heftig tegen zich aan,
maar op dat oogenblik perste een plotselinge pijn, die ik
aan den hals voelde, een luiden gil uit mij, zoodat de vorstin
mij verschrikt losliet, en de door mijn gedrag geheel onthutste moeder op mij toesprong, om mij nu maar direct
weg te brengen.
De vorstin liet dat niet toe; het bleek, dat het diamanten
kruis dat de vorstin op de borst droeg, toen zij mij heftig
tegen zich aandrukte mijn hals zoo erg had gehavend, dat de
plek heelemaal rood en met bloed beloopen was. „Arme
Franz", zei de vorstin, , , ik heb ie pijn gedaan, maar wij zullen
toch nog goede vrienden worden".
Een zuster bracht suikergoed en zoeten wijn binnen; ik
liet mij, nu reeds driester geworden, niet lang nooden, doch
snoepte dapper van de zoetigheden, die de vriendelijke vrouw,
die was gaan zitten en mij op haar schoot had getrokken, mij
zelf in den mond stopte. Toen ik een paar druppels van den
zoeten drank, die mij tot nu toe volkomen onbekend was
geweest, had geproefd, keerden mijn opgewekte aard, de bij9
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zondere levendigheid, die volgens mijn moeders getuigenis mij
van mijn prilste jeugd af eigen was, terug. Ik lachte en babbelde tot het grootste vermaak van de abdis en van de zuster,
die in de kamer was gebleven. Het is mij nog onverklaarbaar,
hoe mijn moeder er bijkwam, er bij mij op aan te dringen
de vorstin van de mooie, verrukkelijke dingen van mijn geboorteplaats te vertellen, en ik, als door een hoogere macht
geïnspireerd, haar de prachtige schilderijen van den vreemden,
onbekenden schilder zoo levendig kon beschriven, als had
ik ze in hun diepsten zin begrepen. Daarbij ging ik diep op
de prachtige geschiedenissen der heiligen in, als was ik reeds
met alle geschriften der kerk bekend en vertrouwd geworden.
De vorstin, zelfs mijn moeder, keken mij vol verbazing aan,
maar hoe meer ik sprak, des te hooger steeg mijn bezieling,
en toen de vorstin mij einde lijk vroeg: „Zeg mij eens, lief
kind, hoe weet je dat allemaal?" toen antwoordde ik,
zonder mij een oogenblik te bedenken, dat de mooie, wonderbaarlijke jongen, dien eenmaal een vreemde pelgrim had
meegebracht, mij alle schilderijen in de kerk verklaard had",
ja zelfs nog velerlei beelden met kleurige steenen had geschilderd en mij niet alleen de beteekenis daarvan had onthuld,
maar ook nog vele andere heilige geschiedenissen had verteld.
Er werd voor de vesper geluid, de zuster had een heeleboel suikerwerk in een puntzak gedaan, dien zij mij gaf en
dien ik hoogst vergenoegd bij mij stak. De abdis stond op
en zei tot mijn moeder : „Ik beschouw uw zoon als mijn
pupil, lieve mevrouw, en wil van nu af aan voor hem zorgen".
Mijn moeder kon van droefenis niet spreken, zij kuste, heete
tranen vergietend, de handen der vorstin. Reeds wilden wij
door de deur naar buiten gaan, toen de vorstin ons achternakwam, mij nogmaals optilde, zorgvuldig het kruis terzijde
schuivend mij tegen zich aandrukte en hevig schreiend, zoodat heete druppels op mijn voorhoofd vielen, uitriep: „Franciscus! Blijf vroom en goed!"
Ik was tot in mijn innerlijk bewogen en moest ook huilen,
zonder eigenlijk te weten waarom.

Door de ondersteuning van de vorstin kreeg de kleine
huishouding van mijn moeder, die niet ver van het klooster
in een kleine hoeve woonde, spoedig een beter aanschijn. De
nood was ten einde, ik ging beter gekleed en genoot onderricht van den pastoor, dien ik tevens, als hij in de kloosterkerk
de mis bediende, als koorknaap ten dienste was.
Hoe omvat mij nog als een zalige droom de herinnering
aan dien gelukkigen tijd van mijn jeugd! Ach, als een ver,
heerlijk land, waar de vreugde woont en de onbekommerde
vroolijkheid van het kinderlijke, onbevangen gemoed, ligt het
geboorteland ver, ver achter mij, . maar als ik terugblik, dan
gaapt mij de kloof tegen, die mij voor altijd er van gescheiden
heeft. Door vurig verlangen aangegrepen, probeer ik steeds
meer en meer de geliefden te herkennen, die ik daarginds,
als in den purperen schemer van het morgenrood wandelend,
onderscheid; ik vermeen hun lieve stemmen te hooren.
Ach! bestaat er dan een kloof, waar de liefde zich met
sterken wiekslag niet overheen zou kunnen zwaaien? Wat
beteekent de ruimte, de tijd voor de liefde!
Leeft zij niet
in de gedachte en kent die dan een beperking?
Maar
duistere gestalten stijgen op, en steeds dichter en dichter
samendringend, mij steeds nauwer en nauwer insluitend,
belemmeren zij het uitzicht en benevelen mijn geest met de
kwellingen van het heden, zoodat zelfs het verlangen, dat
mij van namelooze, verrukkelijke smart vervulde, nu tot
doodelij ke, jammerlijke pijniging wordt!
De priester was de goedheid zelf, hij verstond het mijn
levendigen geest te boeien, hij verstond het zijn onderricht
zoo naar mijn gemoedsaard in , te richten, dat ik er plezier
aan had en snelle vorderingen maakte. Van mijn moeder
hield ik boven alles, maar de vorstin vereerde ik als een
heilige, en het was een feestelijke dag voor mij als ik haar
mocht bezoeken. Telkens nam ik mij voor, met de nieuwverworven kennis goed voor haar te schitteren, maar als zij
kwam, als zij mij vriendelijk toesprak, dan kon ik nauwelijks
een woord uitbrengen, ik kon slechts haar aankijken, slechts
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haar hooren. Elk van haar woorden drong diep in mijn ziel

door, nog den geheelen dag; als ik haar gesproken had, was
ik in een wonderlijke, feestelijke stemming en haar gestalte
begeleidde mij in de wandelgangen, die ik dan bezocht.
Welk nameloos gevoel beefde door mij heen, als ik, het
wierookvat zwaaiend, bij het hoogaltaar stond en dan de
tonen van het koororgel naar beneden stroomden
en, als tot een bruisenden vloed aanzwellend, mij meesleepten als ik dan in den lofzang haar stem herkende,
die als een lichtgevende straal op mij toedrong en mijn innerlijk met de vermoedens van het hoogste, het heiligste vervulde. Maar de heerlijke dag, waar ik mij weken lang op verheugde, ja, waar ik nooit zonder innerlijke verrukking aan
kon denken, was het feest van den heiligen Bernardus, hetwelk, daar hij de heilige der Cisterciënsers is, in het klooster
door een grooten aflaat op de feestelijkste wijze werd gevierd.
Reeds den dag te voren stroomde uit de naburige stad
zoowel als uit de geheele omgeving een menigte menschen
hierheen en legerde zich op de groote, bloeiende weide,
die aan het klooster grensde, zoodat de vroolijke drukte dag
en nacht niet ophield. Ik herinner mij niet, dat de weersgesteldheid in het gunstige jaargetijde (Bernardusdag valt
in Augustus ') het feest ooit ongunstig gezind zou zijn geweest. In bonte mengeling zag men hier vrome pelgrims,
lofzangen zingend, rondwandelen, ginds boerenknapen met
mooi opgedirkte meiden juichend in de rondte stoeien
geestelijken, die in godvruchtige overpeinzing, de handen in
aandacht gevouwen, naar de wolken turen burgerfamilies,
in het gras liggend, die de tot den rand toe gevulde etenskorven uitpakken en hun maal verorberen. Vroolijk gezang,
vrome liederen, de vurige zuchten der boetenden, het gelach
der vroolijken, jammerklachten, gejuich, gejubel, grappen,
gebed vullen de lucht als in een wonderlijk, verdoovend
concert.
Maar zoodra de klok van het klooster begint te
zoover
luiden, sterft het spektakel plotseling weg,
I zo Augustus — Vert.
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het oog gaat is alles, gedrongen in dichte rijen, op de knie
gezonken en slechts het doffe gemurmel van het gebed
onderbreekt de heilige stilte. De laatste slag van de klok
vergalmt, de bonte menigte stroomt weer door elkaar, en
opnieuw weerklinkt het slechts minuten lang onderbroken
gejubel.
De bisschop zelf, die in de naburige stad resideert, hield
op Bernardusdag in de kerk van het klooster, bediend door
de lagere geestelijkheid van het domkapittel, de feestelijke
hoogmis, en zijn kapel speelde op een tribune, die men
terzijde van het hoofdaltaar had opgericht en met kostbare,
zeldzame gobelins behangen, de muziek.
Nu nog zijn de gewaarwordingen, die destijds mijn borst
deden beven, niet gestorven, zij herleven in jeugdige frischheid, als ik mijn gemoed geheel dien zaligen tijd toewend,
die maar al te snel is verdwenen. Levendig herinner ik mij
een Gloria, dat meermalen werd uitgevoerd, omdat de vorstin
juist van deze compositie boven alle andere hield.
Als de bisschop het Gloria had geïntoneerd en daarna de
krachtige tonen van het koor wegbruisten: „Gloria in excelsis
was het dan niet, als opende zich de glorie der
Deo!"
ja, als ontgloeiden door een
wolken boven het hoogaltaar?
goddelijk wonder de geschilderde cherubijnen en serafijnen
tot leven, en roerden en bewogen de sterke wieken, en zweefden op en neer, God prijzend met gezang en prachtig snarenspel? Ik verzonk in de mijmerende verwondering van de
bezielde devotie, die mij door glanzende wolken heen in
het verre, bekende geboorteland droeg, en in het geurende
bosch weerklonken de liefelijke stemmen der engelen, en de
bevallige knaap trad mij als uit hooge bossen lelies tegemoet
en vroeg mij glimlachend : „Waar ben je zoo lang geweest,
Franciscus? Ik heb veel mooie, kleurige bloemen, die ik
je allemaal wil geven als je bij mij blijft en altijd van mij
houdt".
Na de hoogmis hielden de nonnen, voorafgegaan door de
abdis, die met den mijter was getooid en den zilveren herders13

staf droeg, een feestelijke processie door de gangen van het
klooster en door de kerk. Welk een heiligheid, welk een
waardigheid, welk een bovenaardsche grootheid straalde
uit iederen blik der heerlijke vrouw, leidde elk van haar bewegingen! Het was de triomfeerende kerk zelf, die het vrome,
geloovige volk genade en zegen toezegde. Ik zou mij voor
haar in het stof hebben willen werpen, als haar blik toevallig
op mij was gevallen.
Na beëindigde godsdienstoefening werd zoowel de geestelijkheid als de kapel van den bisschop in de groote zaal van
het klooster onthaald. Verschillende vrienden van het klooster,
officianten, kooplieden uit de stad, namen aan het maal deel,
en ik mocht er, daar de concertmeester van den bisschop
op mij gesteld was en zich graag met mij bezighield, ook bij
zijn. Had eerst mijn innerlijk, doorgloeid van heilige aandacht, zich geheel het bovenaardsche toegewend, nu trad
het vergenoegde leven op mij toe en omving mij met zijn
bonte beelden. Allerlei vroolijke verhalen, grappen en
scherts wisselden onder het luide gelach der gasten elkaar af,
waarbij de flesschen vlijtig geledigd werden, tot de avond
viel en de wagens voor de terugreis gereed stonden.
Zestien jaar oud was ik geworden, toen de priester verklaarde, dat ik nu genoeg was voorbereid om de hoogere
theologische studies in het Seminarium der naburige stad
aan te vangen; ik had namelijk geheel en al den geestelijken
stand gekozen, en dit vervulde mijn moeder met de innigste
vreugde, daar zij hierdoor de geheimzinnige toespelingen
van den pelgrim, die op de een of andere wijze met het
merkwaardige, mij onbekende visioen van mijn vader in verband zouden staan, verklaard zag en in vervulling gegaan.
Zij geloofde, dat de ziel van mijn vader eerst door mijn besluit van zonde gereinigd was en van de kwelling der eeuwige
verdoemenis was gered. Ook de vorstin, die ik nu slechts in
de spreekkamer kon ontmoeten, stemde hoogelijk met mijn
voornemen in en herhaalde haar belofte, mij voor het verkrijgen van een geestelijke waardigheid met al het noodige te
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ondersteunen. Hoewel de stad zoo dichtbij gelegen was, dat
men van het klooster de torens kon zien, en de maar eenigszins
flinke voetgangers van daar uit de opwekkende, vriendelijke
omgeving van het klooster voor hun wandelingen uitkozen,
viel mij toch het afscheid van mijn goede moeder, van de
prachtige vrouw, die ik zoo diep in mijn hart vereerde, evenals van mijn goeden leeraar erg zwaar. Het is immers ook
zeker, dat de smart der scheiding iederen afstand buiten den
kring der geliefden schijnt gelijk te maken met de verste verwijdering.
De vorstin was bijzonder bewogen, haar stem trilde van
verdriet, toen zij nog plechtige woorden van vermaning
sprak. Zij schonk mij een sierlijken rozenkrans en een klein
gebedenboek, verlucht met mooie platen. Toen gaf zij
mij nog een aanbevelingsbrief mee voor den prior van het
Kapucijnerklooster in de stad, dien zij mij aanbeval direct
op te zoeken, daar hij mij in alles met raad en daad op zijn
ijverigst zou bijstaan.
Zeker is het niet gemakkelijk een zoo vriendelijke omgeving
te vinden als die, in welke het Kapucijnerklooster vlak voor
de stad ligt. De prachtige kloostertuin met het uitzicht tot
in het gebergte scheen mij telkenmale, als ik in de lange alleeën
wandelde en dan bij deze, dan bij gene welige boomgroep
bleef staan, in nieuwe schoonheid op te glanzen.
Juist in dezen tuin ontmoette ik den prior Leonardus,
toen ik voor de eerste maal het klooster bezocht, om mijn
aanbevelingsbrief van de abdis af te geven.
De vriendelijkheid, den prior eigen, werd nog verhoogd
toen hij den brief las, en hij wist zooveel aantrekkelijks over
de prachtige vrouw te zeggen, die hij al in vroeger jaren in
Rome had leeren kennen, dat hij mij reeds daarom op het
eerste oogenblik geheel voor zich won. Hij was door de
broeders omringd en men doorzag spoedig de geheele verhouding tusschen den prior en de monniken, , de geheele
kloosterlijke regeling en levenswijze: de rust en opgewektheid
van geest, welke duidelijk in het uiterlijk van den prior zicht15

baar waren, deelden zich aan alle broeders mee. Men zag
nergens een spoor van misnoegdheid of van die vijandige,in het
innerlijk knagende geslotenheid, die men anders wel op de
gezichten van monniken waarneemt. Ondanks de strenge
orderegels, waren de godsdienstoefeningen voor den prior
Leonardus eerder een behoefte voor den het hemelsche toegewenden geest, dan een ascetische boetedoening voor de de
menschelijke natuur aanklevende zonde, en hij verstond hei
dezen zin der devotie zoo in de broeders te ontwikkelen,
dat over alles, wat zij moesten doen om de regels na te komen,
een opgewektheid en gemoedelijkheid vloeide, die werkelijk
een hooger bestaan in de aardsche begrensdheid verwekte.
Zelfs was de prior Leonardus in staat een zekere passende
verbinding met de wereld tot stand te brengen, die voor de
broeders niet anders dan heilzaam kon zijn. Rijkelijke giften,
die van alle kanten het algemeen hooggeachte klooster werden
geschonken, maakten het mogelijk op zekere dagen de vrienden
en beschermers van het klooster in het refectorium te gast te
hebben. Dan werd in het midden van de eetzaal een lange tafel
gedekt, aan het hoofdeinde waarvan de prior Leonardus bij
de gasten zat. De broeders bleven aan de smalle, langs den
wand staande tafel en bedienden zich, volgens den regel,
van hun eenvoudig eetgerei, terwijl de gastentafel overal
keurig en sierlijk met porselein en glaswerk was gedekt. De
kok van het klooster verstond het voortreffelijk op smakelijke wijze vastenspijzen te bereiden, waaraan de gasten zich
met graagte te goed deden. De gasten zorgden voor den
wijn en daardoor waren de maaltijden in het Kapucijnerklooster een opgewekt, gemoedelijk samengaan van het
wereldsche met het geestelijke, hetwelk door de wederkeerige
terugwerking voor het leven niet zonder nut kon blijven.
Want terwijl de door het wereldsche gedoe bevangenen naar
buiten traden en binnen de muren gingen, waar alles het
hun doen en laten rechtstreeks tegenovergestelde leven der
geestelijken verkondigt, moesten zij, beroerd door menige vonk
die in hun ziel viel, erkennen dat ook wel op andere wegen
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dan op die, welke zij hadden ingeslagen, rust en geluk te
vinden was, ja, dat wellicht de geest, hoe meer hij zich boven
het aardsche verheft, den menschen reeds hier op aarde een
hooger leven bereiden kan. Daarentegen wonnen de monniken aan levensinzicht en wijsheid, daar de kennis, die zij
van het doen en laten der bonte wereld buiten hun muren
namen, beschouwingen van velerlei aard in hen opwekte.
Zonder het aardsche een valsche waarde te verleenen,
moesten zij uit de verschillende, door het innerlijk bestemde
levenswijzen der menschen de noodzakelijkheid van zulk een
straalbreking van het geestelijke standpunt, zonder welke
alles kleur- en glansloos zou zijn gebleven, erkennen. Hoog
boven allen verheven ten aanzien van de geestelijke en wetenschappelijke ontwikkeling stond van oudsher de prior
Leonardus. Ongeacht dat hij algemeen voor een degelijk geleerde in de theologie gold, zoo, dat hij het verstond de
zwaarste materie met gemak, maar diepgaand te behandelen,
en de professoren van het Seminarium vaak bij hem om raad
en voorlichting kwamen vragen, was hij ook beter voor de
wereld opgeleid dan men bij een kloostergeleerde mag aannemen. Hij sprak met vaardigheid en zwier Italiaansch en
Fransch en men had hem, dank zij zijn geschiktheid, in vroeger jaren voor belangrijke missies gebruikt. Reeds destijds,
toen ik hem leerde kennen, was hij hoogbejaard, maar terwijl
zijn wit haar van zijn leeftijd getuigde, flikkerde nog jeugdig
vuur uit de oogen, en het vriendelijke lachje dat rondom zijn
lipenzwfd,vrhogeuitkndrlje
onbezorgdheid en gemoedsrust. Dezelfde gratie welke zijn
taal sierde, heerschte in zijn bewegingen, en zelfs de plompe
ordedracht sloot zich wonderlijk goed aan bij de welgebouwde vormen van zijn lichaam. Onder de broeders bevond
zich niet een, die niet door eigen vrije keuze, die zelfs niet
door de uit de innerlijke geestesgesteldheid ontstane behoefte
in het klooster was gebracht; maar ook den ongelukkige, die
in het klooster de haven had gezocht om de vernietiging te
ontgaan, zou Leonardus spoedig hebben getroost; zijn
17

boetedoeningen zouden de korte overgang naar de rust zijn
geworden, en verzoend met de wereld, zonder haar nietigheden te achten, zou hij, in het aardsche levend, zich toch
spoedig boven het aardsche hebben verheven.
Deze ongewone strekking van het kloosterleven had
Leonardus in Italië opgedaan, waar de cultus en daarmee het
geheele aanschijn van het religieuze leven opgewekter is dan
in het Katholieke Duitschland. Zooals bij den bouw der
kerken nog de antieke vormen zich handhaafden, zoo schijnt
ook een straal uit dien opgewekten, levendigen tijd der oudheld in de mystieke duisternis van het Christendom te zijn
gedrongen en haar met dien wonderlijken glans te hebben
verlicht, die anders om de goden en helden straalde.
Leonardus begon van mij te houden, hij onderrichtte mij
in het Italiaansch en Fransch, voorname lijk waren het echter
de tallooze boeken die hij mij in handen gaf, zoowel als zijn
gesprekken, die mijn geest op bijzondere wijze vormden
Bijna al den tijd, dien mijn studiën in het Seminarium mij
overlieten, bracht ik in het Kapucijnerklooster door, en ik
bespeurde, dat mijn neiging, de pij te mogen aantrekken,
steeds toenam.
Ik gaf den prior mijn wensch te kennen; zonder mij intusschen nu juist daarvan te willen afbrengen, raadde hij mij aan,
ten minste nog een jaar te wachten en in dien tijd meer dan
tot nu toe in de wereld rond te kijken. Hoe weinig het mil
intusschen ook aan andere kennissen ontbrak, die ik voornamelijk door den bisschoppelijker kapelmeester, die mij in
de muziek onderricht gaf, had gemaakt, toch voelde ik mij in
hun gezelschap en vooral wanneer vrouwen aanwezig waren,
op onaangename wijze beschroomd, en dit, zoowel als in 't
geheel genomen de hang naar het bespiegelende leven,
scheen mijn innerlijke roeping voor het klooster te beslissen.
Eens had de prior mij veel merkwaardigs verteld over het
wereldsche leven; hij was tot in de neteligste onderwerpen
doorgedrongen, die hij echter met zijn gewone gemakkelijkheid en gratie van uitdrukken wist te behandelen, zoodat hij,
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alles vermijdend wat ook maar voor het geringste aanstoot gaf,
toch steeds de kern trof waar het om ging. Eindelijk nam hij mijn
hand, zag mij scherp aan en vroeg, of ik nog onschuldig was.
Ik voelde mij koud worden, want terwijl Leonardus mij
zoo netelig ondervroeg, sprong in de levendigste kleuren een
beeld te voorschijn, dat reeds zoo lang volkomen van mij
geweken was. De concertmeester had een zuster, die nu wel
niet bepaald mooi kon worden genoemd, maar toch, in den
bloei van haar jeugd, een buitengewoon aantrekkelijk meisje
was.Bovenlmutzijdoren uivstgljkmatigheid gevormde gestalte; zij had de mooiste armen, in
vorm en tint den mooisten boezem dien men zich kan voorstellen.
Op een morgen, toen ik voor mijn onderricht naar den
concertmeester wilde gaan, verraste ik de zuster in een licht
négligé met bijna geheel ontbloote borst; weliswaar wierp zij
snel een doek om, maar mijn begeerige blik had toch reeds
te veel gezien; ik kon geen woord spreken, nooit gekende gevoelens bewogen stormachtig in mij en dreven het gloeiende
bloed door de aderen, zoodat mijn polsen hoorbaar klopten.
Mijn borst was krampachtig samengeperst en scheen te zullen
springen; door een zachte zucht verruimde ik mijn borst.
Omdat het meisje geheel onbevangen op mij toe kwam, mijn
hand greep en vroeg wat mij wel scheelde, werd het ongemak
weer erger, en het was een geluk, dat de concertmeester in de
kamer trad en mij van de kwelling verloste. Nooit had ik
echter zulke valsche accoorden aangeslagen, nooit zoo tijdens
het zingen gedetoneerd als toen. Ik was vroom genoeg, om
later het geheel voor een booze verzoeking van den duivel te
houden, en na korten tijd prees ik mijzelf gelukkig, den
Duivel uit het veld te hebben geslagen door de ascetische
oefeningen die ik ondernam,. Nu, bij de pijnlijke vraag van
den prior, zag ik de zuster van den concertmeester met ontblooten boezem voor mij staan, ik voelde den warmen tocht
van haar adem, den druk van haar hand -- mijn innerlijke
angst steeg met ieder oogenblik.
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Leonardus zag mij met een zeker ironisch glimlachje aan,
waarvoor ik beefde. Ik kon zijn blik niet verdragen, ik sloeg
mijn oogen neer; toen tikte de prior mij op de gloeiende
wangen en zei: „Ikzie, mijn zoon, dat je mij begrepen hebt en
dat het er nog goed met je voorstaat; de Heer beware je
voor de verleiding der wereld; de genietingen die ze je biedt
zijn van korten duur, en men mag wel zeggen dat er een vloek
op rust, daar in de onbeschrijfelijke walging, in de totale verslapping, in de afgestomptheid voor al het hoogere dat zij
doen ontstaan, het betere geestelijke beginsel van den mensch
ondergaat".
Hoezeer ik mij ook moeite gaf de vraag van den prior en
het beeld, dat daardoor naar voren werd geroepen, te vergeten, wilde mij dat toch geenszins gelukken, en toen ik :ten
slotte in staat was in tegenwoordigheid van het meisje onbevangen te zijn, schuwde ik nu weer meer dan ooit haar aanblik, daar mij reeds bij de gedachte aan haar een beklemdheid,
een innerlijke onrust overviel, die mij des te gevaarlijker toescheen, daar tegelijkertijd een onbekend, wonderlijk verlangen en daarmee een zinnelijke lust naar boven kwam, die wel
zondig kon zijn. Een zekere avond zou dezen twijfelachtigen
toestand beslissen. De concertmeester had mij, zooals hij vaak
placht te doen, voor een muzikale bijeenkomst, die hij met
enkele vrienden had gearrangeerd, uitgenoodigd. Behalve
zijn zuster waren nog meer vrouwen aanwezig, en dit verhoogde de beklemdheid, die mij reeds bij de zuster alleen den
adem benam. Zij was zeer bekoorlijk gekleed, zij kwam mij
voor mooier dan ooit te zijn, het was als trok mij een onzichtbaar, onweerstaanbaar geweld naar haar toe, en zoo gebeurde
het dan, dat ik, zonder zelf te weten hoe, mij steeds dicht bij
haar bevond, ieder van haar blikken, elk van haar woorden
begeerig opving, ja, mij zoo dicht tegen haar aandrong, dat
ten minste in het voorbijgaan haar japon mij beroeren moest,
hetgeen mij met innerlijk, nooit gevoeld genot vervulde. Zij
scheen het op te merken en er behagen in te scheppen;
somtijds was het mij, alsof ik haar als in dolle liefderazernij
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naar mij toe moest trekken en innig tegen mij aandrukken.
Zij had lang naast den vleugel gezeten, eindelijk stond zij
op en liet op den stoel een van haar handschoenen liggen;
dien greep ik en drukte hem als waanzinnig heftig tegen den
mond.
Dat zag een van de vrouwen; zij ging naar de zuster van
den concertmeester en fluisterde haar wat in het oor; toen
keken zij beiden naar mij en gichelden en lachten spottend!
Ik was als vernietigd, een ijsstroom goot zich door mijn
binnenste uit
buiten zinnen snelde ik weg in het Kollein mijn cel. Ik wierp mij als in dolle vertwijfeling op
gium
den grond
gloeiende tranen welden in mijn oogen op, ik
verwenschte ik vervloekte het meisje mijzelf daarna
bad ik weer en lachte tusschenbeide als een waanzinnige!
Overal om mij heen klonken stemmen, die mij bespotten,
hoonden; ik stond op het punt mij uit het venster te werpen,
gelukkig verhinderden de ijzeren staven mij dat; mijn toestand
was inderdaad afschuwelijk.
Eerst toen de morgen aanbrak werd ik rustiger, maar ik
was vastbesloten haar nooit meer te zien en bovendien heelemaal van de wereld afstand te doen. Duidelijker dan ooit
stond de roeping voor het teruggetrokken kloosterleven,
waarvan geen verzoeking mij meer zou afleiden, voor mijn
geest. Zoodra ik mij van de dagelijksche studiën kon vrijmaken, haastte ik mij naar den prior in het Kapucijnerklooster
en deelde hem mee, dat ik nu besloten was mijn noviciaat
aan te vangen, en ook reeds mijn moeder zoowel als de vorstin
daarvan op de hoogte had gesteld. Leonardus scheen verwonderd te zijn over mijn plotselingen ijver; zonder bij mij
aan te dringen, probeerde hij toch op deze of gene wijze
gewaar te worden, wat mij er toch wel toe had kunnen
brengen nu opeens ' op mijn inwijding in het kloosterleven
aan te dringen, want hij vermoedde wel, dat een bijzondere
gebeurtenis mij daartoe den impuls had moeten geven. Een
innerlijke schaamte, die ik niet vermocht te overwinnen,
hield mij er van terug hem de waarheid te zeggen, daarentegen
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vertelde ik hem met het vuur der geëxalteerdheid, dat nog in mij
brandde, die wonderbaarlijke gebeurtenissen uit mijn jeugd,
die alle op mijn bestemming voor het kloosterleven duidden.
Leonardus hoorde mij rustig aan en zonder nu precies
twijfel aan mijn visioenen uit te spreken, scheen hij er toch niet
bijzonder acht op te slaan; hij opperde veeleer, dat dat alles
nog zeer weinig voor de echtheid van mijn roeping sprak,
daar juist in dit geval zeer wel sprake kon zijn van een illusie.
Over het geheel placht Leonardus niet graag over de visioenen
der heiligen, ja zelfs over de wonderen van de eerste verkondigers van het Christendom te spreken, en er waren oogenblikken, dat ik in de verzoeking kwam hem voor een heimelijken twijfelaar te houden. Eens verstoutte ik mij, ten einde
hem tot de een of andere positieve uitlating te dwingen, over
de verachters van den Katholieken godsdienst te spreken en
vooral op diegenen te smalen, die in kinderlijken overmoed
al het bovenzinnelijke met het heillooze scheldwoord „bijgeloof" afdoen.
Leonardus zei zachtmoedig glimlachend: „Mijn zoon, het
ongeloof is het ergste bijgeloof", en begon een ander gesprek
over vreemde, onverschillige dingen. Eerst later vermocht ik
dieper in te gaan op zijn prachtige gedachten over het mystieke
gedeelte van ons geloof, dat de geheimzinnige verbinding van
ons geestelijk beginsel met een hooger bestaan in zich sluit, en
moest mij toen wel bekennen, dat Leonardus het mededeelen
van al het voortreffelijke, dat zich uit zijn inner lijk stortte,
met recht slechts voor de hoogste wijding zijner leerlingen
bewaarde.
Mijn moeder schreef mij, hoe zij het al sinds lang had vermoed,
dat de stand van wereldsch geestelijke voor mij niet voldoende
zou zijn, doch dat ik het kloosterleven verkiezen zou. Op
Medardusdag ' was de oude pelgrim uit de heilige Linde
haar verschenen en leidde mij, in het ordekleed der Kapucijnen, bij de hand. Ook de vorstin stemde geheel met mijn
voornemen in. Beiden zag ik nog eenmaal voor ik de pij aanI 8 Juni — Vert.
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kreeg, hetgeen, daar in overeenstemming met mijn innigste
wenschen mij de helft van het noviciaat werd kwijtgescholden,
zeer spoedig plaatsvond. Naar aanleiding van het visioen van
mijn moeder nam ik den kloosternaam Medardus aan.
De verhouding der broeders onder elkaar, de interne
regeling ten aanzien van de godsdienstoefeningen en de geheele
levenswijze in het klooster, bleek geheel te zijn zooals zij mij
op den eersten blik was voorgekomen. De gemoedelijke rust
die in alles heerschte, goot den hemelschen vrede in mijn ziel,
zooals hij mij, ge lijk een zalige droom uit den eersten tijd
mijner prilste jeugd, in het klooster van de heilige Linde
omzweefde. Tijdens de feestelijke plechtigheid van mijn
intrede bemerkte ik onder de toeschouwers de zuster
van den concertmeester; zij zag er zeer zwaarmoedig uit en
ik meende tranen in haar oogen te bespeuren; maar voorbij
was de tijd der verzoeking en misschien was het zondige
trots op de zoo gemakkelijk bevochten zege, die mij het
glimlachje afdwong dat de naast mij loopende broeder
Cyrillus opmerkte. „Waarover verheug je j zoo, broeder?"
vroeg Cyrillus.
„Moet ik dan niet vroolijk zijn, als ik afstand doe van de
booze wereld en haar nietigheden?" antwoordde ik; maar
het is niet te loochenen dat, terwijl ik deze woorden sprak,
een onbehaaglijk gewoel, eensklaps mijn binnenste doortrillend, mij logenstrafte. Maar dit was de laatste aanvechting
van aardsche zelfzucht, na welke de rust des geestes intrad.
Ware zij nooit van mij geweken, maar de macht van den
Booze is groot! Wie kan op de kracht zijner wapenen,
wie kan op zijn waakzaamheid vertrouwen als de onderaardsche machten op de loer liggen !
Reeds vijf jaren was ik in het klooster, toen volgens het
besluit van den prior broeder Cyrillus, die oud en zwak was
geworden, aan mij het toezicht over de rijkelijk voorziene
reliquieënkamer van het klooster zou overdragen. Daar bevonden zich allerlei beenderen van heiligen, spaanders van
het kruis van den Verlosser en andere heilige voorwerpen,
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die in heldere glazen kasten bewaard en op bepaalde dagen
tot stichting van het volk werden tentoongesteld.
Broeder Cyrillus bracht mij op de hoogte van elk stuk,
zoowel als van de documenten die over hun echtheid en de
wonderen die zij hadden bewerkstelligd, aanwezig waren.
Hij stond wat geestelijke vorming betreft op één lijn met
onzen prior en des te minder bedenking had ik, datgene te
uiten wat zich met geweld in mijn innerlijk naar voren drong.
„Zouden werkelijk, waarde broeder Cyrillus", zei ik, „al
deze dingen stellig en waarachtig dat zijn, waarvoor men ze
uitgeeft? Zou ook hier niet de bedrieglijke hebzucht allerlei
hebben ondergeschoven, dat nu als echte reliquie van den
een of anderen heilige geldt? Zoo bezit bijvoorbeeld ergens
een klooster het heele kruis van onzen Verlosser, en toch
vertoont men daarvan overal weer zooveel splinters dat,
zooals iemand van onszelf, weliswaar met zondigen spot,
veronderstelde, ons klooster daarmee een heel jaar lang had
kunnen worden verwarmd".
„Het past ons eigenlijk niet", antwoordde broeder Cyrillus,
„deze dingen aan zoo'n onderzoek te onderwerpen, maar,
openhartig gezegd, ik ben van meening dat, niettegenstaande
de er over handelende documenten, wel slechts weinig van
deze dingen datgene zullen zijn waarvoor men ze uitgeeft.
Alleen schijnt het mij toe, dat het daarop ook niet aankomt.
Overdenk goed, broeder Medardus, hoe ik en onze prior
daarover denken en je zult ons geloof in nieuwe glorie aanschouwen. Is het niet heerlijk, broeder Medardus, dat onze
kerk er naar streeft die geheimzinnige draden te grijpen, die
het aanschouwelijke met het bovenaardsche verbinden, ja,
ons voor het aardsche leven en bestaan gedijd organisme zoozeer opwekken, dat zijn oorsprong uit het hoogere, geestelijke beginsel, ja, zijn nauwe verwantschap met het wonderbaarlijke Wezen, welks kracht als een gloeiende ademtocht
de geheele natuur doordringt, duidelijk naar voren treedt en
ons het vermoeden van een hooger leven, welks kiem wij in
ons dragen, als met serafijnenvieugels . omwaait. Wat be24

men zegt
teekent dat stukje hout, dat beentje, dat lapje
dat het van het kruis van Christus zou zijn gehakt, van het
lichaam, het gewaad van een heilige genomen; maar de geloovige die, zonder nadenken, heel zijn gemoed er op richt,
wordt spoedig vervuld van die bovenaardsche verrukking,
die voor hem het rijk der zaligheid ontsluit, dat hij hier beneden slechts heeft vermoed; en zoo wordt de geestelijke
invloed van den heilige, wiens ook maar vermeende reliquie
daartoe den impuls gaf, opgewekt, en de mensch is in staat
sterkte en kracht des geloofs te ontvangen van den hoogeren
geest, dien hij in het diepst van zijn gemoed om troost en
bijstand aanriep. Ja, deze in hem opgewekte hoogere geestelijke
kracht zal zelfs in staat zijn lichamelijk lijden te overwinnen,
en daardoor komt het, dat deze reliquieën de mirakelen bewerkstelligen die, daar zij zoo vaak voor de oogen van het
verzamelde volk geschieden, wel niet geloochend kunnen
worden".
Oogenblikkelijk herinnerde ik mij zekere toespelingen van
den prior, die geheel met de woorden van broeder Cyrillus
overeenstemden, en ik bekeek nu de reliquieën, die mij voorheen slechts als religieuze beuzelarij waren voorgekomen,
met oprechten innerlijken eerbied en aandacht. Broeder Cyrillus
ontging deze uitwerking van zijn woorden niet en hij ging
nu door, mij met grooten ijver en met werkelijk tot het gemoed
sprekende innigheid de verzameling stuk voor stuk uit te
leggen. Eindelijk haalde hij uit een zorgvuldig gesloten kast
een kistje te voorschijn en zei: „Hierin, lieve broeder Medardus, is de meest geheimzinnige, wonderbaarlijke reliquie,
die ons klooster bezit. Zoolang ik in het klooster ben, heeft
niemand anders dan de prior en ik dat kistje in de hand
gehad; zelfs de andere broeders, nog minder vreemden, weten
iets van het bestaan van deze reliquie. Ik kan het kistje niet
zonder innerlijke huivering aanpakken, het is als ware er een
booze tooverij in opgesloten, die, zou het haar gelukken den
ban, die haar omsluit, te doorbreken, een ieder, dien zij achterhaalt, vernietiging en jammerlijken ondergang zou kunnen
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Dat, wat daarin wordt bewaard, stamt direct
bereiden.
van den Booze, uit den tijd toen hij het nog vermocht herkenbaar tegen het heil der menschen strijd te voeren".
Ik zag broeder Medardus in de hoogste verbazing aan;
zonder mij den tijd te laten te antwoorden, ging hij verder:
„Ik wil, broeder Medardus, mij er volkomen van onthouden
in deze hoogst mystieke zaak welke meening ook te uiten of
zelfs deze of gene veronderstelling op te disschen, die mij door
het hoofd is gegaan, doch je liever getrouw vertellen wat de
over deze reliquie aanwezige documenten er van zeggen.
Je zult die documenten in die kast vinden en kunt ze zelf
herlezen. Jou is het leven van den heiligen Antonius genoegzaam bekend; je weet dat hij, ten einde zich aan al het
aardsche te onttrekken, om zijn ziel geheel naar het goddelijke
te keeren, de woestijn introk en daar zijn leven wijdde aan
de gestrengste boete- en godsdienstoefeningen. De Booze
achtervolgde hem en trad vaak zichtbaar op zijn pad, ten
einde hem in zijn vrome overpeinzingen te storen. Zoo gebeurde het dan, dat de heilige Antonius eens in de avondschemering een duistere gestalte opmerkte, die op hem toeschreed. Dichtbij gekomen zag hij tot zijn verbazing, dat uit
de gaten van den versleten mantel, dien de gestalte droeg,
halzen van flesschen te voorschijn keken. Het was de Booze,
die in deze zonderlinge kleedij hoonend naar hem glimlachte
en vroeg, of hij niet van de elixers, die hij in de flesschen bij
zich had, wenschte te proeven. De heilige Antonius, die door
deze veronderstelling niet eens meer kon worden ontstemd,
daar de Booze, onmachtig en krachteloos geworden, niet
meer in staat was welken strijd ook te aanvaarden en zich
daarom tot hoonende praatjes moest beperken, vroeg hem,
waarom hij toch wel zooveel flesschen op zoo bijzondere
manier bij zich droeg? Toen antwoordde de Booze: ,Kijk,
als een mensch mij ontmoet, dan ziet hij mij verwonderd aan en kan het niet laten naar mijn dranken te vragen en
er uit begeerigheid van te proeven. Onder zooveel elixers
vindt hij er wel een, dat hem goed smaakt en hij drinkt de
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heele flesch leeg en wordt dronken en levert zich aan mij en
mijn rijk over'. Tot zoover staat het in alle legenden;
volgens het bijzondere document, dat wij over dit visioen van
den heiligen Antonius bezitten, heet het echter verder, dat
de Booze, toen hij zich uit de voeten maakte, een paar van
zijn flesschen op het gras liet staan, die de heilige Antonius
haastig meenam naar zijn grot en verborg, uit angst dat zelfs
in de woestenij een verdwaalde, ja, misschien wel een van
zijn leerlingen, van de verschrikkelijke dranken zou proeven
en voor eeuwig verloren gaan Toevallig, vertelt het document verder, had de heilige Antonius eens een van deze
flesschen geopend; toen was er een zeldzame, bedwelmende
damp uit opgestegen, en allerlei afschuwelijke, de zinnen
verwarrende voorstellingen uit de hel hadden den heilige
omzweefd, ja, geprobeerd hem met verleidelijke begoochelingen te verlokken, tot hij ze door gestreng vasten en voortdurend gebed weer had verdreven. In dit kistje bevindt
zich nu uit de nalatenschap van den heiligen Antonius zulk
een flesch met een duivelselixer, en de documenten zijn zoo
authentiek en nauwkeurig, dat er althans nauwelijks aan getwijfeld kan worden, dat de flesch werkelijk na den dood van
den heiligen Antonius onder zijn nagelaten bezittingen gevonden is. Overigens kan ik verzekeren, broeder Medardus, dat,
zoo vaak ik de flesch, ja, zelfs dit kistje waar zij in opgesloten
is, aanraak, mij een onverklaarbaar innerlijk afgrijzen bekruipt,
ja, dat ik meen iets van een zeer merkwaardigen geur te
bespeuren, die mij verdooft en tegelijk een innerlijke geestesonrust veroorzaakt, die mij zelfs onder de godsdienstoefeningen verstrooid doet zijn. Deze kwade stemming, die klaarblijkelijk van den invloed van de een of andere booze macht
stamt, wanneer ik niet aan den onmiddellijken invloed van
den Duivel zou gelooven, overwin ik nochtans door standvastig gebed. Jij, broeder Medardus, die nog zoo jong
bent, die nog alles wat jouw door vreemde kracht beroerde
fantasie te voorschijn brengen kan in glansrijker, levendiger
kleuren aanschouwt, die nog als een dappere, maar onervaren
.
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krijgsman, weliswaar stoer in den strijd, maar wellicht te vermetel, het onmogelijke wagend, te veel op je kracht zult vertrouwen, raad ik aan, het kistje nooit of ten minste eerst na
jaren te openen, en opdat je nieuwsgierigheid je niet in verzoeking zal brengen, het ver weg uit je oogen te zetten".
Broeder Cyrillus sloot het geheimzinnige kistje weer in de
kast waar het gestaan had en overhandigde mij den sleutelbos, waaraan ook de sleutel hing van die kast; de heele geschiedenis had op mij een bijzonderen indruk gemaakt, maar
hoe sterker ik een innerlijke begeerte voelde ontkiemen de
wonderbaarlijke reliquie te zien, des te meer poogde ik,
indachtig de waarschuwingen van broeder Cyrillus, mij dat
op iedere manier zoo moeilijk mogelijk te maken. Toen
Cyrillus mij had verlaten, monsterde ik nog eens de mij toevertrouwde heiligdommen, daarna maakte ik echter het
sleuteltje, dat de gevaarlijke kast afsloot, uit den bos los en
verstopte het diep onder mijn schrifturen in mijn lessenaar.
Onder de professoren in het Seminarium bevond zich een
voortreffelijk redenaar; telkens als hij preekte was de kerk
boordevol; de vurige stroom zijner woorden sleepte iedereen
onweerstaanbaar mee, innerlijk de innigste devotie doen
ontbrandend. Ook mij drongen zijn heerlijke, geestdriftige
woorden diep in het gemoed, maar terwijl ik den bijzonder
begaafde gelukkig prees, was het mij, alsof zich een innerlijke
kracht roerde, die mij met geweld er toe dreef hem te evenaren.
Had ik hem gehoord, dan preekte ik in mijn eenzaam kamertje,
mij geheel aan de geestdrift van het oogenblik overgevend,
tot het mij gelukte, mijn ideeën, mijn woorden vast te houden
en op te schrijven. De broeder, die in het klooster gewoon
was te preeken, werd zienderoogen zwakker, zijn woorden
gleden als een half uitgedroogde beek moeizaam en toonloos
voort en de ongewoon gerekte taal, die uit gebrek aan ideeën
en woorden voortkwam, daar hij zonder concept sprak,
maakte zijn redenaties zoo onuitstaanbaar lang, dat voor het
Amen reeds het grootste gedeelte der gemeente, zooals bij het
onbeduidende, eentonige geklepper van een molen, zachtjes
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was ingeslapen en slechts door het geluid van het orgel weer
kon worden gewekt. De prior Leonardus was weliswaar een
bijzonder goed spreker, maar hij was bevreesd te preeken,
daar het hem op zijn hoogen leeftijd te sterk aangreep, en
verder was er in het klooster niemand, die de plaats van dien
zwakken broeder zou hebben kunnen innemen.
Leonardus sprak met mij over dezen misstand, die de kerk
van het bezoek van vele geloovigen beroofde; ik vatte moed
en zei hem, hoe ik reeds in het Seminarium een innerlijke
roeping voor het preeken had bespeurd en menige geestelijke
rede had opgeschreven. Hij wilde ze zien en was er zoozeer
mee tevreden, dat hij er bij mij op aandrong reeds op den
eerstvolgenden heiligen dag de proef met een preek te nemen,
die te minder kans op mislukking had, daar de natuur mij
alles had geschonken wat een goede kanselredenaar moet bezitten, namelijk behalve een innemende gestalte, een gezicht
vol uitdrukking en een sterke, klankrijke stem. Wat de uiterlijke houding en de juiste gebaren betreft, nam Leonardus het
zelf op zich mij daarin te onderrichten.
De heilige dag brak aan, de kerk was beter bezet dan gewoonlijk, en ik besteeg niet zonder innerlijk beven den kansel.
In het begin hield ik mij getrouw aan mijn handschrift, en
Leonardus zei mij na afloop, dat ik met trillende stem gesproken had, hetgeen echter juist beantwoordde aan de vrome,
weemoedige beschouwingen, waarmee de rede begon en door
de menschen voor een bijzonder effectvolle redenaarskunst
was gehouden. Spoedig echter was het, als straalde de gloeiende vonk van hemelsche bezieling door mijn innerlijk ik
dacht niet meer aan het handschrift, maar gaf mij geheel over
aan de ingevingen van het oogenblik. Ik voelde hoe het bloed
in alle aderen gloeide en tintelde
ik hoorde mijn stem door
het gewelf donderen
ik zag mijn geheven hoofd, mijn uitgespreide armen als omvloeid door den stralenkrans der
bezieling.
Met een spreuk waarin ik al het heilige en heerlijke, dat ik
had verkondigd, nogmaals als in een vlammend brandpunt
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samenvatte, besloot ik mijn preek, die een zeer ongewonen en
ongehoorden indruk maakte. Hevig weenen onwillekeurig
aan de lippen ontsnappende uitroepen van de devootste verrukking luid gebed weerklonken na mijn woorden. De
broeders betuigden mij hun diepste bewondering. Leonardus
omarmde mij, hij noemde mij den trots van het klooster. Mijn
faam verbreidde zich snel en om den broeder Medardus te
hooren verdrong zich reeds een uur voor het luiden het voornaamste, het beschaafdste deel van de bewoners der stad in
de niet al te groote kloosterkerk. Met de bewondering stegen
mijn ijver en zorg, de preeken ook in hun vurigste momenten
afgerond en vloeiend te doen zijn. Steeds beter gelukte het
mij, de toehoorders te boeien, en, steeds stijgend en stijgend,
leek de vereering, die overal waar ik ging of stond op de
sterkste wijze tot uiting kwam, bijna op de vergoding van een
heilige. Een religieuze waan had de stad aangegrepen; bij welke
aanleiding ook stroomde alles, ook op gewone dagen in de
week, naar het klooster om broeder. Medardus te zien, te
spreken.
Toen ontsproot in mij de gedachte, dat ik een bijzondere
uitverkorene des hemels was; de geheimzinnige omstandigheden bij mijn geboorte op de heilige plaats tot reiniging der
zonden van den misdadigen vader, de wonderbaarlijke voorvallen in de eerste jaren van mijn jeugd, alles duidde er op
dat mijn geest, in onmiddellijk contact met het hemelsche,
zich reeds hier op aarde boven het aardsche verhief en ik niet
bij de wereld, bij de menschen behoorde, tot wier heil en
troost ik hier op aarde rondging. Het stond nu voor mij vast,
dat de oude pelgrim in de heilige Linde de heilige Jozef, de
wonderbaarlijke knaap echter het kind Jezus zelf was geweest,
die in mij den heilige, er voor bestemd op aarde rond te gaan,
hadden begroet. Maar terwijl dit alles mij steeds levendiger
voor den geest kwam te staan, werd ook de omgeving voor
mij steeds hinderlijker en drukkender. Die rust en opgewektheid van gemoed, die mik ganders beheerschten, waren uit mijn
ziel verdwenen ja, alle gemoedelijke uitlatingen van de broe30

ders, de vriendelijkheid van den prior verwekten in mij een
vijandigen toorn. Zij moesten in mij den heilige, den hoog
boven hen verhevene erkennen, zich in het stof werpen en om
voorspraak smeeken voor den troon van God. Zoo echter beschouwde ik ze als verstrikt in verderfelijke verstoktheid.
Zelfs in mijn preeken laschte ik zekere aanduidingen in, die
er op wezen dat nu een heerlijke tijd, gelijk aan het in glanzende stralen lichtende morgenrood, was aangebroken, waarin
een uitverkorene Gods op de wereld rondging, troost en heil
brengend aan de geloovige gemeente. Mijn ingebeelde zending
omhulde ik in mystieke beelden, die des te sterker als een
vreemdsoortige betoovering op de menigte inwerkten, naarmate zij minder werden begrepen.
Leonardus werd merkbaar koeler tegen mij, hij vermeed
het zonder getuigen met mij te spreken, maar ten slotte, toen
wij eens toevallig, door alle broeders verlaten, door de allee
van den kloostertuin liepen, barstte hij uit: „Ik kan het je
niet verhelen, broeder Medardus, dat je sedert eenigen tijd
door j e heele doen en laten mijn misnoegen opwekt. Er is
iets in je ziel gekomen, waardoor je je afwendt van een leven
in vromen eenvoud. In je preeken heerscht een vijandige
duisternis, waaruit slechts nog veel zich schuwt naar voren
te komen wat jou althans met mij voor altijd in oneenigheid
zou brengen. Laat ik openhartig zijn! Op dit oogenblik
draag le de schuld van ons zondig ontstaan, die voor elk sterk
omhoogstreven van onze geestelijke kracht de slagboomen van
het verderf opent, waarheen wij in onbedachtzame vlucht
maar al te gemakkelijk verdwalen! De bijval, ja, de afgodische bewondering, die de lichtzinnige, naar iedere opwinding
verlangende wereld je bewijst, heeft je verblind en je ziet
jezelf in een gestalte, die niet de jouwe is, maar een drogbeeld,
dat je in den afgrond des verderfs lokt. Keer tot jezelf in,
Medardus, doe afstand van den waan, die je verblindt
ik geloof dat ik hem ken!
reeds nu heeft de gemoedsrust,
zonder welke hier op aarde geen heil te vinden is, je verlaten.
Laat je waarschuwen, ontwijk den. vijand die je achter31

volgt. Word weer de goedmoedige jongeling, dien ik van
ganscher harte liefhad".
Tranen welden uit de oogen van den prior, toen hij dit zei;
hij had mijn hand gegrepen, haar loslatend verwijderde hij
zich snel, zonder mijn antwoord af te wachten.
Maar zijn woorden waren slechts als vijandig in mijn innerlijk gedrongen; hij had gewag gemaakt van den bijval, ja, van
de allergrootste bewondering, en het was duidelijk voor mij,
dat slechts kleinzielige afgunst dat misnoegen tegen mij had
opgewekt, dat hij op zoo'n onverbloemde wijze uitte.
Bij de samenkomsten der monniken bleef ik, door innerlijken wrok aangegrepen, zwijgzaam en in mijzelf gekeerd en,
geheel vervuld van het nieuwe bestaan dat zich voor mij had
ontsloten, bezon ik mij er den geheelen dag en in slapelooze
nachten over, hoe ik alles wat in mij ontsproten was in
prachtige woorden zou willen vastleggen en het den volke
verkondigen. Hoe meer ik mij nu op een afstand hield van
Leonardus en de broeders, met des te sterkere middelen verstond ik het de menigte tot mij te trekken.
Op den dag van den heiligen Antonius was de kerk zoo
propvol, dat men de deuren wijd open moest zetten, om het
toestroomende volk gelegenheid te geven mij ook nog buiten
het gebouw te hooren. Nooit had ik krachtiger, brandender,
indringender gesproken. Ik vertelde, zooals gewoonlijk,
velerlei uit het leven der heiligen en knoopte daaraan vrome,
diep in het leven dringende beschouwingen vast. Ik sprak
over de verlokkingen van den duivel, wien de zondeval al
de macht had gegeven de menschen te verleiden, en onwillekeurig voerde de voortgang der preek mij naar de legende der
elixers, die ik als een zinrijke allegorie wilde uitbeelden. Toen
viel mijn door de kerk ronddwalende blik op een langen,
mageren man, die schuin tegenover mij op een bank was
geklommen en tegen een hoekpilaar leunde. Op een merkwaardige, vreemdsoortige manier had hij een donkerpaarsen
mantel omgeslagen en de over elkaar gekruiste armen daarin
gewikkeld. Zijn gezicht was lijkbleek, maar de blik der
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groote, zwarte, diepe oogen ging als een gloeiende dolksteek
door mijn borst. Een onbehaaglijk, ijzingwekkend gevoel
doortrilde mij, snel wendde ik mijn oogen af en sprak, al mijn
kracht samenvattend, verder. Maar als door een vreemde,
tooverachtige macht gedreven, moest ik steeds weer dien
kant uit kijken en steeds stond de man daar star en bewegingloos, den spookachtigen blik op mij gericht. Bittere hoon
verachtende haat scheen op het hooge, gerimpelde voorhoofd
en in de naar beneden getrokken mondhoeken te liggen. De
geheele gestalte bezat iets verschrikkelijks ontzettends!
Ja, het was de onbekende schilder uit de heilige Linde. Ik
voelde mij als door ijskoude, gruwzame vuisten aangegrepen
mijn
— druppels angstzweet stonden op mijn voorhoofd
steeds verwarder en verwarder werden
zinnen stokten
een gemurmel
mijn woorden
er ontstond een gefluister
in de kerk maar de verschrikkelijke vreemdeling leunde
star en onbeweeglijk tegen den pilaar, den strakken blik op
mij gericht. Toen schreeuwde ik het uit in den doodelijken
Ha, verdoemde! scheer
angst der waanzinnige vertwijfeling: „Ha,
je weg! scheer je weg want ik ben het zelf! ik ben de
heilige Antonius!"
Toen ik weer ontwaakte uit den bewusteloozen toestand,
waarin ik met die woorden gezonken was, lag ik op mijn
legerstede en broeder Cyrillus zat naast mij, mij verzorgend
en troostend. Het verschrikkelijke beeld van den onbekende
stond mij nog levendig voor oogen, maar hoe meer broeder
Cyrillus, wien ik alles vertelde, mij poogde te overtuigen,
dat dit slechts een drogbeeld van mijn door het vurige en
overtuigende spreken verhitte fantasie was geweest, des te
dieper voelde ik bitter berouw en schaamte over mijn gedrag
op den kansel. De toehoorders dachten, zooals ik later ervoer,
dat een plotselinge waanzin mij had overvallen, waartoe hun
vooral mijn laatste uitroep aanleiding gaf. Ik werd door
wroeging geplaagd mijn geest was ontredderd; in mijn
cel opgesloten, onderwierp ik mij aan de strengste boetedoeningen en sterkte mij met vurige gebeden voor den strijd
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met den verleider, die mij zelfs op een heilige plaats was verschenen, in brutalen spot zich van de gestalte bedienend van
den vromen schilder in de heilige Linde. Overigens beweerde
niemand den man in den paarsen mantel te hebben gezien,
en prior Leonardus verklaarde met zijn bekende bereidwilligheid overal zoo ijverig mogelijk, dat het slechts een aanval
van een koortsachtige ziekte was geweest, die mij tijdens de
preek op zulk een verschrikkelijke wijze had aangegrepen en
de oorzaak was geweest van mijn verwarde woorden; ik was
ook werkelijk nog zwak en ziek toen ik na verschillende weken
weer aan het normale kloosterleven deelnam.
Desondanks waagde ik het weer den kansel te betreden,
maar gefolterd door innerlijken angst, achtervolgd door de
verschrikkelijke, bleeke gestalte, was ik nauwelijks in staat
samenhangend te spreken en nog veil minder om mij zooals
anders aan het vuur der welsprekendheid over te geven.
Mijn preeken waren alledaagsch stijf verbrokkeld. De
toehoorders betreurden het verlies van mijn redenaarsgave,
bleven langzamerhand weg, en de oude broeder, die voorheen
gepreekt had en nu blijkbaar nog beter sprak dan ik, nam mijn
plaats weer in.
Na eenigen tijd gebeurde het, dat een jonge graaf, begeleid
door zijn gouverneur, met wiep hij op reis was, ons klooster
bezocht en de tallooze merkwaardigheden er van wenschte te
zien. Ik moest de reliquieënkamer ontsluiten en wij traden
naar binnen, toen de prior, die met ons door het koor en de
kerk was gegaan, werd weggeroepen, zoodat ik met de
vreemdelingen alleen bleef.
Toen ik ieder stuk had getoond en uitgelegd, kreeg de graaf
de met sierlijk oud-Duitsch snijwerk versierde kast in het oog,
waarin zich het kistje met het duivelselixer bevond. Hoewel
ik niet direct vertellen wilde wat er in de kast was opgeborgen,
drongen beiden, de graaf en de gouverneur, zoo lang bij mij
aan, tot ik de legende van den heiligen Antonius en van den
arglistigen duivel vertelde, en mij over de als reliquie bewaarde
flesch precies volgens de woorden van broeder Cyrillus uit35

liet, ja zelfs de waarschuwing er aan toevoegde, die hij mij
had gegeven voor het gevaar het kistje te openen en de flesch
te laten zien.
Hoewel de graaf ons geloof aanhing, scheen hij toch evenmin als de gouverneur veel waarde te hechten aan de waarschijnlijkheid der heilige legende. Zij putten zich beiden uit
in allerlei grappige opmerkingen en invallen over den komieken duivel, die de verleidelijke flesschen onder een verscheurden mantel droeg; eindelijk zette de gouverneur een ernstig
gezicht en zei: „Neem geen aanstoot aan ons, lichtzinnige,
wereldsche menschen, eerwaarde! Wees er van overtuigd,
dat wij beiden, ik en mijn graaf, de heiligen als prachtige,
door het geloof bezielde menschen vereeren, die voor het
heil van hun ziel zoowel als voor het heil der menschen van
• alle vreugden des levens, ja, van het leven zelf afstand deden;
wat echter zulke geschiedenissen betreft, zooals die welke u
zooeven vertelde, geloof ik, dat slechts een geestige, door den
heilige verzonnen allegorie door een misverstand als werkelijk voorgevallen in het leven werd overgebracht".
Tijdens deze woorden had de gouverneur de schuif van het
kistje haastig opengeschoven en de zwarte, vreemd gevormde
flesch er uit genomen. Werkelijk verspreidde zich, zooals
broeder Cyrillus mij had gezegd, een sterke geur, die intusschen een geenszins verdoovende, doch eerder een aangename en weldadige uitwerking had. „Ei !" riep de graaf,
„ik wed, dat het duivelselixer verder niets is dan heerlijke,
Syracusische wijn". „Zonder twijfel", antwoordde de
gouverneur, „en als de flesch werkelijk uit de nalatenschap van
den heiligen Antonius stamt, dan gaat het u, eerwaarde, welhaast nog beter dan den koning van Napels, dien door de
onhebbelijkheid der Romeinen, den wijn niet te kurken
doch slechts door daarop gedruppelde olie voor bederf te
bewaren, het genoegen ontnomen werd, oud-Romeinschen
wijn te proeven. Ook al is deze wijn bij lange na niet zoo oud
als die geweest zou zijn, hij is toch zeker de oudste die er
wel zal bestaan, en daarom zoudt u er goed aan doen de
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reliquie te uwen nutte te gebruiken en rustig leeg te nippen".
„Zeker", viel de graaf in de rede, „deze oude Syracusische
wijn zou nieuwe kracht in uw aderen gieten en de ziekelijkheld verdrijven, waardoor u, eerwaarde vader, schijnt te zijn
bezocht".
De gouverneur haalde een ijzeren kurketrekker uit den zak
en opende de flesch ondanks mijn protesten. Mij scheen
het toe als flitste bij het er uit vliegen var de kurk een blauw
vlammetje omhoog, dat direct weer verdween. De geur
steeg sterker uit de flesch en verspreidde zich door het vertrek.
De gouverneur proefde het eerst en riep verrukt: „Heerlijke
heerlijke Syracusische wijn! Werkelijk, de wijnkelder van
den heiligen Antonius was niet kwaad, en als de duivel als
zijn keldermeester fungeerde, dan meende hij het niet zoo
slecht met den heiligen man als men gelooft. Proef eens,
graaf!"
De graaf deed dit en bevestigde de woorden van den
gouverneur. Beiden schertsten nog over de reliquie, die
kennelijk de mooiste van de geheele verzameling was; zij
wilden wel een kelder vol van zulke reliquieën hebben,
enzoovoort. Ik hoorde alles met gebogen hoofd en op den
grond gerichten blik zwijgend aan; in mijn gedrukte stemming
bezat de vroolijkheid van de vreemdelingen voor mij iets ,
kwellends; tevergeefs drongen zij er bij mij op aan, ook den
wijn van den heiligen Antonius te proeven; ik weigerde dat
standvastig en sloot de flesch, goed dichtgekurkt, weer in
haar bergplaats.
De vreemdelingen verlieten het klooster, maar toen ik
eenzaam in mijn cel zat, kon ik bij mijzelf een zeker innerlijk
behagen, een levendige opgewektheid niet loochenen. Klaarblijkelijk had de geur van den wijn mij gesterkt. Ik ervoer
geen spoor van de euvele uitwerking, waarover Cyrillus had
gesproken, en slechts de tegenovergestelde weldadige invloed
maakte zich op treffende wijze kenbaar: hoe meer ik over de
legende van den heiligen Antonius nadacht, hoe levendiger
de woorden van den gouverneur in mijn binnenste weer37

klonken, des te zekerder werd het voor mij, dat de verklaring
van den gouverneur de juiste was, en eerst nu schoot als een
lichtende straal de gedachte door mij heen, dat ik immers
zelf op dien ongelukkigen dag, toen een vijandig visioen mij
in de preek zoo vernietigend onderbrak, van plan was geweest de legende op dezelfde wijze als een geestige, leerzame
allegorie van den heiligen man te vertellen. Aan deze gedachte knoopte zich een andere vast, die mij spoedig zoo
geheel en al vervulde, dat al het andere er in verzonk.
„Hoe", dacht ik, „als de wonderbaarlijke drank je innerlijk
met geestelijke kracht sterkte, ja, het gedoofde vuur zou
kunnen ontsteken, zoodat het tot nieuw leven opvlamde?
Als reeds daardoor een geheimzinnige verwantschap van je
geest met de in den wijn opgesloten natuurkrachten zich had
geopenbaard, zoodat dezelfde geur, die den zwakken Cyrillus
verdoofde, op jou slechts weldadig uitwerkte?" Maar ook
al was ik reeds besloten den raad der vreemdelingen op te
volgen en wilde ik de daad begaan, steeds hield mij weer een
innerlijk, mijzelf onverklaarbaar weerstreven er van terug. Ja,
op het punt de kast te ontsluiten, scheen het mij toe, als zag
ik in het snij werk het verschrikkelijke gezicht van den schilder
met de mij doorborende, starre oogen, levend-doodstarre
oogen, en met geweld door een spookachtig afgrijzen aangegrepen, vluchtte ik uit de reliquieënkamer om op heiliger
plaatsen mijn nieuwsgierigheid te betreuren.
Maar steeds en steeds vervolgde mij de gedachte, dat slechts
het genot van den wonderbaarlijken wijn mijn geest zou kunnen laven en sterken. Het gedrag van den prior, van de
monniken, die mij als een geestelijk zieke met goedgemeende,
maar neerbuigende toegevendheid behandelden, bracht mij
tot vertwijfeling, en toen Leonardus mij bovendien nog van
de gewone godsdienstoefeningen vrijstelde opdat ik weer
geheel op krachten zou komen, besloot ik, in een slapeloozen
nacht door diepen kommer gefolterd, tot eiken prijs, al was
de dood er mee gemoeid, alles te wagen om de verloren
geestelijke kracht terug te winnen, of onder te gaan.
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Ik stond van mijn legerstede op en sloop als een spook met
de lamp, die ik bij het Mariabeeld in de gang van het klooster
had aangestoken, door de kerk naar de reliquieënkamer. Door
het flakkerende schijnsel van de lamp beschenen, leken de
heiligenbeelden in de kerk zich te bewegen; het was, als
keken zij vol medelijden op mij neer, als hoorde ik in het
doffe geloei van den storm, die door de gebroken vensters
in het koor binnenjoeg, klagende, waarschuwende stemmen,
ja, als riep mijn moeder mij van heel uit de verte toe: „Zoon
Medardus, wat ben je van plan? Laat die gevaarlijke onderneming varen!" Toen ik de reliquieënkamer was binnengegaan, was alles stil en rustig; ik ontsloot de kast, ik greep
het kistje, de flesch; spoedig had ik een krachtige teug genomen! Vuur stroomde door mijn aderen en vervulde mij
met het gevoel van een onbeschrijfelijk welzen. Ik dronk nog
eens, en de lust tot een nieuw, heerlijk leven werd in mij geboren. Snel sloot ik het leege kistje in de kast, haastte mij
met de weldoende flesch naar mijn cel en zette haar in mijn
lessenaar. Toen kreeg ik den kleinen sleutel in handen,
dien ik indertijd, om iedere verleiding te ontgaan, uit den bos
had losgemaakt, en toch had ik zonder hem zoowel destijds,
toen de vreemdelingen aanwezig waren, als nu de kast opengemaakt. Ik onderzocht mijn sleutelbos en zie, een onbekende sleutel, waarmee ik toen en nu de kast had geopend,
zonder dat in de verstrooiing op te merken, bevond zich
onder de andere. Onwillekeurig sidderde ik; het eene bonte
beeld verjoeg het andere in den als uit diepen slaap wakker
geschudden geest. Ik had rust noch duur, tot de morgen
vroolijk aanbrak en ik mij naar beneden in den kloostertuin
kon haasten, om mij te baden in de stralen der zon, die vurig
en gloeiend achter de bergen rees.
Leonardus en de broeders merkten mijn verandering op;
in plaats dat ik zooals anders, in mijzelf verzonken, geen woord
sprak, was ik opgewekt en levendig. Als sprak ik de verzamelde gemeente toe, zoo sprak ik nu met het vuur der welsprekendheid, zooals mij dat vroeger eigen was. Toen ik met
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Leonardus alleen was gebleven, keek hij mij langen tijd aan,
als wilde hik mijn innerlijk peilen; toen zei hij echter, terwijl
een licht ironisch glimlachje over zijn gezicht vloog: „Heeft
broeder Medardus misschien in een visioen nieuwe kracht en
verjongd leven van boven gekregen?"
Ik voelde mij rood worden van schaamte; want op dat
oogenblik kwam mij mijn exaltatie, door een slok ouden wijn
veroorzaakt, nietswaardig en armzalig voor. Ik stond daar met
neergeslagen oogen en gebogen hoofd; Leonardus liet mij aan
mijn overpeinzingen over.
Maar al te zeer had ik gevreesd, dat de spanning die de
genoten wijn in mij had opgewekt, niet lang zou aanhouden,
maar tot mijn verdriet wellicht door nog grootere onmacht
zou worden gevolgd. Dat was echter niet zoo; veel eerder
gevoelde ik, hoe met de terugverkregen kracht ook jeugdige
moed en dat rusteloos streven naar de hoogste werking,
waartoe het klooster mij de gelegenheid bood, terugkeerde.
Ik stond er op, den volgenden heiligendag weer te preeken,
en dat werd mij vergund. Kort te voren, eer ik den kansel
beklom, dronk ik van den wonderbaarlijken wijn; nooit heb
ik daarop vuriger, wijdingsvoller, indringender gesproken.
Snel verspreidde zich de faam van mijn volledig herstel, en
de kerk vulde zich weer zooals vroeger; maar hoe meer ik
den bijval der menschen verwierf, des te ernstiger en terughoudender werd Leonardus, en ik begon hem met mijn
geheele ziel te haten, daar ik geloofde dat hij door kleinzieligen
nijd en monnikentrots bevangen was.
Bernardusdag naderde en ik brandde van verlangen, de
vorstin te laten zien waartoe ik bij machte was, weshalve ik
den prior verzocht, het mogelijk te maken dat het mij zou
worden toegestaan dien dag in het Cisterciënserklooster te
preeken. Mijn verzoek scheen Leonardus bijzonder
bijzonderte verhij gaf mij openhartig te kennen, dat hij juist ditrassen; hij
maal van plan geweest was zelf te preeken en dat derhalve
reeds het noodige was geregeld; des te gemakkelijker was het
intusschen mijn verzoek in te willigen, daar hij zich met ziekte
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zou verontschuldigen en mij zou zenden in plaats van zelf te gaan.
Dat gebeurde werkelijk! Ik ontmoette mijn moeder zoowel als de vorstin den avond te voren; mijn innerlijk was
echter zoo volkomen van mijn preek vervuld, die de hoogste
toppen der welsprekendheid moest bereiken, dat het slechts
Beringen indruk op mij maakte hen weer te zien. Het was
in de stad bekend geworden, dat ik zou preeken in plaats van
den ziek geworden Leonardus, en dit had waarschijnlijk nog
een grooter deel van het ontwikkelde publiek aangetrokken.
Zonder ook maar het geringste op te schrijven, slechts in
gedachten de preek onderverdeelend, rekende ik op de
groote bezieling, die de feestelijke hoogmis, het verzamelde
devote volk, ja zelfs de prachtige hooggewelfde kerk in mij
zou wekken, en had mij inderdaad niet vergist. Mijn woorden
vloeiden als een vurige stroom, die met de herinnering aan
den heiligen Bernardus de zinrijkste beelden, de vroomste
beschouwingen inhielden, en in alle op mij gerichte blikken
las ik verbazing en bewondering. Hoe benieuwd was ik, wat
de vorstin wel zeggen zou, hoezeer verwachtte ik de hoogste
verzekering van haar innigst welgevallen; ja, het was mij, als
moest zij hem, die haar reeds als kind in verbazing had
gebracht, thans, de in hem wonende hoogere macht duidelijk
vermoedend, met onwillekeurigen eerbied ontvangen.
Toen ik haar te spreken vroeg, liet zij mij zeggen dat zij,
onverwachtsdgleiovran,mdk
mij niet, spreken kon. Dit was voor mij des te verdrietelijker,
daar volgens mijn trotschen waan de abdis in de grootste
geestdrift de behoefte had moeten gevoelen, nog woorden
van wijding van mij te hooren. Mijn moeder scheen een heimelijk verdriet te gevoelen, naar de oorzaak waarvan ik mij niet
vermat te vragen, daar een geheim gevoel mijzelf daarvan de
schuld op de schouders legde, zonder dat ik dit voor mijzelf
duidelijker zou hebben kunnen ontraadselen. Zij gaf mij een
briefje van de vorstin, dat ik eerst in het klooster mocht
openen. Nauwelijks was ik in mijn cel, of ik las tot mijn
verbazing het volgende:
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„Je hebt mij, mijn lieve zoon,
want zoo wil ik je nog
door de preek die je in de kerk van ons klooster
noemen,
hebt gehouden, ten diepste bedroefd. Je woorden kwamen
niet uit een devoot, geheel het hemelsche toegewend gemoed;
je bezieling was niet die, welke den geloovige op engelenvleugels naar omhoog draagt, opdat hij in heilige vervoering
het hemelsche rijk vermag te aanschouwen. Ach! de ijdele
praal van je preek, je zichtbare inspanning in ieder geval veel
treffende, schitterende dingen te zeggen, heeft mij bewezen
dat jij, in plaats van de gemeente te onderrichten en tot vrome
overpeinzingen op te wekken, slechts streeft naar den bijval,
naar de waardelooze bewondering der wereldschgezinde
menigte. Je hebt gevoelens gehuicheld, die niet in je innerlijk
aanwezig waren, ja, je hebt zelfs zekere kennelijk ingestudeerde
expressies en bewegingen geveinsd, zooals een ijdele tooneelspeler, alles slechts om der wille van het succes. De geest van
bedrog is in je gevaren en zal je ten verderve voeren als je
niet tot jezelf inkeert en de zonde afzweert. Want je handel
en wandel is zonde, groote zonde, te meer, daar jij je in het
klooster hebt verplicht tot den vroomsten levenswandel, tot
verzaking van alle aardsche dwaasheid. De heilige Bernardus,
dien jij door je bedrieglijke rede zoo smadelijk hebt beleedigd, moge je met zijn hemelsche lankmoedigheid vergeven,
ja, j verlichten, zoodat je het rechte pad, waarvan je, door
den booze verleid, bent afgeweken, moogt terugvinden en
hij een goed woord zal kunnen doen voor het heil van je ziel.
Het ga je goed!”
Als honderd bliksemstralen schoten de woorden der abdis
door mij heen en ik gloeide van innerlijken toom; want niets
was voor mij zekerder dan dat Leonardus, wiens veelvuldige
toespelingen op mijn preeken juist in die richting gewezen
hadden, van de kwezelarij van de vorstin gebruik had gemaakt en haar tegen mij en mijn redenaarstalent had opgehitst.
Ik kon hem nauwe lijks meer aankijken, zonder innerlijk van
woede te beven; ja, er kwamen vaak gedachten bij mij op
om hem te gronde te richten, waar ik zelf van schrok. Te
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onverdraaglijker waren voor mij de verwijten van de abdis
en den prior, daar ik in het diepst van mijn ziel wel de waarheid er van voelde; maar steeds vaster en vaster volhardend
in mijn doen, mij sterkend met druppels wijn uit de geheimzinnige flesch, ging ik er mee door mijn preeken met alle
kunsten der rhetoriek te verfraaien en mijn gelaatsuitdrukking, mijn bewegingen zorgvuldig in te studeeren, en zoo werd
meer en meer bijval en bewondering mijn deel.
Het ochtendlicht brak in kleurige stralen door de bonte
vensters der kloosterkerk; eenzaam en diep in gedachten verzonken zat ik in den biechtstoel; slechts de voetstappen van
den dienstdoenden leekebroeder, die de kerk schoonmaakte,
galmden door het gebouw. Toen vernam ik een ruischend
geluid in mijn nabijheid en ik zag een groote, slanke vrouw,
op vreemdsoortige wijze gekleed, een sluier over het gezicht,
die door de zijpoort was binnengetreden en mij naderde om
te biechten. Zij bewoog zich met onbeschrijfelijke bevalligheid.
Zij knielde neer; een diepe zucht ontsnapte aan haar borst.
Ik voelde haar heeten adem; het was als werd ik nog voor zij
sprak verstrikt in een verdoovende betoovering! Hoe zou ik
in staat zijn den zeer persoonlijken, tot in het innerlijk dringenden klank van haar stem te beschrijven! Elk van haar
woorden greep mij in de borst, toen zij bekende dat zij een
verboden liefde koesterde, die zij reeds sedert langen tijd
tevergeefs bestreed, en dat deze liefde te zondiger was, daar
de geliefde door heilige banden voor eeuwig gekluisterd was;
maar zij had in den waanzin van hopelooze vertwijfeling deze
banden reeds vervloekt.
Zij stokte; met een tranenstroom, die de woorden bijna
verstikte, barstte zij uit: „Jijzelf
jijzelf, Medardus, bent
het, dien ik zoo onuitsprekelijk liefheb".
Al mijn zenuwen
trilden als in doodende kramp ik geraakte buiten mijzelf
een nooit gekend gevoel verscheurde mijn borst; haar zien,
haar omhelzen
vergaan van zaligheid en kwelling, een
minuut lang deze zaligheid voor de eeuwige martelingen der
hel!
Zij zweeg, maar ik hoorde haar diep ademhalen. In
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een soort wilde vertwijfeling verzamelde ik mijn krachten;
wat ik gezegd heb weet ik niet meer, maar ik bemerkte dat zij
zwijgend opstond en zich verwijderde, terwijl ik het doek
vast tegen de oogen drukte en als verstard, bewusteloos in
den biechtstoel bleef zitten.
Gelukkig kwam er niemand meer in de kerk, zoodat ik
ongemerkt in mijn cel de wijk kon nemen. Hoe geheel anders
kwam alles mij nu voor, hoe dwaas, hoe leeg al mijn streven.
Ik had het gezicht van de onbekende niet gezien en toch
leefde zij in mijn binnenste en keek mij aan met liefelijke,
donkerblauwe oogen, waarin tranen parelden, die als met
verterenden gloed in mijn ziel drupten en de vlam ontstaken,
die geen gebed, geen boetedoening meer doofde. Want boete
deed ik, mij met het touw met knoopen bloedend kastijdend,
ten einde de eeuwige verdoemenis, die mij bedreigde, te ontgaan, daar het vuur dat die vreemde vrouw in mij had gebracht, vaak de zondigste begeerten, die mij tot nu toe onbekend waren gebleven, opwekte, zoodat ik niet wist wat te
doen van wellustige pijn.
Een altaar in onze kerk was gewijd aan de heilige Rosalia,
en haar heerlijke beeltenis geschilderd op het oogenblik van
den marteldood. Het was mijn beminde; ik herkende haar,
ja zelfs haar kleedij was geheel gelijk aan het merkwaardige
kostuum van de onbekende. Daar lag ik uren lang, als door
verderfelijken waanzin bevangen, terneer op de treden van
het altaar en stiet huilende, verschrikkelijke klanken van vertwijfeling uit, zoodat de monniken ontstelden en mij schuw
ontweken. In rustiger oogenblikken liep ik in den kloostertuin op en neer, ik zag haar in wazige verte wandelen, zij trad
uit het kreupelhout te voorschijn, zij steeg op uit de bronnen,
zij zweefde over de met bloemen bezaaide weide, overal
slechts zij, slechts zij! Ik verwenschte mijn gelofte, mijn bestaan! Ik wilde naar buiten, de wereld in en niet rusten voor
ik haar had gevonden, haar had gekocht met het heil van
mijn ziel. Ten slotte gelukte het mij ten minste mij te matigen
in de uitbarstingen van mijn voor de broeders en den prior
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onbegrijpelijken waanzin; ik mocht rustiger schijnen, maar
steeds dieper drong de verderfelijke vlam in mijn binnenste.
Geen slaap! geen rust! Door haar beeltenis achtervolgd,
wentelde ik mij op mijn harde legerstede en riep de heiligen
aan, niet om mij te redden van de verleidelijke hersenschim
die om mij heen zweefde, niet om mijn ziel te bewaren voor
eeuwige verdoemenis, neen! om mij de vrouw te geven,
mij van mijn eed te ontheffen, mij vrijheid te schenken voor
zondige afvalligheid!
Eindelijk stond het besluit in mijn ziel vast, door de vlucht
uit het klooster aan mijn kwelling een einde te maken. Want
slechts de bevrijding van de kloostergelofte scheen mij noodig
te zijn, om de vrouw in mijn armen te kunnen nemen en de
begeerte te stillen, die in mij brandde. Ik besloot, onkenbaar
geworden door het afscheren van mijn baard en door wereldlijke kleeding, zoolang in de stad rond te zwerven tot ik haar
gevonden had, en dacht er niet aan, hoe moeilijk, ja, hoe
onmogelijk dit waarschijnlijk zou zijn, ja, dat ik, zonder eenig
geld, wellicht niet eens een dag buiten de muren van het
klooster zou kunnen leven.
De laatste dag, dien ik nog in het klooster wilde doorbrengen, was eindelijk aangebroken; door een gelukkig toeval had
ik behoorlijke burgerkleeren bemachtigd; den. volgenden
nacht wilde ik het klooster verlaten en nooit terugkeeren.
Reeds was het avond geworden, toen geheel onverwacht de
prior mij bij zich liet roepen. Ik beefde, want niets meende
ik zekerder te mogen aannemen, dat dat hij iets gemerkt had
van mijn plan.
Leonardus ontving mij met ongewonen ernst, ja, met een
imponeerende waardigheid, waarvoor ik onwillekeurig moest
beven. „Broeder Medardus", begon hij, „je onzinnig gedrag,
dat ik slechts voor de versterkte uitbarsting van die geestelijke exaltatie houd, die jij sedert geruimen tijd waarschijnlijk
niet met de zuiverste bedoelingen hebt opgewekt, verscheurt
ons rustig samenzijn, ja, werkt vernietigend op de opgewektheid en de gemoedelijkheid, die ik als het resultaat van een
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kalm, vroom leven tot nu toe onder de broeders heb trachten
te bereiken. Misschien is echter ook het een of ander
vijandig voorval, dat je overkomen is, daar schuld aan. Je zou
bij mij, je vaderlijken vriend, wien je zeker alles kunt toevertrouwen, troost gevonden hebben; maar je hebt gezwegen,
en ik mag er te minder bij je op aandringen, daar je geheim mij
nu wellicht een deel van mijn rust zou kunnen kosten, die ik
in de bezonkenheid van mijn leeftijd boven alles stel. Je hebt
veelvuldig, voornamelijk bij het altaar van de heilige Rosalia,
door aanstoot gevende, verschrikkelijke redenaties, die je als
in een toestand van waanzin schenen te ontsnappen, niet
alleen den broeders, maar ook den vreemden, die zich toevallig
in de kerk bevonden, reden tot heillooze ergernis gegeven;
ik zou je daarom volgens de kloostertucht hard kunnen
straffen, maar ik wil dat niet doen, omdat wellicht de een
of andere booze macht
de Duivel zelf, wien je niet
voldoende weerstand hebt geboden
aan je verdwazing
schuld is, en leg je nu slechts op sterk te zijn in boete en
gebed.
Ik kijk diep in je ziel. Je wilt naar de vrijheid!"
Doordringend keek Leonardus mij aan; ik kon zijn blik
niet verdragen, snikkend viel ik in het stof neer, mij bewust
van de verkeerdheid van mijn voornemen. „Ik begrijp je",
ging Leonardus voort, „en geloof zelfs, dat de wereld, wanneer
je haar in vroomheid doortrekt, je beter van je verdwazing
genezen zal dan het klooster. Een aangelegenheid, ons klooster
betreffend, vereischt dat een broeder naar Rome wordt gezonden. Ik heb jou daarvoor uitgekozen, en reeds morgen kun
je, voorzien van de noodige volmachten en instructies, je reis
aanvangen. Te meer ben jij er voor geschikt om deze opdracht
uit te voeren, daar je nog jong, krachtig, handig in zaken en de
Italiaansche taal volkomen machtig bent. Ga nu in je cel;
bid met overgave voor het heil van j e ziel, ik zal datzelfde
doen, doch laat alle kastijdingen achterwege, die je slechts
zouden verzwakken en voor de reis ongeschikt maken.
Bij het aanbreken van den dag verwacht ik je hier in de
kamer".
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Als een straal uit den hemel verlichtten mij de woorden
van den eerwaardigen Leonardus; ik had hem gehaat, maar
nu doordrong mij als een zalige smart de liefde, die mij vroeger aan hem gebonden had. Ik vergoot heete tranen, ik drukte
zijn handen tegen de lippen. Hij omarmde mij, en het was mij
als kende hij nu mijn geheimste gedachten en schonk hij mij de
vrijheid om toe te geven aan het lot dat, over mij heerschend,
mij wellicht na minutenlange zaligheid in het eeuwige verderf
zou storten.
Nu was de vlucht onnoodig geworden; ik kon het klooster
verlaten en haar, haar, zonder wie nu geen rust, geen heil
voor mij hier op aarde te vinden was, rusteloos volgen, tot
ik haar had gevonden. De reis naar Rome, de opdrachten
daarheen schenen mij nu door Leonardus verzonnen te
zijn, om mij op betamelijke wijze uit het klooster te ontslaan.
Den nacht bracht ik biddend en mij op de reis voorbereidend
door; met de rest van den geheimzinnigen wijn vulde ik een
bemande flesch, om hem als beproefd werkend middel te gebruiken, en zette de flesch, die voorheen het elixer bevatte,
weer in de kist.
Niet weinig verwonderd was ik, toen ik uit de uitvoerige
instructies van den prior gewaarwerd, dat mijn zending naar
Rome volstrekt geen wassen neus was, en dat de aangelegenheid, die daar de tegenwoordigheid van een gevolmachtigd
broeder vereischte, zelfs veel beteekenis en inhoud had. Het
drukte mij zwaar op het hart, dat ik van plan was geweest
mij bij de eerste schrede uit het klooster zonder eenig bedenken aan mijn vrijheid over te geven; maar de gedachte aan
háár moedigde mij aan en ik besloot mijn plan trouw te
blijven. De broeders kwamen bij elkaar, en het afscheid van hen, in
het bijzonder van vader Leonardus, vervulde mij van de
allerdiepste smart.
Eindelijk sloot de kloosterpoort zich achter mij, en ik was
gereed voor de verdere reis naar de vrijheid.
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II

INTREDE IN DE WERELD
In blauwen nevel gehuld lag het klooster beneden mij in
het dal; de frissche morgenwind waaide en droeg, door de
luchten zwervend, de vrome gezangen der broeders naar mij
op. Onwillekeurig zong ik mee. De zon kwam in vlammenden
gloed achter de stad te voorschijn; haar flonkerend goud
glansde in de boomen, en met vroolijk geruisch vielen de
dauwdruppels als gloeiende diamanten neer op duizend
kleine bonte insecten, die zich gonzend en zoemend verhieven. De vogels ontwaakten en fladderden, zingend en jubelend
en elkaar in vroolijken lust liefkoozend, door het bosch.
Een stoet boerenknapen en feestelijkuitgedoste jonge
meiden trok den berg op. „Geloofd zij Jezus Christus!"
riepen zij, mij voorbijwandelend. „In alle eeuwigheid! Amen!"
antwoordde ik, en het was mij als trad een nieuw leven, vol
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genot en vrijheid, met duizend liefelijke verschijningen op mij
toe. Nooit was het mij zoo te moede geweest; ik scheen
iemand anders te zijn, en als door nieuw opgewekte kracht
bezield en verrukt, liep ik snel door het woud, den berg af.
Den boer, dien ik thans op mijn weg tegenkwam, vroeg ik naar
de plaats, die mijn reisroute als de eerste aangaf waar ik zou
overnachten; en hij beschreef mij nauwkeurig een van den
heirweg afwijkend pad midden door het gebergte.
Reeds had ik een tamelijken afstand eenzaam afgelegd, toen
eerst de gedachte aan de onbekende en aan het fantastische
plan haar te bezoeken, weer in mij opkwam. Maar haar
beeltenis was als door een vreemde, onbekende macht vervaagd, zoodat ik slechts met moeite de bleeke, misvormde
trekken weer kon herkennen; hoe meer ik poogde de verschijning in den geest vast te houden, des te meer vervloog
zij in nevel. Slechts mijn uitgelaten gedrag in het klooster na
die geheimzinnige ontmoeting stond mij nog duidelijk voor
oogen. Het kwam mij nu zelf onbegrijpelijk voor, met welk
een lankmoedigheid de prior dat allemaal had verdragen en
mij, in plaats van mij de welverdiende straf te geven, de wereld
had..
overtuigd,
was g
ik er van
ingestuurd.
Spoedig
.g
p
g
. dat
. die verschijning van de onbekende vrouw slechts een visioen was
geweest, het gevolg van een te groote inspanning, en in plaats
van, zooals ik anders gedaan zou hebben, het verleidelijke,
verderfelijke drogbeeld aan de voortdurende vervolging van
den booze toe te schrijven, schreef ik het nu op rekening van
de misleiding der eigen opgewonden zintuigen, daar de omstandigheid dat de vreemdelinge geheel als de heilige Rosalia
gekleed was geweest, voor mij een bewijs scheen te zijn, dat
het natuurgetrouwe beeld van de heilige, dat ik werkelijk,
hoewel op aanzienlijken afstand en in scheeve richting, van den
biechtstoel uit kon zien, groot aandeel daaraan had gehad.
Diep bewonderde ik de wijsheid van den prior, die het juiste
middel voor mijn genezing gekozen had; want, binnen de
kloostermuren opgesloten, steeds door dezelfde voorwerpen
omgeven, steeds peinzend in het innerlijk wroetend, zou dat
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visioen, dat de eenzaamheid warmere, driester kleuren verleende, mij tot krankzinnigheid hebben gebracht. Steeds meer
vertrouwd rakend met de gedachte, slechts te hebben gedroomd, kon ik nauwelijks nalaten over mijzelf te glimlachen; ja, met een frivoliteit die mij anders niet eigen is,
schertste ik innerlijk over de gedachte dat een heilige op mij
verliefd zou zijn, waarbij ik er tegelijkertijd aan dacht, dat ik
immers zelf reeds eenmaal de heilige Antonius was geweest,
Reeds verscheidene dagen was ik door het gebergte getrokken, tusschen huiveringwekkende rotsmassa's, over smalle
paden, waar onstuimige boschbeken onderdoor bruisten;
steeds woester, steeds moeilijker werd de weg. Het was midden op den dag, de zon brandde op mijn onbedekt hoofd, ik
versmachtte van dorst, maar er was geen bron in de nabijheid,
en nog steeds bereikte ik het dorp niet, waar ik op stuiten zou.
Volkmenuitgp ortsblkzienomj
niet weerhouden, een teug uit de bemande flesch te nemen, hoewel ik dien zeldzamen drank zoolang mogelijk wilde sparen.
Nieuwe kracht gloeide door mijn aderen, en opgefrischt en
versterkt liep ik verder, om mijn doel, dat niet meer veraf
kon zijn, te bereiken. Steeds dichter en dichter werd het
woud van sparren; diep uit het kreupelhout klonk geruisch
en kort daarop hinnikte luid een paard, dat daar was vastgebonden.
Ik liep eenige passen verder en verstarde bijna van schrik,
toen ik vlak voor een steilen, verschrikkelijken afgrond stond,
waarin zich tusschen ruwe, spitse rotsen een boschbeek sissend
en bruisend naar beneden stortte, waarvan ik het donderend
geraas reeds in de verte had vernomen. Dicht, zeer dicht
bij de steilte zat op een boven die diepte uitstekend rotsblok
een jongeman in uniform; de hoed met de hooge pluim,
de degen en een portefeuille lagen naast hem. Met het heele
bovenlichaam over den afgrond hangend, scheen hij te zijn
ingeslapen en steeds meer naar voren te zakken. Zijn val was
onvermijdelijk. Ik waagde mij naar hem toe. Terwijl ik hem
met de hand grijpen en vasthouden wilde, schreeuwde ik
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luid: „Om jezus' wil! Mijnheer!
Om
Word wakker!
Jezus' wil!" Zoodra ik hem aanraakte, schrok hij uit een
diepen slaap wakker, maar op hetzelfde oogenblik stortte
hij, het evenwicht verliezend, in den afgrond, zoodat de
gekneusde ledematen, van rotspunt naar rotspunt geworpen,
verbrijzeld werden; zijn snijdend gejammer verklonk in de
onpeilbare diepte, waaruit nu slechts een dof gekerm opsteeg, dat eindelijk ook verstierf.
Als levenloos van schrik en ontzetting stond ik daar;
eindelijk pakte ik den hoed, den degen, de portefeuille, en
wilde mij haastig van de ongeluksplaats verwijderen, toen
een jongeman, gekleed als een jager, mij uit het sparrenbosch
tegemoet trad, mij eerst star in het gezicht keek en toen
overdreven begon te lachen, zoodat een ijskoude huivering
mij doortrilde.
Nu, mijnheer de graaf", zei de jongeman eindelijk, „die
„Nu,
vermoingsdavlkomenprchtig,as
mevrouw daarvan niet reeds van te voren op de hoogte zou
zijn gesteld, waarlijk, zij zou den geliefde niet herkennen.
Waar hebt u echter de uniform gelaten, mijnheer?"
„Die gooide ik naar beneden in den afgrond", klonk hol
en dof mijn antwoord, want ik was het niet, die deze woorden
sprak, zij kwamen onwillekeurig over mijn lippen. In mijzelf
gekeerd, nog steeds in den afgrond turend, of het bloedige
lijk van den graaf zich niet dreigend zou oprichten, stond
ik daar. Het was mij alsof ik hem had vermoord; nog steeds
hield ik degen, hoed en portefeuille krampachtig vast.
Toen sprak de jongeman verder: „Nu rijd ik den hoofdweg
af naar het stadje, mijnheer, waar ik mij in het huis dicht
voor de poort, ter linkerzijde, verborgen zal houden. U zult
wel direct naar beneden, naar het slot wandelen, men zal
u wel reeds verwachten; hoed en degen neem ik mee". Ik
reikte hem beide toe. „Het ga u goed, mijnheer de graaf, heel
veel geluk in het slot!" riep de jongeman en verdween zingend
en fluitend in het kreupelhout. Ik hoorde dat hij het paard,
dat daar was vastgebonden, losmaakte en met zich meevoerde.
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Toen ik mijn verdooving te boven was gekomen en het
heele voorval had overdacht, moest ik mijzelf wel bekennen,
dat ik slechts aan het spel van het toeval, waardoor ik met
één slag in de merkwaardigste situatie was geplaatst, had
toegegeven. Het was mij duidelijk, dat een groote overeenkomst tusschen mijn gelaatstrekken en gestalte en die van
den ongelukkigen graaf, den jager had misleid, en de graaf
juist de verkleeding als Kapucijn gekozen moest hebben,
Dm het een of andere avontuur in het nabijgelegen slot te
beleven. De dood had hem achterhaald en een wonderbaarlijke lotsbeschikking mij op hetzelfde oogenblik in zijn plaats
geschoven. De onweerstaanbare innerlijke drang in mil, de
rol van den graaf verder te spelen, zooals die lotsbeschikking
het scheen te willen, woog zwaarder dan elke twijfel en ver.doofde de innerlijke stem, die mij in een moord en een brutale
misdaad betrok.
Ik opende de portefeuille, die ik had behouden: brieven,
wissels voor aanzienlijke bedragen vielen mij in de hand. Ik
wilde de papieren één voor één doorkijken, ik wilde de
brieven lezen, om mij van de omstandigheden van den graaf
op de hoogte te stellen, maar de innerlijke onrust, de vlucht
van duizend en nog eens duizend ideeën, die door mijn hoofd
bruisten, liet het niet toe.
Ik stond na een paar passen weer stil, ik ging op een rotsblok zitten, ik wilde een rustiger stemming forceeren, ik zag
het gevaar in, mij zoo totaal onvoorbereid in den kring van
mij onbekende verschijningen te wagen; op dat oogenblik
klonk vroolijk hoorngeschal door het woud en verschillende
stemmen kwamen juichend en jubelend nader en nader. Mijn
hart bonsde met geweldige slagen, mijn adem stokte; nu zou
zich voor mij een nieuwe wereld, een nieuw leven ontsluiten!
Ik sloeg een smal voetpad in, dat mij langs een steile helling
naar beneden voerde; toen ik uit het struikgewas trad, lag een
groot, fraai gebouwd slot voor mij in het dal.
Dat was de plaats van het avontuur, hetwelk de graaf van
plan was geweest te beleven, en ik ging het moedig tegemoet.
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Spoedig bevond ik mij in de lanen van het park, dat het slot
omringde; in een duistere zijallee zag ik twee mannen wandelen, van wie de eene als een wereldsch geestelijke gekleed. Zij kwamen dichter bij mij, maar liepen mij
mij zonder
mij op te merken in diep gesprek gewikkeld voorbij. De wereldsch geestelijke was een jongeling, op wiens mooi gezicht
de doodelijke bleekheid van een diep knagende zorg lag;
de andere, eenvoudig, maar behoorlijk gekleed, scheen een
reeds bejaard man te zijn. Zij gingen, mij den rug toekeerend,
op een steenen bank zitten; ik kon ieder woord verstaan,
dat zij zeiden.
„Hermogen!" zei de oude, „u brengt uw familie met uw
stijfkoppig zwijgen tot vertwijfeling; uw trieste zwaarmoedigheid stijgt met den dag, uw jeugdige kracht is gebroken,
de bloesem verwelkt; uw besluit, den geestelijken stand te
kiezen, vernietigt alle hoop, alle wenschen van uw vader!
Maar hij zou deze hoop bereidwillig opgeven, als een waarachtige, innerlijke roeping, als een onweerstaanbare drang
naar eenzaamheid van jongs af aan het besluit in u had verwekt; hij zou het dan niet wagen zich te verzetten tegen wat
het lot eenmaal over hem had beslist. De plotselinge verandering van uw geheele wezen heeft intusschen maar al te
duidelijk getoond, dat het een of andere voorval, dat u hardnekkig voor ons verzwijgt, uw innerlijk op verschrikkelijke
wijze heeft geschokt en nu vernietigend nawerkt. Anders was
u een vroolijke, onbevangen, levenslustige jongeman! Wat
heeft u toch wel zoo van het menschelijke kunnen vervreemden,
dat u er aan twijfelt of er bij een mensch troost voor uw
lijdende ziel te vinden zou kunnen zijn? U zwijgt? U kijkt voor
u uit? U zucht? Hermogen! Vroeger had u uw vader met
zeldzame innigheid lief; is het u nu echter onmogelijk geworden uw hart voor hem te ontsluiten, kwel hem dan ten
minste niet door den aanblik van uw rok, die op dit voor
hem verschrikkelijke besluit duidt. Ik bezweer u, Hermogen,
leg deze gehate kleedij af. Geloof mij, er ligt een geheimzinnige
macht in zulke uiterlijkheden; dit kan u niet onaangenaam
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want ik ben van meening, dat u mij volkomen zult
zijn,
wanneer ik op dit oogenblik, alleszins op merkbegrijpen,
waardig schijnende wijze, mij de tooneelspelers herinner,
die vaak, wanneer zij het kostuum hebben aangetrokken,
zich als door een vreemden geest geïnspireerd voelen en
gemakkelijker het uit te beelden karakter aannemen. Laat u
mij, volgens mijn natuur, luchtiger over de zaak spreken
dan anders wel betamelijk is. Gelooft u dan niet, dat,
wanneer dit lange kleed uw loop niet meer tot duistere
plechtstatigheid zou remmen, u spoedig weer snel en opgewekt zou voortstappen, ja, loopen, springen zooals vroeger? De
blinkende glans der epauletten, die anders op uw schouders
prijkten, zou weer jeugdigen gloed op deze bleeke wangen
werpen, en de kletterende sporen zouden het montere paard
als liefelijke muziek in de ooren klinken, dat u hinnikend
tegemoet kwam, van lust dansend en den nek buigend voor
den geliefden meester. Kom, baron! Weg met dat zwarte
kleed, dat u niet staat! Moet Friedrich uw uniform te
voorschijn halen?"
De oude stond op en wilde weggaan, de jongeling viel
hem in de armen. „Ach, u kwelt mij, beste Reinhold!" riep
hij met matte stem. „U kwelt mij onuitsprekelijk! Ach, hoe
meer moeite u zich geeft in mijn binnenste de snaren aan te
slaan, die anders harmonisch weerklonken, hoe meer ik voel,
dat de ijzeren vuist van het noodlot mij gegrepen, mij verpletterd heeft, zoodat, als in een gebroken luit, slechts wanklanken in mij huizen!"
„Zoo komt het u voor, beste baron", hernam de oude;
„u praat over een monsterachtig lot dat u gegrepen heeft,
maar waaruit dat bestaat verzwijgt u; dat moge zijn
hoe het wil, een jongeman als u, met innerlijke kracht, met
jeugdigen vurigen moed toegerust, moet in staat zijn zich
tegen de ijzeren vuist van het lot te wapenen, ja, hij moet,
als doorstraald van een goddelijke natuur, zich boven zijn
lot verheffen, en zoo, dit hoogere leven in zichzelf verwekkend
en ontstekend, boven de kwelling van dit armzalige leven
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komen te staan! Ik zou niet weten, baron, welk lot dan wel
in staat zou zijn dit sterke innerlijke willen te vernietigen".
Hermogen trad een schrede achteruit, en den oude met een
duisteren, als in bedwongen toom gloeienden blik, die iets
verschrikkelijks had, aankijkend, riep hij met doffe, hol
klinkende stem: „Weet dan, dat ik zelf het noodlot ben, dat
mij vernietigt, dat een monsterachtige misdaad op mij drukt,
een schandelijke laaghartigheid, die ik boet met ellende en
vertwijfeling! Wees daarom barmhartig en smeek mijn vader,
dat hij mij weg laat gaan achter de kloostermuren!"
„Baron", hernam de oude, „u bent in een stemming die
slechts een volkomen geschokt gemoed eigen is; u moet niet
weggaan, u mag heelemaal niet weggaan. Dezer dagen komt
de barones met Aurelie; haar moet u zien".
Toen lachte de jongeman . als in vreeselij ken spot en riep
met een stem, die door mijn
innerlijk dreunde: „Moet ik
dat? Moet ik blijven? Ja, waarachtig, oude, je hebt gelijk;
ik moet blijven en mijn boete zal hier verschrikkelijker zijn
dan tusschen de drukkende kloostermuren". Met deze
woorden verdween hij met een sprong in het kreupelhout
en liet den oude staan, die, het gebogen hoofd met de hand
steunend, zich geheel aan het verdriet scheen over te geven.
„Geloofd zij Jezus Christus", zei_ ik, op hem toekomend.
Hij schrok op; hij zag mij hoogst verwonderd aan, maar
scheen mijn verschijning spoedig in verband te brengen met
iets, dat hem reeds bekend was, want hij zei: „Ach, u bent
natuurlijk de eerwaarde vader, wiens komst ons door de
barones reeds eenigen tijd geleden werd aangekondigd, om
de in droefenis verzonken familie te troosten?"
Ik bevestigde dat; Reinhold verwierf spoedig weer de
opgewektheid, die voor hem karakteristiek scheen te zijn;
wij wandelden door het mooie park en kwamen eindelijk in
een zeer dicht bij het slot gelegen bosschage, waarvoor zich
een prachtig uitzicht op het gebergte opende. Op zijn geroep
snelde een bediende, die juist uit den hoofdingang van het
slot kwam, naderbij, en spoedig werd een overvloedig ontbijt
58

voor ons opgediend. Terwijl wij met de gevulde glazen
klonken, scheen het mij toe als nam Reinhold mij met steeds
grootere opmerkzaamheid op, ja, als probeerde hij met moeite
een half verbleekte herinnering op te frisschen.
Eindelijk barstte hij uit: „Mijn God! eerwaarde vader!
Alles moest mij bedriegen als u niet pater Medardus uit het
Kapucijnerklooster in .... r bent, maar hoe zou dat mogelijk
kunnen zijn? En toch! u bent het u bent het vast en
zeker. Zegt u het toch eens!"
Als had een bliksemstraal uit helderen hemel mij getroffen,
trok bij Reinholds woorden een rilling door al mijn leden.
Ik waande mij reeds ontmaskerd, ontdekt, van moord beschuldigd. De vertwijfeling schonk mij kracht: het ging nu op
leven of dood. „Ik ben werkelijk pater Medardus uit het
Kapucijnerklooster in .... r, en in opdracht en met volmacht
van het klooster op reis naar Rome". Ik zei dit met al de
rust en gelatenheid, die ik maar vermocht te huichelen.
„Misschien is het dan slechts toeval", zei Reinhold, „dat
u,opreiswlchtvandgoewfald,hir
aankwam, of hoe kwam het, dat de barones met u kennis
maakte en u hierheen stuurde?"
Zonder mij te bezinnen, blindelings napratend wat een
onbekende stem mij in mijn binnenste scheen toe te fluisteren,
zei ik: „Op reis maakte ik kennis met den biechtvader van
de barones en deze beval mij aan, mij van de opdracht hier
in huis te wijten".
„Het is waar", hernam Reinhold, dat schreef de barones
immers ook. Nu, gedankt zij den hemel, die u tot heil van dit
huis naar hier voerde, en dat u, een vrome, wakkere man,
er toe bereid bent met uw reis te dralen en hier wat goeds
tot stand te brengen. Eenige jaren geleden bevond ik mij
toevallig in .... r en hoorde uw stichtelijke preeken aan, die
u in waarlijk hemelsche bezieling van den kansel hield. Uw
vroomheid, uw waarachtige zending, met vurigen ijver voor
het heil van verloren zielen te strijden, uw heerlijke, uit innerlijke bezieling te voorschijn stroomende redenaarsgave zullen,
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vertrouw ik, u in staat stellen te volbrengen, wat ons allen
niet mogelijk was. Het doet mij veel genoegen, dat ik u heb
ontmoet voor u den baron hebt gesproken; ik wil daarvan
gebruik maken om u met de familieomstandigheden bekend
te maken en zal zoo openhartig zijn, als ik het aan u, eerwaarde
vader, als aan een heiligen man, dien ons de hemel zelf tot
troost schijnt te zenden, wel verschuldigd ben. U zult buitendien ook, ten einde uwe bemoeiingen de juiste strekking
en een doeltreffende werking te verleenen, over velerlei
althans aanduidingen hooren, waar ik liever over zou willen
zwijgen. Alles kan overigens in niet te veel woorden worden
verteld.
„Ik ben met den baron opgegroeid; de gelijkgestemdheid
onzer zielen maakte ons tot broeders en vernietigde den
scheidsmuur, die onze geboorte anders tusschen ons zou
hebben opgetrokken. Ik scheidde nooit van hem en werd
op het oogenblik, toen wij onze academische studiën beeindigd hadden en hij de landgoederen van zijn gestorven
vader hier in het gebergte in bezit nam, rentmeester van deze
bezittingen. Ik bleef zijn beste vriend en broeder, en als zoodanig ingewijd in de geheimste aangelegenheden van zijn
huis. Zijn vader had zijn verbinding door een huwelijk met
een bevriende familie gewenscht en met des te meer vreugde
vervulde hij dezen wil, toen hij in de voor hem bestemde
bruid een heerlijk, door de natuur rijk begiftigd wezen vond,
tot hetwelk hij zich onweerstaanbaar voelde aangetrokken.
Zelden kwam wel de wil van den vader zoo volkomen met
het lot overeen, dat de kinderen in alle mogelijke opzichten
voor elkaar scheen te hebben bestemd. Hermogen en Aurelie
waren de vrucht van het gelukkige huwelijk. Meestal brachten
zij den winter in de naburige hoofdstad door; toen echter
spoedig na de geboorte van Aurelie de barones ziekelijk
werd, bleven wij ook den zomer in de stad, daar zij voortdurend den bijstand van kundige artsen noodig had. Zij
stierf, juist toen in het naderende voorjaar de schijnbare verbetering in haar toestand den baron met de meest blijde
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hoop vervulde. Wij gingen onmiddellijk daarna op het land
wonen, en slechts de tijd vermocht de diepe, vernietigende
smart te verzachten, die den baron had aangegrepen. Hermogen groeide op tot een prachtig jongmensch, Aurelie werd
stedmrhvnblarmoed;zgvuli
opvoeding der kinderen was ons dagelijksch werk en een
groote vreugde voor ons. Hermogen toonde de besliste neiging militair te worden en dit dwong den baron er toe, hem
naar de hoofdstad te sturen, om daar onder de oogen van
zijn ouden vriend, den gouverneur, die loopbaan te beginnen.
Eerst drie jaar geleden bracht de baron, zooals in vroegere
tijden, met Aurelie en mij voor de eerste maal weer den
heelen winter in de residentie door; eensdeels om zijn zoon
ten minste eenigen tijd achtereen in zijn nabijheid te hebben,
anderdeels om zijn vrienden, die hem dat onophoudelijk
hadden gevraagd, weer te zien.
„Algemeen opzien baarde destijds in de hoofdstad het
verschijnen van de nicht van den gouverneur, die uit de residentie daarheen was gekomen. Zij was ouderloos en had
zich onder de bescherming van haar oom gesteld, hoewel
zij, een aparten vleugel van het paleis bewonend, een eigen
huishouding hield en de groote wereld om zich heen placht
te verzamelen. Zonder Euphemie nader te beschrijven, hetgeen te meer overbodig is, omdat u, eerwaarde vader, haar
spoedig zelf zult zien, neem ik er genoegen mee te zeggen,
dat alles wat zij deed, wat zij zei, door een onbeschrijfelijke
liefelijkheid was bezield, waardoor de bekoring van haar
buitengewone lichamelijke schoonheid onweerstaanbaar werd
verhoogd. Overal waar zij verscheen, ontlook een nieuw,
heerlijk leven, en men bewees haar met het vurigste enthousiasme hulde; zij verstond het, zelfs den onbeduidendste, den
meest gevoellooze van binnen in vuur en vlam te zetten,
zoodat hij zich als bezield boven zijn armzaligheid verhief en
verrukt in de genietingen van een hooger leven zwelgde,
dat hij niet had gekend. Het mankeerde natuurlijk niet aan
aanbidders, die dagelijks de godin met hartstocht aanbaden;
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intusschen kon men nooit met zekerheid zeggen, dat zij dezen
of genen bijzonder onderscheidde; veeleer verstond zij het
met schelmsche ironie, die zonder ergernis te veroorzaken,
slechts als een sterke brandende specerij. opwekte en prikkelde,
alien met een onverbreekbaren band te omslingeren, zoodat zij
zich, betooverd in den magischen cirkel, opgewekt en vroolijk
gedroegen. Op den baron had deze Circe een wonderbaarlij ken indruk gemaakt. Zij bewees hem direct bij zijn verschijnen een aandacht, die door kinderlijken eerbied scheen
te zijn verwekt; in ieder gesprek met hem toonde zij een zoo
ontwikkeld verstand en diep gevoel, als hij nauwelijks nog
bij vrouwen had aangetroffen. Met onbeschrijfelijke fijngevoeligheid zocht en verwierf zij Aurelie's vriendschap, en zij bekommerde zich met zooveel warmte om haar, dat zij het zelfs
niet versmaadde voor de kleinste benoodigdheden van haar
kleeding en ook verder voor haar als een moeder te zorgen.
Zij verstond het, het verlegen, onervaren meisje in schitterend
gezelschap op zoo'n wijze te helpen, dat deze bijstand, in
plaats van te worden opgemerkt, er slechts toe bijdroeg
Aurelie's natuurlijk verstand en diep, zuiver gevoel zoo te
laten uitkomen, dat men haar spoedig de hoogste achting
toedroeg. De baron gaf bij iedere gelegenheid uiting aan zijn
lof voor Euphemie, en wat dit betreft gebeurde het wellicht
voor de eerste maal in ons leven, dat wij van zoo geheel verschillende meening waren. Gewoonlijk gedroeg ik mij in
ieder gezelschap meer als de stille, opmerkzame toeschouwer,
dan daadwerkelijk in te gaan op een levendige gedachtenwisseling of gesprekken. Zoo had ik ook Euphemie, die,
volgens haar gewoonte niemand over het hoofd te zien,
slechts nu en dan een paar vriendelijke woorden met mij had
gewisseld, als een hoogst interessante verschijning zeer nauwkeurig gadegeslagen. Ik moest toegeven, dat zij de mooiste,
heerlijkste vrouw van alle was, dat uit alles wat zij zei verstand en gevoel schitterde; en toch werd ik op zeer onverklaarbare wijze door haar afgestooten, ja, ik kon een zeker
angstwekkend gevoel niet onderdrukken, dat zich oogen62

blikkelijk van mij meester maakte zoodra haar blik mij trof
of zij met mij begon te spreken. In haar oogen brandde vaak
een zeer bijzondere gloed, waaruit, als zij zich onbespied
waande, fonkelende stralen schoten; dan scheen een inner lijk,
verderfelijk vuur, dat slechts moeizaam omhuld was, met
geweld door te breken. Bovendien zweefde vaak om haar
overigens week gevormden mond een hate lijke ironie, die
mij, daar het vaak de schrilste uitdrukking van een demonischen hoon was, tot in mijn binnenste deed beven. Dat zij
vaak Hermogen, die zich weinig of heelemaal niet om haar
bekommerde, op deze wijze aankeek, maakte het voor mij
duidelijk, dat zich achter het mooie masker velerlei verborg,
dat waarschijn lijk niemand vermoedde. Ik kon echter tegen
den mateloozen lof van den baron niets anders inbrengen
dan mijn physionomische opmerkingen, die hij niet in het
minst liet gelden; veeleer zag hij in mijn innerlijken afschuw
van Euphemie slechts een hoogst merkwaardige idiosyncrasie.
Hij vertrouwde mij toe, dat Euphemie waarschijnlijk in de
familie zou worden opgenomen, daar hij alles wilde aanwenden om haar in de toekomst met Hermogen te doen
trouwen. Deze trad in de kamer, toen wij juist met grooten
ernst over de kwestie spraken en ik alle mogelijke redenen
aanvoerde om mijn meening over Euphemie te rechtvaardigen, en de baron, gewoon in alles snel en openlijk te handelen, maakte hem oogenblikkelijk bekend met zijn plannen
en wenschen ten aanzien van Euphemie. Hermogen hoorde
alles rustig aan, wat de baron daarover en tot lof van Euphemie met groot enthousiasme zei. Toen de lofrede geëindigd
was, antwoordde hij, dat hij zich ook niet voor het geringste
door Euphemie aangetrokken gevoelde, haar nooit zou
kunnen liefhebben en daarom oprecht verzocht, het plan
van iedere nauwere verbintenis met haar op te geven. De
baron was niet weinig onthutst, zijn lievelingsplan reeds
tijdens de eerste poging vernietigd te zien; intusschen deed
hij echter des te minder moeite er nog meer bij Hermogen
op aan te dringen, daar hij niet eens Euphemie's gezindheid
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hierover kende. Met de hem eigen vroolijkheid en gemoedelijkheid maakte hij spoedig grapjes over zijn ongelukkige
bemoeiingen en was van meening, dat Hermogen wellicht met
mij de idiosyncrasie deelde, hoewel hij niet begreep, hoe dit
ten aanzien van een mooie en interessante vrouw mogelijk
was. Zijn houding tegenover Euphemie bleef natuurlijk dezelfde; hij was zoo aan haar gewend geraakt, dat hij geen dag
kon doorbrengen zonder haar te zien. Zoo gebeurde het,
dat hij eens in een zeer vroolijke, gemoedelijke stemming zei,
dat er in haar kring slechts één man bestond, die niet verliefd
op haar was, namelijk Hermogen. Hij had de verbintenis
met haar, die hij, de baron, toch zoo van harte had gewenscht,
hardnekkig afgeslagen.
„Euphemie was van meening, dat het er ook nog wel iets
toe zou hebben gedaan wat zij over deze verbintenis zou
hebben gezegd, en dat haar weliswaar iedere nauwere relatie
met den baron wenschelijk scheen, maar niet door Hermogen,
die haar veel te ernstig en te humeurig was. Van het oogenblik
dat dit gesprek, hetwelk de baron mij direct oververtelde,
was gevoerd, verdubbelde Euphemie haar opmerkzaamheid
jegens den baron en Aurelie; ja, met velerlei zachte toespelingen bracht zij den baron op de gedachte, dat een verbintenis met hemzelf volkomen aan het ideale beeld beantwoordde, dat zij zich nu eenmaal van een gelukkig huwelijk
voorstelde. Alles wat men ten aanzien van het verschil in
jaren of anderszins kon tegenwerpen, wist zij op de nadrukkelijkste wijze te weerleggen, en met dit alles ging zij zoo onmerkbaar, zoo fijn, zoo handig schrede voor schrede voorwaarts, dat de baron wel gelooven moest, dat al de ideeën,
al de wenschen, die Euphemie als het ware in zijn innerlijk
ademde, nu eenmaal daarin waren ontsproten. Sterke, levenskrachtige figuur als hij was, voelde hik zich spoedig aangegrepen door den vurigen hartstocht van den jongeling. Ik
kon deze wilde vlucht niet meer stuiten, het was te laat. Het
duurde niet lang of Euphemie was, tot verbazing van de
hoofdstad, de vrouw van den baron. Mij was het, als was
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het dreigende, gruwzame wezen, dat mij in de verte angst
had ingeboezemd, recht in mijn leven getreden, en als moest ik
waken en zorgvuldig op mijn hoede zijn voor mijn vriend en
voor mijzelf. Hermogen nam het huwelijk van zijn vader
met koude onverschilligheid op. Aurelie, het lieve, veel vermoedende kind, baadde in tranen.
„Spoedig na het huwelijk verlangde Euphemie naar de
bergen; zij kwam hier, en ik moet zeggen dat de groote beminnelijkheid van haar gedrag zoo geheel dezelfde bleef,
dat zij mij onwillekeurig bewondering afdwong. Zoo verliepen
twee jaar in rustig, ongestoord levensgenot. De beide winters
brachten wij in de hoofdstad door, maar ook hier bewees
de barones den echtgenoot zooveel onbegrensden eerbied,
zooveel opmerkzaamheid voor zijn geringste wenschen, dat
de venijnige afgunst moest verstommen en geen der jonge
heeren, die reeds hadden gedroomd, dat zij nu met hun
galanterie bij de barones vrij spel hadden, zich ook maar de
kleinste opmerking veroorloofde. Den laatsten winter moest
ook ik weer de eenige zijn, die, aangegrepen door de oude,
nauwelijks overwonnen idiosyncrasie, een boos wantrouwen
begon op te vatten.
„Voor het huwelijk met den baron was graaf Victorin, een
mooie jongeman, majoor bij de eeregarde en slechts bij tusschenpoozen in de hoofdstad, een van de vurigste vereerders
van Euphemie en de eenige, dien zij vaak, als onwillekeurig,
meegesleept door den indruk van het oogenblik, met meer
onderscheiding behandelde dan de anderen. Eens sprak
men er zelfs van, dat misschien wel een meer intieme verhouding tusschen hem en Euphemie zou kunnen bestaan,
dan men naar den uiterlijken schijn kon vermoeden; maar
het gerucht verdween weer evenzeer in het niet als waaruit
het was ontstaan. Graaf Victorin was dezen winter weer in
de hoofdstad en kwam natuurlijk ook in Euphemie's bekendenkring; hij scheen zich echter niet in het minst om haar te
bekommeren, doch haar veeleer met opzet te mijden. Desondanks kwam het mij vaak voor, als ontmoetten, wanneer
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zij geloofden niet te worden opgemerkt, hun blikken elkaar,.
waarin hartstochtelijk verwachten, begeerig, gloeiend verlangen als verterend vuur brandde.
„Op een avond was bij den gouverneur een schitterend
gezelschap vereenigd; ik stond in een vensternis, zoodat de
naar beneden plooiende draperie van het kostbare gordijn
mij half verborg; slechts twee tot drie passen van mij vandaan
stond gtaaf Victorin. Toen gleed Euphemie, bekoorlijker
gekleed dan ooit en in al haar schoonheid stralend, hem
voorbij; hij pakte, zoodat niemand dan juist ik het kon opzij
merken, met hartstochtelijke heftigheid haar arm beet
het
beefde zichtbaar; . haar geheel onbeschrijfelijke blik
was de gloeiendste liefde, de naar genot dorstende wellust
zelf trof hem. Zij fluisterden een paar woorden, die ik
niet verstond. Euphemie had mij misschien opgemerkt; zij
draaide zich snel om, maar ik hoorde duidelijk de woorden:
,Men kijkt naar ons!'
Ach,
„Ik verstarde van verbazing, schrik en verdriet!
hoe moet ik u, eerwaarde vader, mijn gevoel beschrijven!
Denkt u aan mijn liefde, aan mijn trouwe aanhankelijkheid,
waarmee ik den baron was toegedaan aan mijn booze
vermoedens, die nu vervuld werden; want die weinige
woorden hadden het mij immers geheel onthuld, dat er een
geheime verhouding tusschen de barones en den graaf bestond. Ik moest voorloopig wel zwijgen, maar ik wilde de
barones met Argusoogen bewaken en dan na verkregen
zekerheid over haar misdaad de schandelijke banden verbreken, waarmee zij mijn ongelukkigen vriend had verstrikt.
Maar, wie vermag het tegen duivelsche arglist te kampen;
tevergeefsch, geheel vergeefsch waren mijn bemoeiingen, en het
zou belachelijk zijn geweest den baron mee te deelen wat
ik gezien en gehoord had, daar de sluwe vrouw middelen
genoeg gevonden zou hebben om mij als een smakeloozen,
zotten geestenziener voor te stellen.
„De sneeuw lag nog op de bergen, toen wij het afgeloopen
voorjaar hier onzen intrek namen. Desondanks maakte ik
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vaak een wandeling de bergen in; in het dichtstbijzijnde dorp
ontmoette ik een boer, die in zijn wijze van loopen en in zijn
houding ietsvreemdsoortigs had ;toen hij zijn hoofd omwendde,
herkende ik graaf Victorin, maar op hetzelfde oogenblik verdween hij achter de huizen en was niet meer te vinden. Wat
kon hem anders tot de verkleeding hebben bewogen dan
de verstandhouding met de barones!
„Ook nu weet ik zeker, dat hij zich weer hier bevindt; ik
heb zijn jager voorbij zien rijden hoewel het mij onbegrijpelijk is, dat hij de barones niet in de stad zou hebben
opgezocht! Drie maanden geleden gebeurde het, dat de
gouverneur ernstig ziek werd en Euphemie wenschte te zien;
zij reisde met Aurelie oogenblikkelijk naar hem toe, en slechts
een ongesteldheid verhinderde den baron haar te begeleiden.
Toen braken echter het ongeluk en de kommer ons huis
binnen, want spoedig schreef Euphemie den baron, hoe
Hermogen plotseling door een vaak in waanzinnige woede
uitbrekende melancholie was aangegrepen, hoe hij eenzaam
rondzwierf, zichzelf en zijn lot verwenschte en hoe alle bemoeiingen van vrienden en artsen tot nu toe tevergeefsch
waren gebleven. U zult u kunnen indenken, eerwaarde vader,
welk een indruk dit bericht op den baron maakte. De aanblik
van zijn zoon zou hem te zeer hebben geschokt, daarom
reisde ik alleen naar de stad. Hermogen was door krachtige
middelen, die men had toegepast, ten minste bevrijd van de
wilde uitbarstingen van den woedenden waanzin, maar nu
was een kalme melancholische toestand ingetreden, die den
artsen ongeneeslijk scheen te zijn. Toen hij mij zag, was hij
diep bewogen. Hij zei mij, dat een ongelukkig lot hem
er toe dreef voor altijd den staat waarin hij zich thans bevond,
te verzaken, en slechts als kloostergeestelijke zijn ziel
van de eeuwige verdoemenis kon redden. Ik trof hem reeds
in de kleedij aan, waarin u, eerwaarde vader, hem straks hebt
gezien, en het gelukte mij, ondanks zijn tegenstribbelen, hem
eindelijk hierheen te brengen. Hij is rustig, maar laat het
eenmaal genomen besluit niet varen, en alle pogingen om het
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voorval uit te vorschen, dat hem in dezen toestand heeft
gebracht, blijven vruchteloos, hoewel de ontdekking van dit
geheim wellicht het eerst de juiste middelen aan de hand zou
doen om hem te genezen.
„Eenigen tijd geleden schreef de barones, dat zij op aanraden van haar biechtvader een ordegeestelijke hierheen zou
zenden, wiens omgang en troostende woorden wellicht beter
dan al het andere op Hermogen invloed zouden kunnen
hebben, daar zijn krankzinnigheid oogenschijnlijk geheel en
al een religieus karakter had aangenomen. Het verheugt mij
zeer, dat de keuze op u, eerwaarde vader, viel, dien een
gelukkig toeval naar de hoofdstad voerde. U zult een getroffen familie de verloren rust terug kunnen geven, wanneer
u uwe pogingen, die de Heer moge zegenen, op tweeërlei
doel richt. Vorscht u Hermogens verschrikkelijk geheim
uit; zijn borst zal zich verruimen, wanneer hij zich, zij het
ook in de heilige biecht, heeft uitgesproken, en de kerk zal
hem het aangename leven in de wereld, die hij toebehoort,
teruggeven, in plaats van hem tusschen de muren te begraven.
Maar kom ook nader met de barones in aanraking. U
weet alles; u bent het met mij eens, dat mijn opmerkingen
van dien aard zijn, dat, al kan men er geenszins een aanklacht
tegen de barones uit opbouwen,toch een vergissing, een onrechtmatige verdenking nauwelijks mogelijk is. U zult het geheel
met mij eens zijn, wanneer u Euphemie ziet en leert kennen.
Euphemie is reeds uit temperament godsdienstig; wellicht
gelukt het uw bijzonder redenaarstalent, diep in haar hart
te dringen, haar te treffen en te beteren, zoodat zij het verraad
van mijn vriend, dat haar van de eeuwige zaligheid berooft,
nalaat. Ik moet nog zeggen, eerwaarde vader, dat het mij in
vele oogenblikken toeschijnt, dat de baron een verdriet in
zijn ziel draagt, waarvan hij mij de oorzaak verzwijgt; want
behalve zijn bezorgdheid voor Hermogen, strijdt hij klaarblijkelijk met een gedachte, die hem gedurig vervolgt. Het
is in mij opgekomen, dat wellicht een boosaardig toeval hem
nog duidelijker het spoor van den misdadigen omgang der
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barones met den vloekwaardigen graaf wees dan mij. Ook
mijn boezemvriend, den baron, beveel ik, eerwaarde vader,
in uw geestelijke zorgen aan".
Met deze woorden besloot Reinhold zijn vertelling, die
mij op vele wijzen gepijnigd had, daar de merkwaardigste
tegenstrijdigheden elkaar in mijn binnenste doorkruisten.
Mijn eigen ik, tot het gruwelijke speelgoed van een wispelturig toeval geworden en in vreemdsoortige gestalten vervloeiend, zwom, zonder ergens een steun te vinden,
als in een meer van gebeurtenissen rond, die als woedende
golven op mij inbruisten. Ik kon mijzelf niet hervinden!
Klaarblijkelijk werd Victorin door het toeval, dat mijn hand,
maar niet mijn wil leidde, in den afgrond gestort! Ik neem
zijn plaats in, maar Reinhold kent pater Medardus, den
prediker in het Kapucijnerklooster in .... r, en zoo ben ik
voor hem werkelijk, wat ik ben! Maar de verhouding, die
Victorin met de barones onderhoudt, komt op mijn hoofd
neer, want ik ben zelf Victorin. Ik ben dat, wat ik schijn te
zijn, en schijn niet te zijn, wat ik ben; voor mijzelf een onverklaarbaar raadsel, ben ik in tweedracht met mijn eigen Ik!
Ondanks den storm in mijn binnenste, gelukte het mij,
de den priester betamende rust te huichelen, en zoo verscheen
ik voor den baron. Ik vond in hem een bejaard man; maar
in de uitgedoofde trekken lagen nog de aanwijzingen van
zeldzame volheid en kracht. Niet de ouderdom, maar het
verdriet had de diepe voren op zijn breed, open voorhoofd
getrokken en het haar wit gekleurd. Ondanks dat overheerschte nog in alles wat hij zei en in al zijn gedragingen een
opgewektheid en gemoedelijkheid, die iedereen onweerstaanbaar tot hem moest aantrekken. Toen Reinhold mij voorstelde als dengene, wiens komst de barones had aangekondigd,
zag hij mij met een doordringenden blik aan, die steeds vriendelijker werd, toen Reinhold vertelde dat hij mij reeds verschillende jaren geleden in het Kapucijnerklooster in .... r
had hooren preeken en zich van mijn bijzondere redenaarsgave had overtuigd. De baron reikte mij trouwhartig de hand
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en zei, zich tot Reinhold wendend: „Ik weet niet, beste Reinhold, hoe het komt, dat de gelaatstrekken van den eerwaarden
vader mij op het eerste gezicht zoo merkwaardig bekend
voorkwamen ; zij wekten een herinnering, die tevergeefs
moeite doet duidelijk en levendig naar voren te komen".
Het was mij te moede als zou hij direct losbarsten: „Het is
immers graaf Victorin". Want op wonderbaarlijke wijze
geloofde ik nu werkelijk graaf Victorin te zijn, en ik voelde
mijn bloed heftiger stroomen en stijgend mijn wangen verder
kleuren.
Ik rekende op Reinhold, die mij immers als pater Medardus
kende, hoewel mij dat een leugen toescheen; niets was in
staat in mijn verwarden toestand orde te scheppen.
Volgens den wil van den baron zou ik direct met Hermogen
kennis maken; hij was echter nergens te vinden; men had
hem het gebergte in zien wandelen en maakte zich daarom
geen zorgen over hem, daar hij zich reeds meermalen op
deze wijze dagen lang op een afstand had gehouden. Den
geheelen dag bracht ik in gezelschap van Reinhold en den
baron door, en langzamerhand herstelde ik mij innerlijk in
die mate, dat ik mil des avonds vol moed en kracht voelde
om alle wonderbaarlijke gebeurtenissen, die op mij schenen
te wachten, driest tegemoet te treden. In den eenzamen nacht .
opende ik de portefeuille en overtuigde mij er van, dat het
graaf Victorin was, die verpletterd in den afgrond lag; overigens waren de aan hem gerichte brieven van onbeteekenenden
inhoud en geen enkele wierp ook maar eenig licht op zijn
persoonlijke omstandigheden. Zonder mij daarom verder
te bekommeren, besloot ik mij geheel te voegen naar wat het
toeval over mij zou beschikken als de barones eenmaal was
aangekomen en mij had gezien.
Reeds den volgenden morgen arriveerde de barones met
Aurelie geheel onverwachts. Ik zag beiden uit den wagen
stappen en, door den baron en Reinhold ontvangen, het
portaal van het slit binnengaan. Onrustig liep ik de kamer
op en neer, door merkwaardige gevoelens bestormd; het
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duurde niet lang of ik werd naar beneden geroepen. De
barones trad mij tegemoet een mooie, prachtige vrouw,
nog in den vollen bloei. Toen zij mij zag, scheen zij bijzonder
bewogen te zijn; haar stem beefde, zij was nauwelijks in staat
woorden te vinden. Haar duidelijk zichtbare verlegenheid
schonk mij moed; ik keek haar driest in de oogen en gaf haar
volgens kloostergewoonte den zegen; zij verbleekte, zij
moest gaan zitten. Reinhold keek mij aan, vroolijk en tevreden
glimlachend. Op dat oogenblik werd de deur geopend en
kwam de baron met Aurelie binnen.
Zoodra ik Aurelie zag, was het of een bliksemstraal door
mij heen schoot en ontvlamden de geheimste aandoeningen,
het zaligst verlangen, de vervoering van de vurigste liefde,
alles wat anders slechts als een vaag vermoeden heel uit de
verte in het innerlijk had weerklonken, tot onstuimig leven;
ja, het leven zelf ging nu eerst kleurig en glanzend voor mij
open, want alles wat geweest was, lag koud en afgestorven
in leege duisternis achter mij. Zij was het zelf, zij, die ik
in dat wonderlijke visioen van den biechtstoel uit had gezien.
De zwaarmoedige, kinderlijk vrome blik uit de donkerblauwe
oogen, de weeke vorm der lippen, de als in biddende devotie
zacht gebogen nek, de hooge slanke gestalte niet Aurelie
was het, maar de heilige Rosalia zelf. Zelfs de azuurblauwe sjaal,
die Aurelie over de donkerroode japon had geslagen, was
in de fantastische wijze waarop zij viel, volkomen gelijk aan
het gewaad, dat de heilige op dat schilderij en dat de onbekende van dat visioen droeg. Wat was de weelderige schoonheid van de barones vergeleken bij Aurelie's hemelsche aanvalligheid! Slechts haar zag ik, terwijl alles om mij heen was
verdwenen. Mijn innerlijke ontroering kon den omstanders
niet ontgaan. „Wat hebt u, eerwaarde vader?" begon de
baron, „u schijnt bijzonder geroerd te zijn".
Deze woorden brachten mij tot mijzelf; ja, ik voelde op dat
oogenblik een bovenmenschelijke kracht in mij ontkiemen,
een nooit gevoelden moed alles te doorstaan, want zij moest
het loon van den strijd worden.
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„Wenscht u zich geluk, baron!” riep ik, als door een
sterke bezieling plotseling aangegrepen ; , , wenscht u zich
geluk! Een heilige bevindt zich onder ons tusschen deze
muren en spoedig zal de hemel zich in zegenrijke klaarheid
openen, en zip zelf, de heilige Rosalia, door de heilige engelen
omgeven, zal troost en zaligheid schenken aan de gebukten,
die haar vroom en geloovig om hulp smeeken. Ik hoor de
hymnen van verheerlijkte geesten, die verlangend naar de
heilige uitzien en, haar in hun gezang aanroepend, uit glanzende wolken naar beneden zweven. Ik zie haar hoofd stralend
in de glorie der hemelsche verheerlijking, geheven naar het
koor der heiligen, dat voor haar zichtbaar is !
Sancta
Rosalia, ora pro nobis !"
Ik zonk met omhooggerichte oogen op de knieën, de
handen vouwend tot gebed, en iedereen volgde mijn voorbeeld. Niemand vroeg mij verder; men schreef de plotselinge
uitbarsting van mijn bezieling toe aan de een of andere inspiratie, zoodat de baron zelfs besloot missen te laten lezen bij
het altaar der heilige Rosalia in de hoofdkerk der stad. Op
deze manier had ik mij prachtig uit de verlegenheid gered,
en steeds meer was ik bereid alles te wagen, want het gold
het bezit van Aurelie, waarvoor ik zelfs mijn leven zou willen
geven.
De barones scheen in een zeer bijzondere stemming te
zijn; haar blikken volgden mij, maar zoodra ik haar onbevangen aanzag, dwaalden haar oogen ongedurig rond. De
familie was in een andere kamer gegaan; ik snelde naar beneden, den tuin in, en zwierf rond over de paden, duizend
beslissingen, ideeën, plannen voor mijn toekomstig leven
in het slot uitwerkend en weer verwerpend. Reeds was het
avond geworden, toen Reinhold verscheen en me zei, dat
de barones, doordrongen van mijn vrome bezieling, mij op
haar kamer wenschte te spreken.
Toen ik de kamer der barones binnentrad, kwam zij mij
eenige passen tegemoet, keek mij, mij bij beide armen vattend, recht in de oogen en riep : „Is het mogelijk is het
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mogelijk?
Ben jij Medardus, de Kapucij hermonnik?
Maar de stem, de gestalte, je oogen, je haar! Spreek, of ik
verga van angst en twijfel!"
„Victorinus", fluisterde ik zacht; toen omhelsde zij mij
met de wildste onstuimigheid van niet te beteugelen hartstocht; een gloeiende stroom. bruiste door mijn aderen,
het bloed kookte, ik verloor mijn zinnen in onuitsprekelijke
zaligheid, in krankzinnige extase; maar terwijl ik zondigde,
was heel mijn gemoed op Aurelie gericht en slechts voor haar
offerde ik in dat oogenblik door het verbreken van de gelofte
het heil van mijn ziel.
Ja! Slechts Aurelie leefde in mij; mijn geheele wezen was van
haar vervuld, en toch werd ik innerlijk door een huivering
aangegrepen, als ik er aan dacht haar weer te zien, hetgeen
toch reeds bij den avondmaaltijd zou gebeuren. Het was mij,
als zou haar vrome blik mij van heillooze zonde betichten,
en als zou ik ontmaskerd en verpletterd, in smaad en vernietiging verzinken. Evenmin kon ik er toe besluiten de
barones direct na die oogenblikken weer te zien en dit alles
was voor mij aanleiding om, een godsdienstoefening voorwendend, in mijn kamer te blijven, toen men mij aan tafel
noodigde.
Intusschen waren er slechts weinig dagen voor noodig
om alle schuwheid en bevangenheid te overwinnen; de barones
was de beminnelijkheid zelve, en hoe nauwer ons verbond
gesloten werd, hoe rijker het werd aan misdadig genot, des
te meer verdubbelde zich haar opmerkzaamheid voor den
baron. Zij bekende mij, dat slechts mijn tonsuur, mijn echte
baard alsmede mijn typisch kloosterachtige gang, dien ik
nu echter niet meer zoo streng volhield als in het begin, haar
duizend angsten had doen uitstaan. Ja, mijn plotseling geestdriftig aanroepen van de heilige Rosalia had haar er bijna
van overtuigd, dat de een of andere vergissing, het een of
andere vijandige toeval haar met Victorin zoo sluw ontworpen
plan had verijdeld en een vervloekt echten Kapucijn voor
hem in de plaats had geschoven. Zij bewonderde mijn voor73
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zichtigheid, werkelijk een tonsuur te scheren en mijn baard
te laten groeien, ja, wat betreft loop en houding mijn rol zoo
goed in te studeeren, dat zij zelf mij vaak recht in het gezicht
moest zien om niet in zonderlingen twijfel te geraken.
Soms liet Victorins jager zich, als boer verkleed, aan het
eind van het park zien, en ik verzuimde niet, in het geheim
met hem te spreken en hem aan te manen zich gereed te
houden om met mij te kunnen vluchten als een boos toeval
mij misschien in gevaar zou brengen. De baron en Reinhold
schenen hoogelijk met mij te zijn ingenomen en drongen er
op aan, mij ook met alle kracht waarover ik beschikte, met
den zwaarmoedigen Hermogen te bemoeien. Het was mij
echter nog niet mogelijk geweest ook maar een enkel woord
met hem te spreken, want klaarblijkelijk ontweek hij iedere
gelegenheid met mij alleen te zijn, en als hij mij in gezelschap
van den baron of van Reinhold aantrof, keek hij mij op zoo
merkwaardige wijze aan, dat ik werkelijk moeite had niet
zichtbaar in verlegenheid te geraken. Hij scheen diep in mijn
ziel te kijken en mijn geheimste gedachten te ontdekken. Een
onbedwingbaar diepe mismoedigheid, een onderdrukte wrok,
een slechts met moeite beheerschte woede lagen op zijn bleek
gezicht, zoodra hij mij in het oog kreeg.
Het gebeurde, dat hij mij eens, toen ik juist in het park uit
wandelen ging, geheel onverwachts tegemoet liep; ik beschouwde dit als het geschikte oogenblik om eindelijk de
moeilijke verhouding met hem op te helderen; daarom greep
ik haastig zijn hand toen hij mij wilde ontwijken, en mijn
redenaarstalent maakte het mij mogelijk zoo indringend, zoo
indrukwekkend te spreken, dat hij werkelijk opmerkzaam
scheen te worden en een innerlijke aandoening niet kon onderdrukken. Wij waren op een steenen bank gaan zitten, aan het
einde van een laan die naar het slot voerde. Onder het spreken
steeg mijn bezieling; ik sprak er over, dat het zondig was
wanneer de mensch, wegterend door innerlijk verdriet, den
troost en de hulp der kerk, die de gebukten opricht, versmaadde en daarmee het doel des levens, zooals hem dat door
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de hoogere macht was voorgeschreven, vijandig weerstreefde.
ja, dat zelfs de misdadiger niet mocht twijfelen aan de genade
des hemels, daar juist deze twijfel hem de zaligheid deed
verliezen, die hij, door boete en vroomheid vrij van zonden
geworden, zich kon verwerven. Ik maande hem ten slotte
aan, direct bij mij te biecht te gaan en zoo zijn innerlijk als
voor God uit te storten, waarbij ik hem voor iedere zonde,
die hij mocht hebben begaan, absolutie toezegde.
Toen stond hij op, zijn wenkbrauwen trokken zich samen,
de oogen fonkelden, een gloeiend rood overtoog zijn doodsbleek gezicht en met merkwaardig schelle stem riep hij: „Ben
jij dan vrij van zonde, dat je het waagt, als ware je volkomen
rein, ja, als God zelf, dien je bespot, in mijn binnenste te willen
kijken, dat je het waagt mij vergeving van mijn zonde te beloven, jij, die zelf tevergeefs zult vechten om vrij van zonden
te worden voor de zaligheid des hemels, die zich voor eeuwig
voor jou gesloten heeft? Ellendige huichelaar, spoedig slaat
het uur der vergelding, en als een giftige worm in het stof
vertreden, zul le je tevergeefs om hulp krommen bij het
smadelijk sterven, om verlossing steunend van onnoeme lijke
kwelling, tot je vergaat in waanzin en vertwijfeling!"
Hij liep haastig weg; ik was verpletterd, vernietigd; al
mijn kalmte, al mijn moed was verdwenen. Ik zag Euphemie
uit het slot komen, met hoed en sjaal, als gekleed voor een
wandeling; slechts bij haar was hulp en troost te vinden. Ik
snelde haar tegemoet; zij schrok van mijn ontzet uiterlijk;
zij vroeg naar de oorzaak, en ik vertelde haar nauwkeurig de
geheele scène, die ik zooeven met den krankzinnigen Hermogen had gehad; waar ik nog mijn angst en bezorgdheid
aan toevoegde, dat Hermogen wellicht door een onverklaarbaar toeval ons geheim had ontdekt. Euphemie scheen door
dit alles niet getroffen te worden; zij glimlachte op zoo bijzondere wijze, dat een huivering mij aangreep, en zei: „Laten
wij verder het park ingaan, want hier worden wij te zeer
gadegeslagen, en het zou kunnen opvallen dat de eerwaarde
pater Medardus zoo heftig met mij praat".
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Wij waren in een zeer afzijdig gelegen boschje gekomen,
en daar omhelsde Euphemie mij met hartstochtelijke hevigheid; haar heete, gloeiende kussen brandden op mijn lippen.
„Jekunt gerust zijn, Victorin", zei Euphemie, „jekunt gerust
zijn over alles, wat je nu zoo in angst en twijfel heeft gestort;
het is mij zelfs niet onaangenaam, dat het zoo met Hermogen
geloopen is, want nu mag en moet ik met jou over allerlei
spreken, waar ik zoo lang over zweeg. Je zult moeten
toestemmen, dat ik een zeldzame macht heb weten te verwerven over alles wat mij in het leven omringt, en ik geloof
dat dit de vrouw gemakkelijker valt dan jullie. Weliswaar
is daarvoor niet minder vereischt, behalve de niet te kwalificeeren, onweerstaanbare bekoorlijkheid van het uiterlijk
voorkomen, die de natuur de vrouw vermag te schenken,
dan dat in haar dat hoogere beginsel leeft dat deze bekoorlijkheid met de geestelijke macht samensmelt en dan naar
willekeur beheerscht. Het is dat bijzondere, wonderlijke uit
zichzelf treden, dat het aanschouwen van het eigen Ik van
een ander standpunt uit mogelijk maakt, hetwelk dan verschijnt als een zich naar den hoogeren wil voegend middel
om het doel te dienen, dat men zich als het hoogste heeft
gesteld dat in het leven te bereiken valt. Bestaat er iets
hoogers dan het leven in het leven te beheerschen, al zijn
verschijningen als in machtigen toover te bannen naar willekeur van den heerscher? Jij, Victorin, behoorde altijd tot
de weinigen, die mij heelemaal begrepen; ook jij stelde het
beginsel hooger dan jezelf en daarom versmaadde ik het
niet jou als mijn koninklijken echtgenoot te verheffen op
mijn troon in het hoogere rijk. Het geheim verhoogde de
bekoring van dit verbond, en onze schijnbare scheiding
diende er slechts toe ruimte te laten aan onze fantastische
luim, die tot ons vermaak speelde met de ondergeschikte
toestanden in het leven van alle dag. Is ons huidig samenzijn
niet het vermetelste waagstuk, dat in de zienswijze van den
hoogeren geest de onmacht der conventioneele bekrompenheid bespot? Zelfs bij je geheel vreemde manier van doen,
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die niet alleen door je kleedij wordt veroorzaakt, is het mij,
als onderwerpt het geestelijke zich aan het heerschende, aan
het oppermachtige beginsel, en werkt daardoor met wonderbaarlijke kracht naar buiten, zelfs het lichamelijke een anderen
vorm en gestalte gevend, zoodat het met de voorbestemming
in volkomen overeenkomst schijnt te zijn. — Hoe diep ik nu,
als gevolg van deze in mijn wezen ontsproten meening over
de dingen, de conventioneele bekrompenheid veracht door
met haar te spelen, dat weet je. De baron is voor mij een in de
hoogste mate weerzinwekkend geworden machine, die, voor
mijn doel verbruikt, nu als een afgeloopen uurwerk levenloos
neerligt. Reinhold is te begrensd om acht op hem te slaan.
Aurelie is een goed kind; wij hebben slechts met Hermogen
te maken. Ik vertelde je al, dat Hermogen, toen ik hem
voor de eerste maal zag, grooten indruk op mij maakte. Ik
achtte hem er toe in staat het hoogere leven binnen te treden,
dat ik voor hem wilde ontsluiten, en vergiste mij voor de
eerste maal. Er was iets vijandigs in hem, dat zich in steeds
levendiger weerstreven tegen mij verzette; ja, de betonvering,
waarmee ik anderen onwillekeurig wist te omstrikken, stootte
hem af. Hij bleef koel, somber, gesloten, en terwijl hij mij
uit eigen wonderbaarlijke kracht weerstreefde, prikkelde hij
mijn gevoelige plek, mijn lust den strijd te beginnen, waarin
hij het onderspit zou delven. Tot dezen strijd was ik besloten,
toen de baron mij had gezegd, dat hij Hermogen een echtverbintenis met mij had voorgesteld, die hij echter onvoorwaardelijk van de hand had gewezen. Als een goddelijke vonk
straalde op dat oogenblik de gedachte door mij heen, met
den baron zelf te trouwen en zoo met één slag al de kleine,
conventioneele overwegingen, die mij vaak op weerzinwekkende wijze aan banden legden, uit den weg te ruimen;
maar ik heb immers met jou, Victorin, vaak genoeg over dat
huwelijk gesproken; ik weerlegde je twijfel door de daad,
want het gelukte mij den ouden man in weinige dagen tot
een onnoozelen, teederen minnaar te maken, en hij moest,
wat ik had gewild, aanzien voor de vervulling van zijn innig77

sten wensch, dien hij nauwelijks gewaagd had zich duidelijk
bewust te maken. Maar diep op den achtergrond leefde nog
in mij de gedachte om wraak te nemen op Hermogen, die
mij nu gemakkelijker zou vallen en meer bevredigen zou. De
slag werd uitgesteld om beter en doodelijker te treffen. Kende
ik le innerlijk minder goed, wist ik niet dat je in staat bent je
tot de hoogte van mijn inzichten te verheffen, ik zou bedenkingen hebben je meer van de kwestie te vertellen, zooals
deze nu eenmaal verliep. Ik liet mij er veel aan gelegen liggen
goed op het gemoed van Hermogen te werken; ik kwam in
de hoofdstad, somber, in mijzelf gekeerd, en schiep zoo de
tegenstelling met Hermogen, die zich opgewekt en vroolijk
in de levendige bezigheden van den militairen dienst bewoog.
De ziekte van mijn oom verbood mij aan het gezelschapsleven deel te nemen, en zelfs bezoeken van menschen uit mijn
naaste omgeving wist ik te ontwijken. Hermogen bezocht
mij, misschien slechts om zijn plicht jegens zijn moeder te
vervullen; hij trof mij in somber nadenken verzonken aan,
en toen hij, verwonderd over de opvallende verandering in
mij, dringend naar de oorzaak daarvan vroeg, bekende ik
hem schreiend, hoe de slechte gezondheidstoestand van den
baron, dien hij slechts met moeite verborg, mij deed vreezen
hem spoedig te zullen verliezen en hoe vreeselijk, ja, hoe onverdraaglijk deze gedachte voor mij was. Hij was hevig aangedaan, en toen ik hem daarna op de meest gevoelige wijze
het geluk van mijn huwelijk met den baron schilderde, toen
ik teeder en levendig op de kleinste bijzonderheden inging
van ons leven buiten, toen ik steeds meer zijn prachtig
karakter, zijn heele persoon in vollen luister uitbeeldde,
zoodat het steeds duidelijker werd hoe grenzenloos ik hem
vereerde, ja, dat ik in hem de vervulling van mijn leven
vond, toen scheen zijn verwondering, zijn verrukking
steeds meer te stijgen. Hij vocht klaarblijkelijk met zichzelf, maar de macht, die nu als mijn Ik zelf in zijn innerlijk
was gedrongen, zegevierde over de vijandelijkheid, die
zich anders tegen mij verzette; ik was zeker van mijn over78

winning, toen hij reeds den volgenden avond terugkwam.
„Hij trof mij alleen aan, nog somberder, nog meer opgewonden dan den vorigen dag; ik sprak over den baron en
mijn onuitsprekelijk verlangen hem weer te zien. Hermogen
was al spoedig niet meer dezelfde; hij kon zijn oogen niet
van de mijne afwenden en hun gevaarlijke gloed viel ontbrandend in zijn innerlijk. Toen mijn hand in de zijne rustte,
schokte deze vaak krampachtig; diepe zuchten ontsnapten
aan zijn borst. Ik had goed berekend wanneer deze exaltatie
haar grootste hoogte zou hebben bereikt. Den avond waarop
hij vallen moest, versmaadde ik zelfs die kunstgrepen niet,
die reeds zoo versleten zijn en altijd weer met zoo groote
uitwerking worden vernieuwd. Het gelukte! De gevolgen
waren verschrikkelijker dan ik mij had voorgesteld, en toch
verhoogden zij mijn triomf, daar zij mijn macht op schitterende wijze bevestigden. Het geweld, waarmee ik de vijandigheid bestreed, die zich anders in zonderlinge vermoedens
uitte, had zijn geest gebroken; hij werd, zooals je weet,
krankzinnig, zonder dat je toch tot nu toe de werke lijke
oorzaak hebt kunnen kennen. Het is typeerend dat waanzinnigen, als stonden zij in nauwer contact met den geest
en als het ware in hun eigen innerlijk gemakkelijker, hoewel
onbewust geïnspireerd door een vreemden geestelijken invloed, vaak dat verborgene in ons doorzien en in merkwaardige accoorden uitspreken, zoodat ons dan dikwijls de
ijselijke stem van een tweede Ik met een angstwekkende rilling bevangt. Daardoor komt het wellicht, dat,
althans in de merkwaardige verhouding waarin jij, Hermogen
en ik tot elkaar staan, hij je op geheimzinnige wijze doorziet
en je daarom vijandig gezind is; maar gevaar is voor ons geenszins aanwezig. Bedenk, zelfs als hij met zijn vijandschap voor
jou openlijk voor den dag kwam, als hij het uitsprak: ,Vertrouw dien verkapten priester niet!' wie zou dat voor iets
anders houden dan voor een idee, uit waanzin ontstaan,
vooral nu Reinhold zoo goed is geweest in jou den pater
Medardus te herkennen? Nochtans is het zeker, dat jij niet
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meer, zooals ik had gedacht en gewenscht, invloed op Hermogen kunt uitoefenen. Mijn wraak is vervuld en Hermogen
is nu als een weggeworpen stuk speelgoed voor mij onbruikbaar geworden en des te lastiger, daar hij het waarschijnlijk
als een boetedoening beschouwt mij te zien en mij daarom
met zijn starende, levend-doode blikken achtervolgt.
Hij moet weg en ik geloofde jou er voor te kunnen gebruiken
hem te versterken in de gedachte in het klooster te gaan en
tegelijkertijd zoowel den baron als den raadgevenden vriend
Reinhold door de dringendste betoogen, dat Hermogens
zieleheil nu eenmaal het klooster begeeft, meer handelbaar
te maken, zoodat zij in zijn voornemen toestemmen. Ik heb
inderdaad een bijzonderen hèkel aan Hermogen; zijn aanblik
bezorgt mij vaak een rilling; hij moet weg! De eenige mensch
op wien hij een geheel anderen indruk maakt, is Aurelie, het
vrome, kinderachtige schepsel; alleen door haar kun je op
Hermogen invloed uitoefenen, en ik zal er voor zorgen dat
je in nauwer contact met haar komt. Als je een geschikten
samenloop van omstandigheden daartoe gunstig acht, dan
kun je ook Reinhold of den baron onthullen, dat Hermogen
je een zware misdaad heeft gebiecht, waarover je natuur lij k
zwijgen moet, zooals je plicht het je gebiedt. Doch daarover later meer.
„Nu weet je alles, Victorin; handel, en blijf mij trouw.
Heersch met mij over de domme poppenwereld, zooals zij
rondom ons draait. Het leven moet ons zijn heerlijkste genietingen schenken, zonder ons in zijn begrensdheid op te
sluiten".
Wij zagen den baron in de verte en gingen hem tegemoet,
als in een vroom gesprek verdiept.
Misschien was slechts Euphemie's verklaring over de bedoeling van haar leven voldoende, om mij de overheerschende
macht te laten gevoelen, die als het resultaat van een hoogere
doelstelling mijn innerlijk bezielde. Er was iets bovenmenschelijks in mijn wezen gekomen, dat mij plotseling tot een
standpunt verhief, vanwaaruit mij alles in, andere verhouding,
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in andere kleur dan vroeger verscheen. De geestkracht, de
macht over het leven, waarmee Euphemie praalde, achtte ik
slechts den bittersten hoon waard. In het oogenblik dat de
ellendige vrouw haar leefijk, onbezonnen spel met de gevaarlijkste complicaties van het leven meende te drijven,
was zij overgegeven aan het toeval of het booze lot, dat mijn
hand leidde. Het was slechts mijn kracht, door geheimzinnige
machten ontstoken, die haar in een waanvoorstelling kon
dwingen hém voor den vriend en bondgenoot te houden, die,
de uiterlijke gestalte van dien vriend slechts tot haar verderf
bezittend, haar als de Booze zelf met klauwen omvatte, zoodat
geen vrijheid meer mogelijk was. In haar ijdelen, zelfzuchtigen
waan werd Euphemie voor mij een verachtelijk wezen en de
verhouding met haar te weerzinwekkender, daar Aurelie
in mijn innerlijk leefde en slechts zij de schuld van de door
mij begane zonden droeg, althans wanneer ik dat, wat mij
nu het hoogste van alle aardsche genot toescheen, nog voor
zonde had gehouden. Ik besloot van de in mij huizende
macht ten volle gebruik te maken en zelf den tooverstaf te
grijpen om de cirkels te beschrijven, waarin zich al de verschijningen om mij heen voor mijn genoegen zouden bewegen.
De baron en Reinhold wedijverden met elkaar om mij het
leven in het slot hoogst aangenaam te maken; niet het geringste vermoeden van mijn verhouding met Euphemie kwam
in hen op; veeleer gaf de baron vaak, als in de onwillekeurige
behoefte zijn hart uitte storten, te kennen, dat eerst door mij
Euphemie hem geheel was teruggeschonken, en dit scheen
mij de juistheid van Reinholds vermoeden, dat het een of
andere toeval den baron op het spoor zou hebben gebracht
van Euphemie's verboden wegen, te bevestigen. Hermogen
zag ik zelden; hij meed mij met klaarblijkelijken angst en
beklemming, hetgeen de baron en Reinhold toeschreven aan
schuwheid voor mijn heilig, vroom wezen en voor mijn
geestelijke kracht, die het ontredderd gemoed doorzag. Ook
Aurelie scheen zich bewust aan mijn blik te onttrekken; zij
ging mij uit den weg, en als ik met haar sprak, was ook zij
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angstig en beklemd, evenals Hermogen. Het leek mij bijna
zeker, dat de waanzinnige Hermogen die verschrikkelijke
vermoedens, die mij doorhuiverden, tegenover Aurelie had
uitgesproken; nochtans scheen het mij onmogelijk toe mij
tegen den kwaden indruk te weer te stellen.
Waarschijnlijk op aansporing van de barones, die mij in
nader contact met Aurelie wilde brengen, om door haar op
Hermogen invloed uit te oefenen, verzocht de baron mij,
Aurelie in de hoogere geheimenissen der religie te onderrichten. Daartoe verschafte Euphemie zelf mij de middelen
om te bereiken, wat mijn gloeiend voorstellingsvermoge n
mij in duizend weelderige beelden als het heerlijkste had
afgeschilderd. Wat was het visioen in de kerk anders dan
de belofte der hoogere, op mij inwerkende macht, mij háár
te schenken, van wier bezit alleen de kalmeering van den
storm te verwachten was, die in mij raasde en mij als op
woedende golven heen en weer wierp?
Aurelie's aanblik, haar nabijheid, ja, het beroeren van haar
kleed, zette mij in vlammen. De gloeiende stroom van het
bloed steeg voelbaar tot in de geheimzinnige werkplaats der
gedachten, en zoo sprak ik in vurige beelden over de wonderlijke geheimen der religie, welker diepere beteekenis de wellustige razernij van de hartstochtelijkst verlangende liefde was.
Zoo moest deze gloed van mijn woorden als met electrische
schokken Aurelie's innerlijk doordringen, waar zij zich
tevergeefs tegen zou pogen te wapenen. De in haar ziel geworpen beelden moesten zich onbewust wondermooi voor
haar ontvouwen, en glanzender, vlammender hun diepere
beteekenis toonen en dan haar borst vervullen van het vermoeden van onbekend genot, tot zij zich, door onnoemlijk
verlangen gefolterd en verscheurd, uit zichzelf in mijn armen
wierp. Met zorg bereidde ik mij op de zoogenaamde onderrichtsuren bij Aurelie voor, ik vermocht de expressie van
mijn woorden te verhoogen; aandachtig, met gevouwen
handen, met neergeslagen oogen luisterde het vrome kind
naar mij, maar geen beweging, geen lichte zucht verried een
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mogelijke diepere uitwerking van mijn woorden. Mijn pogingen brachten mij niet verder; in plaats van in Aurelie het
verderfelijke vuur te ontsteken, dat haar aan de verleiding
zou prijsgeven, werd slechts de gloed, die in mijn innerlijk
brandde, nog kwellender en verterender. Razend van
smart en wellust broedde ik plannen uit voor Aurelie's ondergang, en terwijl ik zaligheid en verrukking voor Euphemie
huichelde, ontkiemde een vurige haat in mijn ziel, die in
merkwaardige tegenspraak met mijn gedragingen ten opzichte
van de barones mij iets wilds, iets verschrikkelijks verleende,
waar zijzelf voor beefde. Ieder spoor van het geheim dat
zich in mijn borst verschool, bleef voor haar verborgen, en
onwillekeurig moest zij de heerschappij aanvaarden, die ik
mij meer en meer over haar begon aan te matigen.
Vaak kwam het in mij op, aan mijn kwelling een einde te
maken door een welberekende gewelddaad, waarvoor Aurelie
het onderspit moest delven; maar zoodra ik Aurelie aanzag,
was het mij, alsof een engel naast haar stond, haar beschermend
en beschuttend en de macht van den Booze het hoofd biedend.
Dan trok een rilling door mijn leden, en mijn boos voornemen
bekoelde.
Eindelijk kwam ik op de gedachte met haar te bidden;
want in het gebed stroomt de gloed der vroomheid vuriger,
ontwaken de verborgenste aandoeningen en verheffen zich
als op bruisende golven en strekken hun polypenarmen uit
om het onbekende te grijpen, dat het onnoemlijke verlangen
zal stillen, waardoor de borst wordt verscheurd. Dan vermag
het aardsche, zich aankondigend als het hemelsche, driest
het opgewonden gemoed tegemoet te treden en in allerhoogst
genot reeds hier beneden de vervulling te beloven van het
onbeschrijfelijke; de onbewuste hartstocht wordt misleid,
en het streven naar het heilige, bovenaardsche wordt gebroken in de namelooze, nooit gekende verrukking van
aardsche begeerte. Zelfs daarin, dat zij door mij vervaardigde
gebeden zou nazeggen, meende ik voordeelen voor mijn verraderlijke oogmerken te mogen zien.
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Zoo geschiedde het. Want naast mij knielend, met naar
den hemel gerichten blik mijn gebeden nazeggend, kleurden
haar wangen zich met een dieper rood, en haar borst bewoog
heftig op en neer. Toen vatte ik als in het vuur van het gebed
haar handen en drukte ze tegen mijn borst; ik was zoo dicht
bij haar, dat ik de warmte van haar lichaam voelde, haar
losgeraakte haren hingen over mijn schouders; ik was buiten
mijzelf van razende begeerte, ik omhelsde haar met wild
verlangen, reeds brandden mijn kussen op haar mond, op
haar boezem, toen zij zich met een doordringenden schreeuw
uit mijn armen losmaakte. Ik had de kracht niet haar vast
te houden; het was als schoot een bliksemslag neer, die mij
verpletterde! Zij vluchtte snel in het vertrek er naast.
De deur ging open, en daarin verscheen Hermogen; hij bleef
staan, mij met den angstwekkenden, verschrikkelijken blik
van wilde krankzinnigheid aanstarend. Toen verzamelde ik
al mijn kracht, trad driest op hem toe en riep met hooghartige, gebiedende stem: „Wat wil je hier? Scheer je weg,
gek!"
Maar Hermogen strekte de rechterhand naar mij uit en
zei dof en ijselijk: „Ik zou met je willen duelleeren, maar ik
heb geen zwaard, en jij bent de moord zelf, want bloeddruppels wellen uit je oogen en kleven in je baard".
Hij verdween, de deur met geweld dichtslaand, en liet mij
alleen, knarsetandend van woede over mijzelf, dat ik mij had
laten meesleepen door het geweld van het oogenblik, zoodat
nu het verraad met vernietiging dreigde. Niemand liet zich
zien; ik had tijd genoeg mij weer te vermannen, en de in mij
wonende geest gaf mij spoedig de plannen in om alle kwade
gevolgen van den boozen toeleg te ontwijken.
Zoodra het moge lijk was, haastte ik mij naar Euphemie
en met brutalen overmoed vertelde ik haar de heele geschiedenis met Aurelie. Euphemie scheen de zaak niet zoo licht
op te vatten als ik wel had gewenscht, en het was mij duidelijk,
dat ondanks haar geroemde geestkracht, haar breede opvatting der dingen, toch wel kleinzielige jaloerschheid in haar
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leefde, terwijl zij bovendien nog moest vreezen dat Aurelie
zich over mij zou beklagen, daardoor het aureool van mijn
heiligheid uitdooven en ons geheim in gevaar zou komen;
uit een mijzelf onverklaarbaren schroom verzweeg ik Hermogens te voorschijn komen en zijn verschrikkelijke, mij doorborende woorden.
Euphemie had enkele oogenblikken gezwegen en scheen,
mij op vreemde wijze aanstarend, in diep nadenken verzonken. „Zou je niet kunnen raden, Victorin", zei zij eindelijk,
, ,welke heerlijke gedachten, mijn geest waardig, mij doorstroomen? Maar je kunt het niet. Rek eerst je vleugels uit
om de koene vlucht te volgen, die ik bereid ben te ondernemen. Dat jij, die in volkomen heerschappij boven alle verschijnselen des levens zou moeten staan, niet naast een tamelijk
mooi meisje kunt knielen zonder haar te omarmen en te
kussen, verwondert mij, hoe weinig ik je het verlangen
ook kwalijk neem, dat in je opsteeg. Voor zoover ik Aurelie
ken, zal zij vol schaamte over het voorval zwijgen en zich
hoogstens slechts onder het een of andere voorwendsel aan
je al te hartstochtelijk onderricht onttrekken. Ik ben -daarom
niet in het minst bang voor de onaangename gevolgen, die
je lichtzinnigheid, je ongetemde begeerte, had kunnen veroorzaken. Ik haat haar niet, deze Aurelie, maar haar bescheidenheid, haar stille vroomheid, waar zich een onuitstaanbare trots achter verbergt, ergert mij. Nooit heb ik,
hoewel ik het niet versmaadde met haar te spelen, haar vertrouwen kunnen winnen; zij bleef schuw en gesloten. Deze
afkeer zich naar mij te voegen, ja, deze trotsche manier waarop
zij mij ontwijkt, maakt in mij de weerzinwekkendste gevoelens wakker. Het is een sublieme gedachte de bloem, die
zich zoo laat voorstaan op de pracht van haar schitterende
kleuren, gebroken te zien en te zien verwelken! Ik gun het
je deze sublieme gedachte te verwezenlijken, en het zal niet
aan middelen ontbreken, het doel gemakkelijk en zeker te
bereiken. De schuld moet op Hermogens hoofd vallen
en hem vernietigen!"
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Euphemie sprak nog verder over haar plan, en met ieder
woord kreeg ik een grooteren hekel aan haar, want ik zag
slechts de gemeene, misdadige vrouw in haar, en hoezeer
ik ook naar Aurelie's ondergang dorstte, daar ik slechts
daardoor kon hopen bevrijd te worden van de grenzenlooze
kwelling der krankzinnige liefde, die mijn borst verscheurde,
Euphemie's medewerking vond ik verachtelijk. Daarom wees
ik tot haar niet geringe verbazing haar plan van de hand,
terwijl ik innerlijk vastbesloten was door eigen kracht te
volbrengen, waarvoor Euphemie mij haar hulp wilde opdringen.
ringen.
Zooals de barones had vermoed, bleef Aurelie in haar
kamer, zich met ongesteldheid verontschuldigend en zich
zoo voor de volgende dagen aan mijn onderricht onttrekkend.
Hermogen was tegen zijn gewoonte in nu veel in gezelschap
van Reinhold en den baron; hij scheen minder in zichzelf gekeerd te zijn, maar wilder, toorniger. Vaak hoorde men hem
luid en nadrukkelijk spreken, en ik merkte op, dat hij mij
met blikken van bedwongen gramschap aanzag zoo vaak het
toeval mij op zijn weg voerde; de houding van den baron
en Reinhold veranderde tijdens enkele dagen op zeer vreemde
wijze. Zonder uiterlijk ook maar voor het geringste te verflauwen in de opmerkzaamheid en hoogachting, die zij mij
steeds hadden betoond, scheen het alsof zij, terneergeslagen
door een wonderlijk voorspellend gevoel, niet dien gemoedelijken toon konden vinden, die anders onze gesprekken bezielde. Alles wat zij tegen mij zeiden was zoo gedwongen,
zoo koel, dat ik, door allerlei gevoelens aangegrepen, mij
ernstig moeite moest geven om althans onbevangen te schijnen.
Euphemie's blikken, die ik altijd op de juiste wijze wist
uit te leggen, zeiden mij, dat er iets was gebeurd dat haar
bijzonder had opgewonden; het was echter den heelen
dag niet mogelijk onopgemerkt met elkaar te spreken.
Diep in den nacht, toen iedereen in het slot al lang sliep,
ging in mijn kamer een geheime deur open, die ik zelf nog
niet had opgemerkt, en trad Euphemie binnen, zoozeer aan86

-gegrepen als ik haar nog nooit had gezien. „Victorin", zei
zij, „er dreigt verraad; Hermogen, de gekke Hermogen is
het, die, door vreemde vermoedens op het spoor gebracht,
ons geheim heeft ontdekt. In allerlei toespelingen, die als
gruwelijke, verschrikkelijke bezweringen klinken van een
duistere macht, die over ons heerscht, heeft hij bij den baron
verdenking gewekt, die, zonder uitgesproken te zijn, mij
toch op kwellende wijze achtervolgt. Wie jij bent, dat onder
dit heilig kleed graaf Victorin is verborgen, dat schijnt Hermogen ten eenenmale onbekend te zijn gebleven; daarentegen
beweert hij, dat al het verraad, al de arglist, al de vernietiging
die over ons zal losbreken, in jou huist; j a, als de Booze zelf
was de monnik het huis binnengekomen, die, door duivelsche
macht bezield, vloekwaardig verraad uitbroedt. Zoo kan
het niet blijven, ik heb er genoeg van dezen dwang te verdragen,
die de kindsche oude man mij oplegt, die nu zooals het schijnt
met ziekelijke jaloerschheid mijn schreden zal bewaken. Ik
wil dit speelding, dat mij begint te vervelen, weggooien, en
jij, Victorin, zult je te gewilliger naar mijn verlangen voegen,
daar je dan met één slag zelf aan het gevaar ontkomt, eindelijk
betrapt te worden en zoo de geniale verhouding, die onze
geest uitbroedde, tot een gemeene, verbruikte maskerade,
tot een smakelooze huwelijksaffaire verlaagd te zien. Die
lastige oude man moet weg, en laat ons overleggen, hoe dat
het beste in zijn werk kan gaan. Luister eerst eens naar mijn
meening! Je weet, dat de baron lederen morgen, wanneer
Reinhold bezigheden heeft, alleen de bergen ingaat om zich,
zooals hij dat gewoon is, aan de omgeving te verkwikken.
Sluip jij vroeger naar buiten en probeer hem bij den uitgang
van het park te ontmoeten! Niet ver hier vandaan is een
woeste, ijzingwekkende rotspartij; als men haar beklommen
heeft, gaapt den wandelaar aan de eene zijde een zwarte,
bodemlooze afgrond tegen; daar is, boven den afgrond uitstekend, de zoogenaamde Duivelsstoel. Het heet, dat vergiftigde dampen uit den afgrond opstijgen, die dengene, die
vermetel naar beneden kijkt om uit te vorschen wat zich daar87

beneden verborgen houdt, verdooven en reddeloos in den
dood trekken. De baron, om dit sprookje lachend, stond
al meermalen op dat stuk rots boven den afgrond, om van
het uitzicht te genieten, dat zich daar opent. Het zal gemakkelijk zijn hem er toe te bewegen jou naar die gevaarlijke
plaats te brengen; staat hij daar en tuurt hij in de omgeving,
dan verlost een krachtige stoot van je vuist ons voor altijd
van den machteloozen dwaas".
„Neen, nooit meer!" schreeuwde ik luid, „ik ken dien
verschrikkelijken afgrond, ik ken den Duivelsstoel! Nooit
meer! Weg met jou en de misdaad, die je van mij verwacht!"
Toen sprong Euphemie op, wilde gloed vlamde in haar
blik, haar gezicht was vertrokken door den woedenden
hartstocht, die in haar raasde. „Ellendige zwakkeling!" riep zij,
, , in ie stompzinnige lafheid waag je het mijn besluit te weerstreven? Je wilt je liever onder het smadelijke juk buigen dan
met mij te heerschee? Maar ik heb je in de hand; tevergeefs
probeer je, je van de macht los te maken, die je aan mijn
voeten gekluisterd houdt! Je voert mijn opdracht uit; morgen
mag hij, wiens aanblik mij pijnigt, niet meer leven!"
Terwijl Euphemie die woorden sprak, doordrong mij de
diepste verachting voor haar armzalige grootspraak en in
bitteren spot lachte ik haar schril in haar gezicht, zoodat zij
begon te beven en de doodelijke bleekheid van den angst
en van diep afgrijzen haar gezicht overtoog. „Krankzinnige",
riep ik, „jij, die gelooft over het leven te heerschen, die gelooft met zijn verschijnselen te spelen, pas op dat dit speelgoed in jouw hand niet tot een snijdend wapen wordt, dat
je doodt! Weet dan, ellendige, dat ik, dien jij in je machtelooze waanvoorstelling denkt te beheerschen, je als het noodlot zelf in mijn macht geketend houd; je misdadig spel is
slechts het krampachtig keeren en wenden van het gevangen
roofdier in de kooi! Weet, ellendige, dat je minnaar verpletterd in dien afgrond ligt, en dat je in plaats van hem den geest
der wrake zelf hebt omhelsd. Ga, om te vertwijfelen!"
Euphemie wankelde; stuipachtig bevend was zij op het
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punt om op den grond te zinken; ik ving haar op en duwde
haar door de geheime deur de gang in. De gedachte kwam
in mij op haar te dooden; ik liet het na, zonder mij daarvan
bewust te zijn, want op het oogenblik dat ik de geheime
deur sloot, meende ik de daad te hebben volbracht. Ik hoorde
een doordringenden kreet en het dichtslaan van deuren.
Nu had ik mijzelf op een standpunt gezet, dat mij volkomen
ontrukte aan het gewone menschelijke doen; nu moest de
eene slag op den anderen volgen en moest ik, mijzelf als den
boozen geest der wrake verkondigend, het afgrijselijke volbrengen. Het besluit tot Euphemie's ondergang was gevallen
en de vurigste haat zou, zich vereenigend met den hoogsten
gloed der liefde, mij het genot schenken, dat den bovenmenschelijken, in mij huizenden geest waardig was. Op het
oogenblik dat Euphemie was ondergegaan, zou Aurelie de
mijne worden.
Ik verbaasde mij over Euphemie's innerlijke kracht, die
het haar mogelijk maakte den volgenden dag onbevangen
en vroolijk te schijnen. Zij sprak er zelf over, dat zij den afgeloopen nacht in een soort somnabulistischen toestand was
geraakt en hevig aan krampen had geleden; de baron scheen
zeer deelnemend te zijn; Reinholds blikken waren twijfelend
en wantrouwend. Aurelie bleef op haar kamer, en hoe minder
het mij gelukte haar te zien, des te wilder raasde de woede
in mijn binnenste. Euphemie noodigde mij uit op de bekende
wijze in haar kamer te sluipen, als alles in het slot rustig was
geworden. Dat hoorde ik met verrukking, want het oogenblik
der vervulling van haar noodlot was gekomen. Een klein,
puntig mes, dat ik reeds sinds mijn jeugd bij mij droeg en
waarmee ik handig figuren in hout kon snijden, verborg ik
in mijn pij, en zoo, besloten tot moord, ging ik naar haar toe.
„Ik geloof", begon zij, „dat wij gisteren allebei zware,
angstige droomen hebben gehad; er kwam veel over afgronden in voor, doch dat is nu voorbij!"
Daarna gaf zij zich zooals gewoonlijk aan mijn zondige liefkoozingen over; ik was vervuld van verschrikkelijken, duivel89
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schen hoon, daar ik slechts het genot smaakte, dat het misbruik
van haar eigen schande in mij opwekte. Toen zij in mijn armen
lag, ontglipte mij het mes; zij kromp rillend ineen, als door
doodsangst aangegrepen; ik pakte het mes haastig op, den
moord nog uitstellend, die mij andere wapens in de hand gaf..
Euphemie had Italiaanschen wijn en ingemaakte vruchten
op de tafel gereed laten zetten. „Waarom op zoo plompe
en smakelooze manier!" dacht ik, verwisselde handig de
glazen en liet mij slechts schijnbaar de aangeboden vruchten
goed smaken, die ik in mijn wijde mouwen liet vallen. Ik had
twee, drie glazen van den wijn gedronken, maar uit het glas
dat Euphemie voor zichzelf had neergezet, toen zij voorgaf
geluiden in het slot te hooren en mij verzocht haar haastig te
verlaten. Volgens haar bedoeling moest ik op mijn kamer
mijn einde vinden.
Ik sloop door de lange, zwak verlichte gangen, ik kwam
voorbij Aurelie's kamer; als geboeid bleef ik staan. Ik zag
haar; het was, als zweefde zij daar, mij vol liefde aanziend,
gelijk in dat visioen, en mij wenkend haar te volgen. De
deur week voor den druk van mijn hand; ik stapte in de
kamer, de deur van het kabinet stond op een kier, een zwoele
geur golfde mij tegemoet, mijn liefdesgloed sterker ontvlammend, mij verdoovend; nauwelijks kon ik ademhalen.
Uit het kabinet klonken de diepe, angstige zuchten der
wellicht over verraad en moord droomende vrouw; ik hoorde
haar in den slaap bidden! „Doe het, doe het; wat aarzel
je, je laat het oogenblik voorbijgaan", zoo dreef de onbekende
macht in mijn binnenste mij aan.
Reeds had ik een schrede in het kabinet gedaan, toen
achter mij werd geschreeuwd: „Verdoemde moordenaar!
Nu heb ik je!" en ik voelde mij met reuzenkracht van
achteren beetgepakt. Het was Hermogen. Ik wrong mij,
al mijn kracht aanwendend, eindelijk los en wilde mij uit de
voeten maken, maar opnieuw pakte hij mij van achteren aan
en ontvleesde mijn nek met woedende beten. Tevergeefs
vocht ik langen tijd met hem, uitzinnig van pijn en woede;
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eindelijk dwong een krachtige stoot hem mij los te laten, en
toen hij opnieuw op mij aanviel, trok ik mijn mes; twee
steken, en hij zonk rochelend op den grond, zoodat
het dof in de gang weergalmde. Wij hadden in dit gevecht der vertwijfeling elkaar uit de kamer gedrongen.
Zoodra Hermogen gevallen was, rende ik in wilde woede
de trap af; toen riepen schelle stemmen door het heele slot:
„Moord! Moord!" Lichten zweefden her- en derwaarts, en
de voetstappen van de zich naderbij haastenden schalden
door de lange gangen; de angst bracht mij in de war; ik was
op afgelegen zijtrappen terechtgekomen. Steeds rumoeriger,
steeds lichter werd het in het slot, steeds luider en luider
weerklonk het gruwelijke: „Moord! Moord!" Ik onderscheidde
de stemmen van den baron en Reinhold, die heftig met de
bedienden spraken. Waarheen te vluchten, waar mij te
verbergen? Nog slechts weinige oogenblikken geleden, toen
ik Euphemie met hetzelfde mes wilde vermoorden, waarmee
ik den krankzinnigen Hermogen doodde, was het mij als kon
ik, het bloedige moordwerktuig in de hand en vertrouwend
op mijn kracht, brutaal naar buiten gaan, daar niemand,
door schuwe vrees aangegrepen, het zou wagen mij tegen
te houden; nu was ik zelf door doodelijken angst bevangen.
Eindelijk, eindelijk was ik op de hoofdtrap; het tumult
was naar de kamers der barones getrokken; het werd stiller;
met drie geweldige sprongen was ik beneden, nog slechts
weinige passen van het portaal verwijderd.
Toen snerpte een doordringende schreeuw door de gangen,
gelijk aan dien, welken ik den vorigen nacht had gehoord.
„Zij is dood, vermoord door het vergif, dat zij voor mij bereidde", zei ik dof in mijzelf. Maar nu stroomde het licht weer
uit Euphemie's kamer weg. Aurelie schreeuwde vol angst
om hulp. Opnieuw weerklonk het gruwelijke: „Moord!
„Achter
Zij droegen Hermogens lijk binnen.
Moord!"
den moordenaar aan!" hoorde ik Reinhold roepen.
Toen lachte ik luid en grimmig, zoodat het door de zaal,
door de gangen dreunde, en riep met verschrikkelijke stem:
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„Dwaas, wilt ge het noodlot grijpen, dat de euvele zondaars
heeft berecht?”
Zij luisterden; de stoet bleef als geboeid
op de trap staan.
Ik wilde niet meer vluchten,
ja, ik
wilde hen tegemoet gaan, de wraak van God over de zondaars
in donderende woorden verkondigend. Maar
welk een
gruwelijke aanblik! Voor mij !
voor mij stond Victorins
bloedige gestalte; niet ik, maar hij had de woorden gesproken.
Ontzetting deed mij. de haren te berge rijzen, ik
stortte mij in krankzinnigen angst naar buiten, door het park.
Spoedig had ik de ruimte om mij heen, ik hoorde paardengetrappel achter mij, en terwijl ik mijn laatste kracht verzamelde om aan de achtervolging te ontkomen, viel ik, struikelend over een boomwortel, op den grond. Spoedig stonden
de paarden bij mij. Het was de jager van Victorin.
„Om Jezus' wil, genadig heer", begon hij, „wat is er in het
slot gebeurd, men schreeuwde van moord! Het dorp is reeds
in beroering. Nu, wat het ook moge zijn, een goede geest
heeft mij ingegeven te pakken en uit het stadje hierheen te
rijden; alles is in den ransel op uw paard, genadig heer, want
wij zullen voorloopig wel van elkaar moeten scheiden; er is
zeker iets heel ernstigs gebeurd, nietwaar?"
Ik krabbelde op de been, en te1'
sti' end, beduidde
stijgend,
ik den jager naar het stadje terug te rijden en daar mijn bevelen
af te wachten,
Zoodra hij zich in de duisternis had verwijderd, steeg ik
weer van het paard en leidde het behoedzaam in het dichte
sparrenbosch, dat zich voor mij uitstrekte.

III
DE AVONTUREN OP REIS
Toen de eerste zonnestralen door het donkere sparrenbosch braken, bevond ik mij bij een frisch en helder over
gladde kiezelsteenen voortstroomende beek. Het paard, dat
ik met moeite door het kreupelhout had geleid, stond rustig
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naast mij en ik had niets beters te doen dan den ransel te
onderzoeken, waarmee het was bepakt. Linnengoed, kleedingstukken en een ruimschoots met goud gevulde buidel
kwamen mij in handen.
Ik besloot mij direct te verkleeden; met behulp van een
kleine schaar en een kam, die ik in een etui had gevonden,
knipte ik mijn baard en maakte mijn haar zoo goed het ging
in orde. Ik deed de pij uit, waarin zich nog het kleine, noodlottige mes, Victorins portefeuille en de bemande flesch met de
rest van het elixer bevond, en daar stond ik, in wereldlijke
kleedij, met de reismuts op het hoofd, zoodat ik mijzelf
nauwelijks herkende toen de beek mijn beeld weerspiegelde.
Spoedig kwam ik aan den rand van het bosch, en de in de
verte opstijgende rook zoowel als het heldere klokgelui
lieten mij vermoeden, dat een dorp in de nabijheid was.
Nauwelijks had ik den heuvel die voor mij lag bereikt, of een
vriendelijk, mooi dal strekte zich voor mij uit, waarin een groot
dorp lag. Ik sloeg den beneden weg in, die zich naar beneden
slingerde, en zoodra de helling minder steil werd, steeg ik te
paard, om mij zooveel mogelijk te gewennen aan het mij
onbekende paardrijden.
De pij had ik in een hollen boom verborgen en daarmee
al de duistere gebeurtenissen op het slot in het donkere bosch
gebannen; want ik voelde mij vroolijk en moedig, en het was
mij, als had slechts mijn overprikkelde fantasie mij Victorins
bloedige, gruwelijke gestalte getoond en als waren de laatste
woorden, die ik mijn achtervolgers toeriep, als in groote vervoering onbewust uit mijn binnenste naar boven gedrongen
en als hadden zij de waarachtige, geheime bestiering van het
toeval, dat mij op het slot bracht en veroorzaakte wat ik daar
bedreef, duidelijk uitgesproken.
Als het beschikkende lot zelf was ik naar binnen getreden,
de boosaardige euveldaad straffend en den zondaar in den
hem bereiden ondergang van schuld reinigend. Slechts
Aurelie's bevallig beeld leefde nog even sterk in mij als voorheen en ik kon niet aan haar denken, zonder mij in mijn
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borst benauwd, ja physiek een knagende pijn in mijn binnenste te gevoelen. Toch was het mij, als zou ik haar misschien
in andere landen terugzien, ja, als moest zij als door een onweerstaanbaren drang meegesleept, door niet te slaken banden
aan mij geketend, de mijne worden.
Ik merkte op, dat de menschen die ik ontmoette, stilstonden en mij verwonderd nazagen , ja, dat de waard in het
dorp uit verbazing over mijn aanblik nauwelijks woorden
kon vinden, hetgeen mij niet weinig beangstigde. Onderwijl
ik mijn ontbijt verorberde en mijn paard werd gevoerd, verzamelden zich verscheidene boeren in de gelagkamer, die,
met schuwe blikken naar mij glurend, met elkaar fluisterden.
Steeds meer drong het volk op en, mij dicht omringend,
gaapten zij mij met domme verbazing aan. Ik deed mijn best
kalm en onbeschroomd te blijven en riep met luider stem
den waard, dien ik beval mijn paard te zadelen en den ransel
te laten oppakken. Hij ging dubbelzinnig glimlachend naar
buiten en keerde spoedig daarop terug met een langen man,
die met duisteren ambtsblik en grappigen ernst op mij toeschreed. Hij keek mij scherp in de oogen; ik beantwoordde
den blik, terwijl ik opstond en vlak voor hem ging staan.
Dat scheen hem wat van zijn stuk te brengen en hij keek
schuw om zich heen naar de verzamelde boeren.
Nu, wat is er!" riep ik. „U
„Nu,
U schijnt mij wat te willen zeggen". Toen schraapte de ernstige man zich de keel en zei,
terwijl hij moeite deed den toon van zijn stem zoo gewichtig
mogelijk te doen klinken: „Mijnheer, u komt hier niet eerder
vandaan voor u ons, den rechter ter plaatse, uitvoerig hebt
gezegd wie u bent, met alle bijzonderheden wat betreft
geboorte, stand en waardigheid, ook waar u vandaan gekomen
bent en waar u denkt heen te reizen, zooals te doen gebruikelijk, met plaats, naam, provincie en stad en wat verder bemerkenswaard is, en bovendien moet u ons, den rechter, een
pas toonen, geschreven en onderteekend, gezegeld zooals te
doen gebruikelijk, gelijk het moet en gewoonte is!"
Ik had er nog heelemaal niet aan gedacht, dat het noodig
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was den een of anderen naam aan te nemen en het was mij
nog minder in de gedachte gekomen, dat het uitzonderlijke,
vreemde van mijn uiterlijk hetgeen door de kleeding, die
zich niet wilde voegen naar mijn houding van monnik, zoowel
als door de sporen van den slecht geknipten baard werd veroorzaakt mij elk oogenblik in de moeilijkheid kon brengen,
over mijn persoon te worden uitgevraagd.
Daarom kwam de vraag van den dorpsrechter voor mij
zoo onverwacht, dat ik mij tevergeefs bezon hem een bevredigend antwoord te geven. Ik besloot te probeeren wat zelfverzekerde brutaliteit zou uitwerken en zei met vaste stem: „Wie
ikben,hrdtvzwijgen,arompbtu
tevergeefs mijn pas te zien te krijgen; hoed u er overigens voor
een persoon van stand met uw kinderachtigen omhaal ook
maar een oogenblik op te houden".
„Hobo!" riep de dorpsrechter, terwijl hij een groote doos
te voorschijn haalde, waar, toen hij snoof, vijf handen der
achter hem staande schepenen in grepen, geweldige snuifjes
er uit halend: „Hobo, niet zoo barsch, genadig heer! Uwe
Excellentie zal het zich moeten laten welgevallen ons, den
rechter, te woord te staan en den pas te toonen, want, eerlijk
gezegd, er zijn sedert eenigen tijd hier in het gebergte allerlei
verdachte individuen, die nu en dan uit het bosch te voorschijn komen en dan weer verdwijnen, als de duivel zelf; maar
het is vervloekt dief- en roofgespuis, dat de reizigers opwacht
en door moord en brandstichting allerlei schade aanricht, en
u, genadig heer, ziet er inderdaad zoo vreemd uit, dat u volkomen op de afbeelding gelijkt, die 's lands edelachtbare
regeering van een groot roover en bendehoofd, met alle
bijzonderheden geschreven en beschreven, aan ons, den
rechter, heeft toegezonden. Aldus, zonder verdere plichtplegingen en praatjes, uw pas, of anders in den toren!"
Ik zag dat op deze wijze met den man niets viel te bereiken
en probeerde het dus op een andere manier. „Weledelgestrenge heer rechter", zei ik, „als u mij de genade wilt
bewijzen met u alleen te mogen spreken, dan kan ik uw twijfel
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gemakkelijk opheffen en zal ik, vertrouwend op uw wijsheid,
u het geheim openbaren, dat mij in de kleedij, die u zoo opvallend voorkomt, hierheen voert".
„Haha! geheimen openbaren!" zei de rechter, „ik begrijp
al wat dat zal zijn; nu, menschen, ga maar naar buiten, bewaakt de deur en de vensters en laat niemand in of uit!"
Toen wij alleen waren, begon ik: „U
U ziet in mij, mijnheer
de rechter, een ongelukkigen vluchteling, ween het eindelijk
met behulp van zijn vrienden gelukte, aan een smadelijk verblijf in de gevangenis en aan het gevaar te ontkomen, voor
altijd in het klooster te worden opgesloten. Bespaar mij het
relaas van de nadere bijzonderheden van mijn geschiedenis,
die het weefsel van kuiperijen en boosaardigheden is van een
wraakzuchtige familie. De liefde voor een meisje van lageren
stand was de oorzaak van mijn lijden. Tijdens den langen
gevangenistijd was mijn baard gegroeid en men had mij reeds
de tonsuur laten scheren, gelijk u zult kunnen opmerken,
zooals ik ook in de gevangenis, waar ik in smachtte, in de
monnikspij gekleed moest gaan. Eerst na mijn vlucht, hier in
het woud, kon ik mij verkleeden, daar men mij anders zou
hebben achterhaald. Nu ziet u zelf, waarin het opvallende
van mijn uiter lijk bestaat, dat mij bij u zoo verdacht heeft
gemaakt. Een pas kan ik u, zooals u ziet, nu niet laten zien,
maar ik heb zekere redenen voor de waarheid van mijn beweringen, die u wel als juist zult erkennen". Met deze
woorden haalde ik den geldbuidel te voorschijn, legde drie
blinkende dukaten op de tafel, en de statige ernst van den
rechter veranderde in een meesmuilend glimlachje.
„Uw gronden, mijnheer, zijn zonder twijfel duidelijk genoeg;
duid het mij echter niet euvel, mijnheer, maar aan uwe redenatie ontbreekt nog de overtuigende eenstemmigheid, zooals
te doen gebruikelijk is! Als u wilt dat ik de waarheid voor lief
neem, dan moet u mij daarvan nog overtuigen".
Ik begreep den schelm en legde er nog een dukaat bij.
„Nu zie ik", zei de rechter, „dat ik u met mijn verdenking
onrecht heb aangedaan; vervolg uw reis, maar sla, zooals
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u het wel gewoon zult zijn, liever de zijwegen in; mijd de
hoofdwegen, tot u uw verdacht uiterlijk geheel hebt afgelegd".
..
Daarna opende hij
hij de deuren wij d en riep de verzamelde
menigte luidkeels toe: „De heer daarbinnen is in ieder opzicht een voornaam personage; hij heeft zich aan ons, den
rechter, in een geheim onderhoud bekend gemaakt; hij reist
incognito, dat wil zeggen onbekend, en jullie lummels hoeven
daarover niets te weten of te hooren! Welnu, voorspoedige
reis, genadig heer!"
De boeren namen eerbiedig zwijgend hun mutsen af toen
ik te paard steeg. Snel wilde ik door de poort verdwijnen,
maar het paard begon te steigeren; mijn onwetendheid, mijn
onhandigheid in het rijden deed iedere poging mislukken
om het van de plaats te krijgen; het draaide zich met mij in
een kring om en om en gooide mij eindelijk onder het schallend
gelach der boeren in de armen van den zich naderbij haastenden rechter en waard.
„Dat is een kwaadaardig beest", zei de rechter, onderdrukt
lachend.
„Een kwaadaardig beest!" herhaalde ik, het stof van mij
afkloppend. Zij hielpen mij er weer op; maar opnieuw steigerde het paard, snuivend en brieschend; ik kon het niet
door de poort krijgen.
Toen riep een oude boer: „Ei, kijk eens, daar zit immers
de heks, de oude Lize, bij de poort en laat uit plagerij den
genadigen heer niet weggaan, omdat hij haar geen stuiver
heeft gegeven".
Nu eerst kreeg ik een oude, in lompen gehulde bedelares
in het oog, die dicht bij den weg naar de poort zat gehurkt
en mij met krankzinnige blikken toelachte.
„Wil die heks weleens uit den weg gaan!" schreeuwde de
rechter; maar de oude krijschte: „De bloedbroeder heeft mij
geen stuiver gegeven, ziet ge dien dooden man niet voor mij
liggen? De bloedbroeder kan niet over hem heen springen;
de doode man richt zich op, maar ik zal hem op den grond
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houden, wanneer de bloedbroeder mij een stuiver geeft".
De rechter had het paard bij den teugel gegrepen en wilde
het, zonder op het onzinnige geschreeuw van de oude te
letten, door de poort trekken; iedere moeite was echter tevergeefsch en de oude schreeuwde gruwelijk daartusschendoor:
„Bloedbroeder, bloedbroeder, geef mij een stuiver, geef mij
een stuiver!" Toen greep ik in mijn zak en gooide haar geld
in den schoot, en jubelend en juichend sprong de oude omhoog en schreeuwde: „Kijk die mooie stuivers, die de bloedbroeder mij gegeven heeft; kijk die mooie stuivers!"
Maar mijn paard hinnikte luid en draafde, door den rechter
losgelaten, door de poort. „Nu gaat het mooi en prachtig met
het rijden, genadig heer, in ieder opzicht", zei de rechter, en
de boeren, die mij tot voor de poort waren nageloopen,
lachten nog eens overdreven, toen zij mij onder de sprongen
van het levendige dier op en neer zag vliegenen, en riepen:
„Kijk eens, kijk eens, die daar rijdt als een Kapucijn !"
Het heele voorval in het dorp, in het bijzonder de noodlottige woorden van de krankzinnige vrouw, had mij niet
weinig opgewonden. De belangrijkste maatregelen, die ik
thans moest nemen, schenen mij deze toe, om bij de eerste
gelegenheid al het opvallende uit mijn voorkomen te verwijderen en den een of anderen naam aan te nemen, waarmee
ik mij ongemerkt tusschen de menschen kon begeven.
Het leven lag voor mij als een donker, ondoorzichtbaar
noodlot; wat kon ik anders doen dan mij in mijn verbanning
geheel overgeven aan de golven van den stroom, die mij
onweerstaanbaar meesleurde. Alle draden, die mij eertijds
aan zekere levensomstandigheden bonden, waren doorgesneden en daarom was er voor mij geen houvast te vinden.
Steeds drukker en drukker werd de heirweg, en alles kondigde reeds van verre de rijke, levendige handelsstad aan,
die ik nu naderde. Binnen weinige dagen zag ik haar liggen;
zonder aangesproken, ja, zonder zelfs een enkele maal nauwelijks te zijn aangekeken, reed ik de voorstad binnen. Een
groot huis trof mij, met vensters van helder spiegelglas en
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een gouden gevleugelden leeuw, die boven de deur prijkte.
Een menigte menschen golfde in en uit, wagens reden af en
aan, uit de kamers beneden schalde mij gelach en het geklink
van glazen tegemoet.
Nauwelijks hield ik voor de deur stil, of de huisknecht
haastte zich naderbij, greep mijn paard bij den teugel en
leidde het, toen ik was afgestegen, naar binnen. De elegant
gekleede kellner verscheen met den rinkelenden sleutelbos
en schreed voor mij uit de trap op; toen wij ons op de
tweede verdieping bevonden, keek hij mij nog eens vluchtig aan en bracht mij toen nog een trap hooger, waar hij
de deur van een eenvoudige kamer opende en mij daarna
hoffelijk vroeg, wat ik voorshands te bevelen had; om
twee uur werd gegeten in zaal no x o, eerste. verdieping,
enzoovoort.
„Breng mij een flesch wijn!" Dat was inderdaad het eerste
woord, dat ik er bij den dienstwilligen ijver dezer lieden
tusschen kon krijgen.
Nauwelijks was ik alleen, toen er werd geklopt en een gezicht door de deuropening naar binnen zag, dat op een grappig
masker geleek, zooals ik dat vroeger wel had gezien. Een
spitse roode neus, een paar kleine glinsterende ooggin, een
lange kin en daarbij een hoog opgekamde gepoederde kuif,
die, zooals ik later opmerkte, op geheel onverwachte wijze
achter in een Tituskapsel overging, een groot jabot, een vuurrood vest, waar twee dikke horlogekettingen onderuit hingen,
pantalons, een rok, die hier te nauw, daar te wijd was, kortom,
consequent nergens paste: zoo kwam de gestalte, gekromd
door de buiging, die hij in de deur was begonnen, naar binnen,
hoed, schaar en kam in de hand, zeggend: „Ik ben de kapper
van het huis en bied mijn diensten, mijn bescheiden diensten,
onderdanigst aan".
De kleine, broodmagere gestalte had zoo iets potsierlijks,
dat ik mijn lachen nauwelijks kon onderdrukken. Toch was
de man mij welkom, en ik aarzelde niet hem te vragen of hij
zich er toe in staat achtte mijn door de lange reis en daarbij
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nog door ongelukkig verknippen geheel in verwarring geraakten haardos te fatsoeneeren.
Hij bekeek mijn hoofd met kunstcritische oogen en zei,
terwijl hij de rechterhand gracieus gekromd met uitgespreide
vingers op de rechterzijde van zijn borst legde: „Fatsoeneeren ?
0 God! Pietro Belcampo, jij, dien de snoode benijders
eenvoudigweg Peter Schoonveld noemen, zooals den goddelijken regimentspijper en hoornblazer Giacomo Punto Jacob
Punt, jij wordt miskend. Maar stel je niet zelf je licht onder
de korenmaat, in plaats van het voor de heele wereld te laten
schijnen? Moest de vorm van deze hand, moest de vonk van
het genie, die uit dit oog straalt en die den neus in het voorbijgaan als een liefelijk morgenrood kleurt, moest je heele wezen
niet op het eerste gezicht verraden, dat in jou de geest huist,
die het ideale nastreeft? Fatsoeneeren! Een koel woord,
mijn eer!"
Ik verzocht den wonderlijken kleinen man, zich niet zoo
op te winden, daar ik het volste vertrouwen in zijn handigheid
had. „Handigheid?" ging hij in zijn ijver voort, „wat is
handigheid? Wie was handig? Hij, die op het oog den
afstand mat en daarna, dertig el ver springend, in de sloot
terechtkwam? Hij, die een linzezaad van twintig pas afstands
door het oog van een naald gooide? Hij, die vijf centenaars
aan den degen hing en dezen zoo op het puntje van zijn neus
balanceerde, zes uur, zes minuten, zes seconden en een oogenblik lang? Ha, wat is handigheid! Pietro Belcampo,
dien de kunst, de heilige, doordringt, kent haar niet.
De
kunst, minheer, de kunst!
Mijn fantasie dwaalt in
het wonderbaarlijke krullenbouwsel, dat door den adem
van Zephir in golven en kringen wordt opgebouwd en
vernietigd. Daar schept zij en arbeidt en werkt. Ha, er is
iets goddelijks in de kunst; want de kunst, mijnheer, is
eigenli} k niet de kunst waarover men zooveel spreekt, maar

zij ontstaat veeleer uit alles wat men kunst noemt. U zult
mij begrijpen, mijnheer, want u schijnt mij een helder hoofd
te hebben, zooals ik uit het krulletje afleid, dat zich ter
I
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rechterzijde over uw vereerd voorhoofd heeft neergevlijd".
Ik verzekerde, dat ik hem volkomen begreep, en terwijl
mij de wel zeer origineele dwaasheid van den kleinen man
bijzonder vermaakte, besloot ik, de hulp inroepend van zijn
hooggeroemde kunst, zijn ijver, zijn pathos in het geheel niet
te onderbreken.
„Wat denkt u", zei ik, „uit mijn verwarden haardos te
kunnen maken?"
„Alles wat u maar wilt", antwoordde de kleine man. „Wil
de raad van den kunstenaar Pietro Belcampo echter Benig
resultaat hebben, laat mij dan eerst behoorlijk in de lengte,
breedte en hoogte uw waardig hoofd, uw geheele gestalte,
uw gang, uw gelaatsuitdrukking, uw gebaren beschouwen!
Dan zal ik zeggen of u meer neigt tot het antieke of tot het
romantische, tot het heroïeke, het groote, verhevene, tot het
naïeve, tot het idyllische, het ironische, tot het humoristische;
dan zal ik de geesten van Caracalla, van Titus, Karel den
Grooten, Hendrik den Vierden, Gustaaf Adolf, of van
Vergilius, Tasso, Boccaccio oproepen. Door hen bezield
trillen de spieren van mijn vingers, en onder de sonoor
kwinkeleerende schaar ontstaat het meesterstuk. Ik zal het
zijn, mijnheer, die uw karakteristiek, zooals zij in het leven
tot uiting moet komen, zal voleindigen. Maar nu verzoek
ik u, Benige malen de kamer op en neer te loopen; ik
wil beschouwen, opmerken, bekijken; ik verzoek u!"
Ik moest mij wel naar den wonderlijken man schikken ; ik
liep, zooals hij het had gewild, de kamer op en neer, terwijl ik
mij alle moeite gaf die bepaalde houding van den monnik, die
niemand ooit heelemaal kan afleeren, hoe lang het ook geleden
is dat hij het klooster verliet, te verbergen. De kleine man beschouwde mij opmerkzaam; toen begon hij echter om mij heen
te trippelen, hij zuchtte en steunde, hij haalde zijn zakdoek te
voorschijn en wischte zich de zweetdruppels van het voorhoofd.
Eindelijk stond hij stil, en ik vroeg hem, of hij het nu met zichzelf eens was geworden, hoe hij mijn haardos moest behandelen.
Toen zuchtte hij en zei: „Ach, mijnheer! wat beteekent dat!
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U hebt u niet aan uw natuurlijk wezen overgegeven; er
lag een dwang in deze beweging, een gevecht tusschen tegenstrijdige naturen. Nog een paar passen, mijnheer!"
Ik weigerde ronduit mij nog eens te kijk te stellen, door te
verklaren, dat, als hij nu niet besluiten kon mijn haar te knippen, ik er van moest afzien een beroep op zijn kunst te doen.
„Begraaf je, Pietro", riep de kleine vol vuur, „want je
wordt miskend in deze wereld, waar geen trouw, geen oprechtheid meer te vinden is. Maar u zult toch mijn blik, die
in de diepte schouwt, moeten bewonderen, ja, het genie in
mij vereeren, mijnheer! Tevergeefs probeerde ik geruimen tijd
al het tegenstrijdige, dat in uw heele wezen, in uw bewegingen
ligt, te vereenigen. Er ligt in uw manier van loopen iets, dat
op een geestelijke duidt: Ex profundis clamavi ad te, Domfine!
Oremus !
Et in omnia saecula saeculorum. Amen.'
Deze woorden zong de kleine man met heesche, kwakende
stem, terwijl hij met de grootste getrouwheid houding en
gebaren der monniken nadeed. Hij draaide zich als voor het
altaar, hij knielde en stond weer op; maar nu nam hij een
trotsche, hooghartige uitdrukking aan, hij fronste het voorhoofd, sperde de oogen open en zei: „De wereld behoort mij!
Ik ben rijker, verstandiger, knapper dan jullie allemaal, jullie
mollen, buig je voor mij! Ziet u, mijnheer", zei de kleine man,
„dat zijn de voornaamste ingrediënten van uw uiterlijk voorkomen, en als u het wenscht, dan zal ik, uw trekken, uw
figuur, uw karakter in aanmerking nemend, wat Caracalla,
Abélard en Boccaccio bij elkaar gieten en zoo in het vuur vorm
en uitdrukking scheppend, beginnen met het schitterende,
antiek-romantische werkstuk van lokken en krulletjes".
Er lag zooveel waars in de opmerking van den kleinen
man, dat ik het voor raadzaam hield hem te bekennen, dat ik
inderdaad geestelijke was geweest en reeds de tonsuur had
gekregen, die ik nu zooveel mogelijk wenschte te verbergen.
Onder vreemde sprongen, grimassen en praatjes bewerkte
I Uit de diepte heb ik U aangeroepen, o Heer ! — Laat ons
bidden ! — Tot in aller eeuwigheid. Amen. -- Vert.
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de kleine man mijn haar. Nu eens trok hij een donker gezicht
en zag er knorrig uit, dan weer glimlachte hij; nu eens stond
hij in een athletische houding, dan weer verhief hij zich op de
teenen; in het kort, het was mij nauwelijks mogelijk niet nog
meer te lachen dan reeds, zonder dat ik er iets aan kon doen,
gebeurde. Eindelijk was hij klaar en ik verzocht hem, nog
voor hij de woorden kon uitbrengen die hem reeds op de
lippen zweefden, iemand naar boven te sturen, die zich,
zooals hij het met mijn hoofdhaar had gedaan, om mijn verwarden baard kon bekommeren. Toen glimlachte hij zeer
vreemd, sloop op de teenen naar de kamerdeur en deed haar
op slot. Daarna trippelde hij zacht tot midden in de kamer
en zei: „Gouden tijd, toen nog baard en haar als één weelde
van lokken tot sier van den man dienden en de zoete zorg
van één kunstenaar uitmaakten! Maar je bent voorbij! De
man heeft zijn mooiste sieraad verworpen, en een verschrikkelijke stand heeft het zich tot taak gesteld den baard met
afschuwelijke instrumenten tot op de huid te verdelgen. 0,
jullie ellendige, smadelijke baardschrapers en baardsnoeiers,
zet tot hoon van de kunst jullie messen maar aan op zwarte,
in kwalijk riekende olie gedrenkte riemen, zwaait jullie met
een kwast voorziene buidels, kleppert met jullie bekkens en
laat de zeep schuimen, heet, gevaarlijk water rondspattend,
vraagt in brutale schennis jullie patiënten of zij over den duim
of over den lepel geschoren willen worden! I Er bestaan
Pietro's, die jullie snood bedrijf tegenwerken en, zich vernederend tot jullie smadelijk streven de baarden uit te roeien,
nog dat probeeren te redden wat zich boven het gewoel der
tijden verheft. Wat zijn de duizendvoudig gevarieerde bakkebaarden in liefelijke bochten en krommingen, nu eens zacht
de lijn volgend van het teedere ovaal, dan treurig in de diepte
van den hals zinkend, daar driest tot over de mondhoeken
te voorschijn stekend, hier zich bescheiden versmallend tot
een dunne lijn, dan weer zich uitspreidend in een koene beweI De uitdrukking stamt uit een vertelling in „Schatzkastlein des
rheinischen Hausfreundes" van J. P. Hebel. — Vert.
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ging der lokken,
wat zijn zij anders dan de uitvindingen
van onze kunst, waarin zich het hooge streven naar het schoone, naar het heilige openbaart? Ha, Pietro! toon welke geest
in je huist, ja, wat je bereid bent voor de kunst te doen, terwijl
je neerdaalt tot het onuitstaanbare bedrijf van baardschraper".
Onder deze woorden had de kleine man een volledig stel
barbiersgereedschappen te voorschijn gehaald en begon mij
met lichte, geoefende hand van mijn baard te verlossen. Ik
kwam werkelijk als een heel ander mensch uit zijn handen te
voorschijn en er waren nog slechts andere, minder in het
oog loopende kleedingstukken voor noodig, om het gevaar
van mij af te wenden, althans door mijn uiterlijk een voor mij
gevaarlijke aandacht op te wekken.
De kleine man stond daar, van innige tevredenheid naar
mij glimlachend. Ik zei hem, dat ik volkomen onbekend was
in de stad en dat het mij aangenaam zou zijn, mij spoedig
volgens de zede der stad te kunnen kleeden. Ik drukte hem
voor zijn moeite en om hem aan te moedigen mijn commissionnair te worden, een dukaat in de hand. Hij was als verheerlijkt, hij lonkte naar den dukaat op de vlakke hand.
„Hoogvereerde beschermer en Maecenas", begon hij, „ik
heb mij niet in u vergist; de geest voerde mijn hand, en in de
adelaarsvlucht der bakkebaarden komt uw voorname gezindheid zuiver tot uitdrukking. Ik heb een vriend, een
Damon, een Orestes, die met hetzelfde diepe begrip, dezelfde
genialiteit aan het lichaam voleindigen zal wat ik aan het hoofd
ben begonnen. U zult begrepen hebben, mijnheer, dat het
een kostuumkunstenaar is, want zoo noem ik hem, in plaats
Hij
van met de gewone, triviale uitdrukking kleermaker.
verliest zich graag in het ideale, en zoo heeft hij, in de fantasie
vormen en gestalten scheppend, een magazijn van de meest
verschillende kleedingstukken aangelegd. U ziet daar den
modernen, goedgekleeden man in alle mogelijke nuances,
zooals hij, nu eens driest en gedurfd alles overstralend of in
zichzelf verzonken op niets acht slaand, dan weer naïef het
hof makend, of ironisch, grappig, slechtgehumeurd, zwaar1
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moedig, bizar, uitgelaten, sierlijk, studentikoos wil schijnen.
De jongeling, die zich voor de eerste maal een rok laat maken
zonder den beperkenden raad van mama of den gouverneur,
de veertigjarige, die zich om der wille van zijn witte haren
moet poederen, de levenslustige oude heer, de geleerde,
zooals hij zich in de wereld beweegt, de rijke koopman, de
welgestelde burger, alles hangt in den winkel van mijn
Damon voor uw oogen; over enkele oogenblikken zullen
de meesterwerken van mijn vriend voor u worden tentoongespreid".
Hij hipte haastig weg en verscheen spoedig weer met een
grooten, sterken, net gekleeden man, die precies het tegendeel van den kleinen man was, zoowel in uiterlijk als in zijn
geheele optreden, maar dien hij mij desondanks als zijn Damon
voorstelde.
Damon mat mij met de oogen en zocht toen zelf uit het pak,
dat een jongen voor hem had gedragen, kleedingstukken
uit, die geheel aan de wenschen beantwoordden, die ik hem
te kennen had gegeven. Ja, eerst later heb ik den fijnen tact
van den kostuumkunstenaar, zooals de kleine hem precieus
noemde, ingezien, die bij het streven mij zoo te veranderen,
dat ik volstrekt niet opviel, maar onopgemerkt bleef, en toch
wanneer ik werd opgemerkt, achting inboezemde, zonder
nieuwsgierigheid naar stand, beroep enzoovoort op te wekken, zoo juist koos. Het is werkelijk moeilijk om zich zoo te
kleeden, dat het meer algemeene karakter der kleedij het een
of ander vermoeden, dat men dit of een ander beroep uitoefent, niet laat opkomen, ja, dat niemand er aan denkt
daarover zijn gedachten te laten gaan. Het kostuum van den
wereldburger wordt waarschijnlijk slechts door het negatieve
gekenmerkt en wijst ongeveer in de richting van wat men
goede manieren noemt, die ook meer in het nalaten dan in het
doen liggen.
De kleine man putte zich nog uit in allerlei merkwaardige, groteske zegswijzen; ja, daar waarschijn lijk weinigen
hem een zoo gewillig oor verleenden als ik, scheen hij over10
Het Duivelselixer 9

gelukkig te zijn, goed zijn licht te kunnen laten schijnen.
Damon, een ernstige en naar het mij voorkwam verstandige
man, onderbrak echter plotseling zijn gepraat door hem bij
den schouder te pakken en te zeggen: „Schoonveld, je bent
vandaag weer eens goed op dreef met je dwaze praatjes;
ik wed, dat mijnheer hier de ooren tuiten van al den onzin
dien je uitkraamt".
Belcampo boog treurig zijn hoofd, maar toen greep hij
haastig zijn stoffigen hoed en riep luid, terwijl hij door de
deur naar buiten wipte: „Zoo word ik door mijn besten vriend
geprostitueerd!"
Damon zei, terwijl hij afscheid nam: „Het is een heel
merkwaardige kletskous, die Schoonveld! Het vele lezen
heeft hem half gek gemaakt, maar verder is hij een goedaardig mensch en bekwaam in zijn vak; daarom mag ik
hem graag lijden, want als men op een bepaald gebied
zeer veel presteert, dan mag men verder weleens uit den
band springen".
Toen ik alleen was, begon ik mij voor den grooten spiegel,
die in de kamer hing, formeel te oefenen in het loopen. De
kleine kapper had mij een goede vingerwijzing gegeven. Den
monniken is een zekere plompe, stijve snelheid in het loopen
eigen, die door de lange kleeding, welke de passen belemmert,
en door het streven zich, zooals de dienst het vereischt, vlug
te bewegen, wordt veroorzaakt. Ook ligt in het ietwat achterovergebogen lichaam en in de manier waarop zij hun armen
houden, die nooit naar beneden mogen hangen, daar de
monnik de handen, wanneer hij ze niet vouwt, in de wijde
mouwen van de pij steekt, iets zoo typeerends, dat het den
goeden opmerker niet gemakkelijk ontgaat.
Ik probeerde dit alles af te leggen, ten einde ieder spoor
van mijn stand uit te wisschen. Slechts daarin vond ik troost
voor mijn gevoel, dat ik mijn heele leven als uitgeleefd, als
afgedaan, zou ik willen zeggen, beschouwde en nu een nieuw
bestaan zoo binnentrad als werd de nieuwe gestalte door een
geestelijke leiding tot leven gewekt, waarin zelfs de herinneI
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ring aan een vroeger bestaan steeds zwakker en zwakker
werd en ten slotte geheel verzonk.
Het gewoel der menschen, het voortdurend rumoer der
bedrijvigheid op straat, alles was nieuw voor mij en bijzonder
geschikt de opgewekte stemming te bestendigen, waarin het
grappige mannetje mij had gebracht. In mijn nieuwe, behoorlijke kleeren waagde ik mij naar beneden om aan den goed
bezetten disch plaats te nemen, en alle schuwheid verdween,
toen ik opmerkte dat niemand op mij lette, ja, dat mijn
naaste buurman zich niet eens de moeite gaf mij aan te kijken,
toen ik mij naast hem zette. In de vreemdelingenlijst had ik
mij, daarmee mijn bevrijding door den prior gedenkend,
Leonardus genoemd en voor een particulier uitgegéven, die
voor zijn plezier reisde. Zulke reizigers zouden er wel veel
in de stad zijn en des te minder reden gaf ik tot verdere navraag.
Het was voor mij een bijzonder genoegen door de straten
te slenteren en mij te verlustigen in den aanblik der rijke
winkels, der uitgestalde schilderijen en kopergravures.
's Avonds bezocht ik de promenades, waar mij dikwijls mijn
afgezonderdheid te midden van het levendige gewoel der
menschen met bittere gevoelens vervulde. Dat niemand mij
kende, dat in niemands borst ook maar het kleinste vermoeden
kon bestaan wie ik was, welk een wonderlijk merkwaardig
spel van het toeval mij hier had doen belanden, ja, wat ik
allemaal in mijzelf verborgen hield, bezat voor mij toch, hoe
weldadig het in mijn omstandigheden voor mij moest zijn,
iets werkelijk gruwzaams, omdat ik mijzelf een afgestorvene
toescheen, die nog op aarde wandelde, daar alles wat hem
verder nog aan het leven bond, al lang gestorven was. Als ik
er aan dacht hoe eertijds iedereen den beroemden kanselredenaar vriendelijk en eerbiedig groette, hoe iedereen naar
mijn gesprek, ja, naar een paar woorden van hem haakte, dan
werd ik door bittere ontstemming aangegrepen. Maar die
kanselredenaar was de monnik Medardus, die is gestorven
en begraven in de afgronden van het gebergte; ik ben het
I
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niet, want ik leef, ja, voor mij heeft nu het leven zich ontsloten,
dat mij zijn genoegens biedt. Zoo was het mij, wanneer in
droomen de gebeurtenissen in het slot zich herhaalden, als
had een ander, niet ik, dit alles beleefd; deze andere was weer
die Kapucijn, maar niet ikzelf. Slechts de gedachte aan
Aurelie verbond mijn vorig bestaan nog met het huidige,
maar als een diepe, nimmer te overkomen verdriet doodde
zij vaak het genoegen dat ik ondervond, en ik werd dan
plotseling weggerukt uit de bonte cirkels, waar het leven
mij steeds meer mee omringde.
Ik liet niet na de vele openbare lokalen te bezoeken, waar
men dronk, speelde en wat dies meer zij, en vooral was ik
zeer gesteld geraakt op zoo'n hotel in de oude stad, waar zich
om der wille van den goeden wijn Tederen avond een talrijk
gezelschap verzamelde. Aan een tafel in de zijkamer zag ik
steeds dezelfde menschen; hun conversatie was levendig en
vol geest. Het gelukte mij nader in contact te komen met de
mannen, die een besloten kring hadden gevormd, door eerst
stil en bescheiden in een hoek van de kamer mijn wijn te
drinken, ten slotte het een of andere interessante literaire
bericht, dat zij zich tevergeefs poogden te herinneren, mee
te deelen en zoo een plaats aan de tafel kreeg, die zij te liever
nog voor mij inruimden, daar hun zoowel mijn spreken als
de omvangrijke kennis beviel, die ik, dagelijks verder doordringend in alle takken van wetenschap, die mij tot nu toe
onbekend hadden moeten blijven, uitbreidde. Zoo verwierf
ik een bekendenkring, die mij goeddeed, en steeds meer en
meer aan het leven in de wereld gewoon rakend, werd mijn
stemming met den dag onbevangener en opgewekter; ik
sleep alle ruwe kanten bij, die van mijn vroegere levenswijze
in mij waren achtergebleven.
Sedert enkele avonden sprak men in den kring, dien ik
bezocht, veel over een onbekenden schilder, die was aangekomen en een tentoonstelling van zijn schilderstukken had
gearrangeerd. Allen, behalve ik, hadden de schilderijen
reeds gezien en loofden hun voortreffelijkheid zoozeer, dat
I
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ik besloot er ook heen te gaan. De schilder was niet aanwezig
toen ik de zaal binnenkwam, maar een oude man speelde voor
gids en noemde de meesters der vreemde schilderijen, die de
schilder tege lijk met de zijne had tentoongesteld. Het waren
prachtige stukken, voor het meerendeel origineelen van
beroemde meesters, welker aanblik mij verrukte. Bij vele schilderijen, die de oude fragmenten van aan groote frescoschilderingen ontkende kopieën noemde, schemerden in mijn ziel
herinneringen aan mijn prilste jeugd. Steeds duidelijker en
duidelijker, steeds natuurgetrouwer gloeiden zij in de levendigste kleuren op. Het waren klaarblijkelijk kopieën uit de
heilige Linde. Zoo herkende ik op een schilderij van de Heilige
Familie in Josephs trekken duidelijk het gezicht van dien
vreemden pelgrim, die den wonderbaarlijken knaap naar mij
toe bracht. Een gevoel van den diepsten weemoed doordrong
mij, maar ik kon een luiden uitroep niet bedwingen, toen mijn
blik op een levensgroot portret viel, waarop ik mijn pleegmoeder, de vorstin, herkende. Zij was prachtig, en met die
in den hoogsten zin opgevatte gelijkenis, zooals Van Dijk zijn
portretten maakte, in de dracht geschilderd waarin zij in de
processie op Bernardusdag voor de nonnen uit pleegde te
loopen. De schilder had juist het oogenblik vastgelegd, als
zij zich na beëindigd gebed gereedmaakt uit haar kamer te
gaan, om de processie te beginnen, die het verzamelde volk
in de kerk, dat in het perspectief van den achtergrond zichtbaar was, vol verwachting verbeidt. In den blik der prachtige
vrouw lag heel die uitdrukking van het tot het hemelsche
verheven gemoed; ach, het was als scheen zij te smeeken om
vergeving voor den misdrijvenden, brutalen zondaar, die zich
met geweld van haar moederhart had losgerukt, en deze zondaar was ik immers zelf! Gevoelens, die mij sinds lang vreemd
waren, doorstroomden mijn borst, een onuitsprekelijk verlangen sleurde mij mee; ik bevond mij weer bij den goeden
priester in het dorp van het Cisterciënserklooster, een montere, onbevangen, vroolijke jongen, van plezier juichend,
omdat Bernardusdag aangebroken was. Ik zag haar! „Ben
I
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je vroom en goed geweest, Franciscus?" vroeg zij met de
stem, waarvan de volle klank door liefde was gedempt,
zoodat zij zacht en liefelijk tot mij klonk. „Ben je braaf en vroom
geweest?" Ach, wat kon ik haar antwoorden? Ik heb het
eene vergrijp op het andere gestapeld, de breuk der gelofte
werd door moord gevolgd! Door verdriet en berouw verscheurd zonk ik half bewusteloos op de knieën, tranen
sprongen in mijn oogen.
Verschrikt sprong de oude man op mij toe en vroeg heftig:
„Wat is er, mijnheer, wat is er?"
„Het portret van de abdis lijkt zooveel op mijn moeder,
die een verschrikkelijken dood gestorven is", zei ik dof en
binnensmonds, en probeerde, terwijl ik opstond, mij zoo goed
mogelijk te beheerschen.
„Kom, mijnheer", zei de oude man, „zulke herinneringen
zijn te pijnlijk; men moet ze vermijden. Er hangt hier nog een
portret, dat mijn meester voor zijn beste werk houdt. Het schilderij is naar het leven gemaakt en eerst kort geleden gereedgekomen; wij hebben er een gordijn voor gehangen, opdat
de zon de nog niet eens heelemaal gedroogde kleuren niet
bederft". De oude man bracht mij behoedzaam op de
plaats, waarvandaan het licht het beste viel en trok toen snel
het gordijn weg. Het was .... Aurelie! Ik werd aangegrepen door een ontzetting, die ik nauwelijks vermocht te
onderdrukken. Maar ik herkende de nabijheid van den
Booze, die mij met geweld in den golvenden stroom wilde
dringen, waaraan ik nauwelijks was ontworsteld, die mij wilde
vernietigen, en ik kreeg weer den moed om mij te verzetten
tegen het monster, dat in geheimzinnige duisternis mij bestormde.
Met gretige blikken verslond ik Aurelie's bekoorlijkheden,
die in het als in leven stralende schilderij naar voren kwamen.
De kinderlijk milde blik van het vrome kind scheen den laaghartigen moordenaar van haar broer aan te klagen, maar ieder
gevoel van berouw stierf weg in den bitteren, vijandigen hoon,
die, in mijn binnenste ontkiemend, mij als met vergiftigde
IIO

stekels uit het welgezinde leven verdreef. Wat mij pijnigde
was slechts, dat Aurelie in dien noodlottigen nacht niet de
mijne was geworden. Hermogens verschijning verijdelde dat,
maar hij boette het met den dood! Aurelie leeft en dat is
genoeg om ruimte te geven aan de hoop, haar nog eens te
bezitten! Ja, het is zeker, dat zij nog de mijne zal worden,
want het noodlot, dat zij niet ontwijken kan, heerscht over haar;
en ben ik niet zelf dat noodlot?
Zoo stijfde ik mij in het misdadige, terwijl ik naar haar
beeltenis tuurde. De oude scheen zich over mij te verwonderen. Hij kraamde er allerlei uit over compositie, toon, kleur;
ik hoorde hem niet. De gedachte aan Aurelie, de hoop, de
slechts uitgestelde booze daad nog te bedrijven, vervulde
mij zoo geheel en al, dat ik wegsnelde zonder naar den onbekenden schilder navraag te doen en daardoor wellicht nader
uit te vorschen, hoe het met die schilderijen zat, die als in een
cyclus aanwijzingen over mijn heele leven schenen in te houden. Om Aurelie te bezitten was ik besloten alles te wagen,
ja, het was mij alsof ik zelf boven de verschijningen van mijn
leven was geplaatst, en ze doorziend, nooit vrees zou behoeven
te hebben en daardoor ook nooit iets zou behoeven te wagen.
Ik verdiepte mij in allerlei plannen en mogelijkheden om mijn
doel nader te komen; vooral geloofde ik nu velerlei van den
onbekenden schilder gewaar te worden en vele mij onbekende
betrekkingen uit te vorschen, die, ter voorbereiding van mijn
doel, voor mij nuttig zouden kunnen zijn om te weten.
Ik was namelijk niet minder van plan, dan om in mijn
huidige nieuwe verschijning op het slot terug te keeren, en
dat scheen mij niet eens een bijzonder koen waagstuk toe.
Des avonds sloot ik mij bij dien kring menschen aan; het was
mij er om te doen aan de steeds stijgende spanning van mijn
geest, aan de razende werking van mijn in beweging gebrachte
fantasie paal en perk te stellen.
Men sprak veel over de schilderijen van den vreemden
schilder en voornamelijk over de zeldzame uitdrukking, die
hij in zijn portretten wist te leggen; ik kon met dezen lof inI I I

stemmen en met een bijzondere kracht van uitdrukking, die
slechts de weerspiegeling was van de spottende ironie, die
als een verterend vuur in mijn binnenste brandde, de niet te
noemen bekoorlijkheid, die over Aurelie's devoot, engelschoon
gezicht lag verbreid, beschrijven. Iemand zei, dat hij den schilder, die door het voltooien van vele portretten, waarmee
hij hier was aangevangen, nog in de stad werd opgehouden,
en die een interessant en schitterend kunstenaar was, hoewel
reeds tamelijk bejaard, morgenavond in den kring wilde meenemen. Door zeldzame gevoelens, door onbekende vermoedens bestormd, voegde ik mij den volgenden avond later dan
gewoonlijk bij het gezelschap; de vreemdeling zat, den rug
naar mij toegewend, aan tafel. Toen ik ging zitten, toen ik hem
aanzag, staarden mij de trekken van dien vreeselijken onbekende tegemoet, die op Antoniusdag tegen den hoekpilaar
stond en mij van angst en beven vervulde.
Hij zag mij lang diep-ernstig aan, maar de stemming
waarin ik mij bevond sedert ik Aurelie's beeltenis had gezien, gaf mij den moed en de kracht dezen blik te verdragen.
De vijand was nu zichtbaar te voorschijn getreden en nu ging
het er om met hem den strijd op leven en dood te beginnen.
Ik besloot den aanval af te wachten, maar hem dan met de
wapens, waarop ik bouwen kon, af te slaan. De vreemdeling
scheen niet bijzonder acht op mij te slaan, doch zette, den blik
van mij afwendend, het gesprek over kunst voort, waarin
hij betrokken was toen ik binnenkwam.
Men - kwam over zijn schilderijen te spreken en prees voornamelijk Aurelie's portret. Iemand was van meening, dat het
schilderij, hoewel het zich op het eerste gezicht als een portret
liet aanzien, toch als studie kon dienen en voor de een of
andere heilige kon worden gebruikt.
Men vroeg naar mijn oordeel, daar ik juist dit schilderij met
al zijn voortreffe lijkheden zoo prachtig in woorden had uitgebeeld, en onwillekeurig liet ik mij ontvallen, dat ik mij de
heilige Rosalia niet anders kon voorstellen dan zooals het
portret van de onbekende.
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De schilder scheen mijn woorden nauwelijks te hooren, daar
hij mij plotseling in de rede viel: „Inderdaad is die vrouw,
die dat portret getrouw voorstelt, een vrome heilige, die zich
in den strijd tot het hemelsche verheft. Ik heb haar geschilderd,
toen zij door het verschrikke lijkste verdriet aangegrepen was,
maar toch in de religie troost vond en van het eeuwige lot,
dat boven de wolken troont, hulp verwachtte; en de uitdrukking van deze hoop, die slechts in het gemoed kan wonen
dat zich hoog boven het aardsche verheft, heb ik getracht
in de beeltenis te leggen".
Men verdiepte zich in andere gesprekken ; de wijn, die heden
ter eere van den vreemden schilder van betere kwaliteit was
en rijkelijker dan anders werd aangesproken, vroolijkte de
gemoederen op. Een ieder wist iets vermakelijks te vertellen,
en hoewel de vreemdeling slechts in zichzelf scheen te lachen
en dit inwendige lachen zich slechts in de oogen scheen te
weerspiegelen, verstond hij toch meermalen de kunst door
enkele in het gesprek geworpen kernachtige woorden het
geheel bijzonder in gang te houden. Ook al kon ik, zoo vaak
de vreemdeling mij aankeek, een somber gevoel van afgrijzen
niet onderdrukken, meer en meer overwon ik de ontzettende
stemming, waar ik eerst door was aangegrepen, toen ik den
vreemdeling zag. Ik vertelde over den potsierlijken Belcampo,
dien allen kenden, en tot hun vreugde gelukte het mij zijn
fantastische, onderdanige benauwdheid goed te laten uitkomen, zoodat een echt gemoedelijke, dikke koopman, die
gewoonlijk tegenover mij zat, met oogen tranend van het
lachen verzekerde, dat dit sinds langen tijd de prettigste
avond was, dien hij had beleefd. Toen het lachen eindelijk
begon te verstommen, vroeg de vreemdeling plotseling :
,,Hebt u den duivel al gezien, mijne heeren?" Men hield
de vraag voor de inleiding van de een of andere grappige
geschiedenis en verzekerde algemeen, dat men nog niet de
eer had gehad; daarna ging de vreemde verder: „Nu, het
had niet veel gescheeld of die eer was mij te beurt gevallen,
en wel op het slot van baron F. in het gebergte".
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Ik begon te beven, maar de anderen riepen lachend: „Verder, verder!"
„U kent waarschijnlijk allen wel", hernam de vreemdeling,.
„als u door het gebergte bent gekomen, die wilde, ijzingwekkende omgeving, waar, wanneer de wandelaar uit het
dichte sparrenbosch op de hoogste rotsmassa komt, een diepe,
zwarte afgrond zich voor hem opent. Het is de zoogenaamde
Duivelskloof, en heelemaal boven steekt een rotsblok uit,,
dat den zoogenaamden Duivelszetel vormt. Men zegt, dat
graaf Victorin, booze plannen smedend, op deze rots
zat, toen plotseling de duivel verscheen en, daar hij besloten
was de hem welgevallige plannen van Victorin zelf uit tevoeren, den graaf in den afgrond slingerde. De duivel verscheen daarna als Kapucijn op het slot van den baron en
nadat hij zich met de barones had vermaakt, zond hij haar
naar de hel, zooals .hij ook den krankzinnigen zoon van den
baron,diehtcgvanduieltw n,
maar luid verkondigde: ,Het is de duivel!',wurgde, waardoor
echter een vrome ziel werd gered van den ondergang, waartoede arglistige duivel reeds besloten had. Nadien verdween
de Kapucijn op onbegrijpelijke wijze, en men zegt, dat hij
lafhartig is gevlucht voor Victorin, die uit zijn graf bloedig
was opgestegen. Hoe het ook zij, ik kan u met stelligheid
zeggen, dat de barones door vergif overleed, Hermogen door
van sluipmordhetvnkwam,brotdna
verditsfnaAuel,dvromhigeknd
tijd toen het verschrikkelijke gebeurde op het slot schilderde,.
als alleen achtergebleven wees naar een ver land vluchtte en
wel in een Cisterciënserklooster, waarvan de abdis met haar
vader bevriend was. U hebt het portret van deze prachtige
vrouw in mijn galerij gezien. Doch dat alles zal u deze heer
(hij wees op mij) veel uitvoeriger en beter kunnen vertellen ,
daar hij tijdens deze gebeurtenissen op het slot aanwezig was".
Alle blikken waren vol verbazing op mij gericht; verontwaardigd sprong ik op en riep met luide stem: „Ei, mijnheer,
wat heb ik met uw dwaze duivelsgeschiedenissen, met uw
.
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moordverhalen te maken; u verwisselt mij met een ander;
werkelijk, u hebt den verkeerde voor en ik verzoek u mij hier
heelemaal buiten te laten". Door de opstandigheid in mijn
binnenste viel het mij moeilijk genoeg, mijn woorden nog dien
klank van onverschilligheid te geven; de uitwerking van de
geheimzinnige woorden van den schilder, zoowel als mijn
hartstochtelijke onrust, die ik tevergeefs probeerde te verbergen, was maar al te duidelijk. De vroolijke stemming verdween en de gasten, zich nu herinnerend hoe ik, voor iedereen
een vreemde, mij zoo langzamerhand bij hen had gevoegd,
keken mij met wantrouwende, argwanende blikken aan.
De vreemde schilder was opgestaan en doorboorde mij
met de starre, levend-doode oogen, zooals destijds in de
Kapucijnerkerk. Hij sprak geen woord, hij scheen star en
levenloos te zijn, maar zijn spookachtige aanblik deed mij de
haren ten berge rijzen; koude druppels stonden op mijn
voorhoofd en door ontzetting ten zeerste aangegrepen, beefde
ik tot in al mijn vezels.
„Scheer je weg!" schreeuwde ik,
buiten mijzelf, „jiizelf bent de satan, jij bent de misdadige
moord, maar over mij heb je geen macht!"
Alles verhief zich van zijn plaats. „Wat is dat, wat is dat?"
riep men door elkaar heen; uit de zaal drongen menschen,
hun spel in den steek latend, naar binnen, geschrokken door
den vreeselijken klank van mijn stem. „Een beschonkene,
een krankzinnige! Breng hem weg! Breng hem weg!" riepen
verschillenden. Maar de vreemde schilder stond onbeweeglijk,
mij aanstarend. Buiten zinnen van woede en vertwijfeling rukte
ik het mes, waarmee ik Hermogen had gedood en dat ik gewoon
was steeds bij mij te dragen, uit den zijzak en stortte mij op den
schilder, maar door een slag viel ik op den grond en de schilder
lachte met vreeselijken spottoon, zoodat het in de kamer
weergalmde: „Broeder Medardus, broeder Medardus, je speelt
een verkeerd spel, ga en vertwijfel in berouw en schaamte".
Ik voelde, dat ik door de gasten werd aangegrepen; toen
vermande ik mij, en als een woedende stier drong en sloeg ik
op de menigte in, zoodat velen op den grond vielen en ik mij
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Ik rende door den corridor;
een weg naar de deur baande.
toen werd een kleine zijdeur geopend en ik werd een donkere
kamer binnengetrokken; ik weerstreefde niet, daar de menschen reeds achter mij aanstormden. Toen de zwerm voorbij
was, leidde men mij langs een zijtrip in den hof en daarna
door het achterhuis op straat. Bij het heldere licht der lantaarns
herkende ik in mijn redder den potsierlijken Belcampo. „u
schijnt", begon hij, „een fatale kwestie met den vreemden
schilder te hebben; ik dronk een glaasje in de zijkamer toen
het tumult begon, en besloot u te redden, want slechts ik
alleen ben aan de heele kwestie schuld".
„Hoe is dat mogelijk?" vroeg ik hoogst verbaasd.
„Wie gebiedt het oogenblik, wie kan weerstand bieden
aan de ingevingen van den hoogeren geest!" ging het mannetje
pathetisch verder. „Toen ik uw haardos arrangeerde, geachte
heer, werden in mij comme a l' ordinaire de subliemste _ideeën
geboren; ik gaf mij over aan de wilde uitbarsting eener ongebreidelde fantasie en daardoor vergat ik niet alleen de lok
van den toorn op de kruin zooals het behoort in een zachte
golf langs den hoofdvorm glad te strijken, maar liet zelfs de
zeven en twintig haren van den angst en van den afschuw
boven het voorhoofd staan; deze richtten zich onder den
starren blik van den schilder op, die eigenlijk een spookverschijning is, en bogen zich steunend tegen de lok van den
toom, die sissend en knetterend uit elkaar ging. Ik heb alles
aangezien; toen trok u, in woede ontstoken, een mes, geachte
heer, waar reeds enkele druppels bloed aan hingen; maar het
was vergeefsche moeite, hem naar den Orcus te zenden, die
den Orcus reeds toebehoort, want deze schilder is Ahasverus,
de wandelende jood, of Bertram de Bornis 1, of Mephisto,
of Benvenuto Cellini 2 of de heilige Petrus, kortom, een
gemeene spookgestalte, en door niets anders te verdrijven
dan door een gloeiende friseertang, die de idee krult, die hij
,

I Provencaalsch troubadour, einde I z de eeuw. — Vert.
Beroemd Italiaansch goudsmid ( 15 00— I 5 7 I ); zijn interessante
autobiographie is door Goethe in het Duitsch vertaald. — Vert.
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eigenlijk is, of door de gedachten, die hij moet inzuigen om de
idee te voeden, met electrische kammen handig te friseeren.
U ziet, geachte heer, dat voor mij, den kunstenaar en fantast
van professie, zulke dingen onverschillig zijn I.
Het dwaze gepraat van het mannet] e, dat ondertusschen
met mij door de straten rende, bezat op dat oogenblik voor
mij iets huiveringwekkends, en als ik zoo nu en dan zijn potsierlijke sprongen, zijn komiek gezicht zag, kon ik niet nalaten
in krampachtig lachen uit te barsten.
Eindelijk waren wij in mijn kamer; Belcampo hielp mij
pakken, en spoedig was alles voor de reis gereed; ik drukte
het mannetje enkele dukaten in de hand; hij sprong hoog op
van plezier en riep luid : „Heisa, nu heb ik achtbaar geld,
louter glinsterend goud, in hartebloed gedrenkt, glanzend
en roode stralen schietend. Dat is een inval, en nog wel een
v roolij ke, mijnheer, verder niets".
Deze toevoeging werd hem ontlokt door mijn bevreemding
over zijn uitlating; hij verzocht de lok van den toom nog in
de juiste golf te mogen leggen, de haren van den angst korter
te knippen en een lokje liefde als aandenken te mogen meenemen.
Ik liet hem begaan en hij voerde alles met de potsierlijkste
gebaren en grimassen uit. Ten slotte greep hij het mes, dat ik
bij het verkleeden op de tafel had gelegd en stak daarmee,
terwijl hij een gevechtshouding aannam, in de lucht. „Ik dood
uw tegenstander", riep hij, , , en daar hij slechts een idee is,
moet hij door een idee kunnen worden gedood, en hij sterft
derhalve aan deze, van mij, die ik om de uitdrukking te versterken met gepaste lichaamsbewegingen begeleid. Apage,
Satanas, apage, apage! Ahasverus, allez vous en! 2 Nu, dat is
I De zin eindigt in een onvertaalbare woordspeling. Hij luidt in zijn
geheel: Sie sehen, Verehrter, dass mir, dem Kiinstler and Phantasten von
Profession, dergleichen Dinge wahre Pomade sind, — weiches Sprichwort,
aus meiner Kunst entnommen, weit bedeutender ist, als man wohl glaubt,
sobald nur die Pomade echtes Nelkenol enthalt. — Vert.
z Ga achter mij, Satan, ga achter mij! Ahasverus, ga heen! — Vert.
1
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gebeurd", zei hij, het mes neerleggend, diep ademhalend en
zich het voorhoofd afvegend, als iemand die zich duchtig
heeft ingespannen om een zwaar werkje te volbrengen. Snel
wilde ik het mes verbergen en stak het in de mouw, als droeg
ik nog de monnikspij, hetgeen het mannetje opmerkte en waarover hij sluw glimlachte. Intusschen blies de postiljon voor
het huis; toen wijzigde Belcampo plotseling toon en houding,
hij haalde een kleinen zakdoek te voorschijn, deed alsof hij
zich de tranen uit de oogen veegde, boog herhaaldelijk heel
eerbiedig, kuste mij de hand en den rok en vleide: „Twee
missen voor mijn grootmoeder, die aan een indigestie, vier
missen voor mijn vader, die aan onwillekeurig vasten stierf,
eerwaardige heer! Maar voor mij iedere week één, als ik gestorven ben. Voorshands aflaat voor mijn vele zonden! Ach,
eerwaardig heer, er huist een infame, zondige kerel in mijn
binnenste en zegt: ,Peter Schoonveld, stel je niet aan en geloof
wat je bent, maar ik ben eigenlijk jou, heet Belcampo en ben
een geniale idee, en als je dat niet gelooft, dan steek ik je
metnspi,harcegdtn'.Dzvijadge
mensch, Belcampo genaamd, eerwaarde, begaat alle mogelijke
zonden; onder andere twijfelt hij vaak aan het tegenwoordige,
bedrinkt zich, slaat om zich heen en pleegt ontucht met
mooie, jonkvrouwelijke gedachten; deze Belcampo heeft mij,
Peter Schoonveld, heelemaal in de war gebracht en confuus
gemaakt, zoodat ik vaak onbetamelijk rondspring en de kleur
der onschuld schend, doordat ik zingend in dulci jubilo met
witzijden kousen in de str ... zit. Vergiffenis voor allebei,
voor Pietro Belcampo en Peter Schoonveld!" Hij knielde
voor mij neer en deed alsof hij heftig snikte.
Ik kreeg genoeg van de dwaasheden van dezen man. „Wees
toch verstandig", riep ik hem toe; de kellner trad binnen
om mijn bagage te halen. Belcampo sprong op, en weer in
zijn opgewekten humor terugvallend, hielp hij den kellner,
terwijl hij aan één stuk door kletste, dat te halen wat ik in
der haast nog verlangde.
„De kerel is een volmaakte kletskous, men mag zich niet te
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veel met hem inlaten", riep de kellner, terwijl hij het portier
dichtsloeg.
Belcampo zwaaide met den hoed en riep: „Tot mijn laatsten ademtocht ... !" toen ik met veelbeteekenenden blik
den vinger op den mond legde.
Toen de morgen begon te schemeren, lag de stad reeds ver
achter mij, en de gestalte van den vreeselijken, ontzettenden
man, die mij als een ondoorgrondelijk geheim gruwzaam omvatte, was verdwenen.
De vraag van den postmeester: „Waarheen?" bracht mij
opnieuw weer duidelijk voor den geest, hoe ik nu iedere verbinding met het leven afvallig was geworden en, prijsgegeven
aan de onstuimige golven van het toeval, rondzwierf. Maar had
niet een onweerstaanbare macht mij met geweld uit alles gerukt, wat mij anders gemeenzaam was, slechts opdat de in mij
wonende geest in ongebreidelde kracht zijn vleugels rustig
kon ontplooien en bewegen?
Rusteloos doorkruiste ik het prachtige land, nergens vond
ik rust, zonder ophouden werd ik voortgedreven, steeds
verder naar het Zuiden; ik was, zonder daarbij te denken,
tot nu toe nauwelijks merkbaar van de reisroute afgeweken, die Leonardus mij had uitgeduid, en zoo werkte
de stoot, waarmede hij mij in de wereld gedreven had,
als met magische kracht door in de goede richting.
In een donkeren nacht reed ik door een dicht bosch, dat
zich nog verder dan de volgende halte uitstrekte, zooals de
postmeester mij had gezegd en om welke reden hij mij had
aangeraden bij hem den ochtend af te wachten, hetgeen ik,
om slechts zoo snel mogelijk een doel te bereiken, dat voor
mijzelf een geheim was, afsloeg. Reeds toen ik vertrok, bliksemde het in de verte, maar spoedig kwamen de wolken zwarter en zwarter opzetten, die de storm had opeengehoopt en
voor zich uit joeg; de donder weergalmde verschrikkelijk in
een duizendstemmige echo, en roode bliksemstralen schoten
kriskras langs den horizon, zoover het oog reikte; de hooge
sparren kraakten, schuddend tot in de wortels, de regen viel
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muur omringden hof stond. De postiljon klopte op de poort,
de honden kwamen woedend en blaffend naderbij gesprongen,
maar in het huis zelf bleef alles stil en doodsch, tot de postiljon zijn hoorn liet schallen; toen werd op de bovenste verdieping het venster, waaruit mij het licht tegenglom, geopend
en een diepe, ruwe stem riep naar beneden: „Christiaan!
Christiaan!"
„Ja, gestrenge heer", werd beneden geantwoord.
„Er wordt geklopt en geblazen", hernam de stem van
boven, „aan onze poort en de honden zijn als door den duivel
bezeten. Pak jij je lantaarn en de buks no 3 en kijk eens wat
er is". Spoedig daarna hoorden wij hoe Christiaan de honden
weglokte, en zagen hem eindelijk met de lantaarn komen.
De postiljon was van meeping, dat er geen twijfel aan was of
hij moest bij het begin van het bosch zijwaarts zijn afgebogen
in plaats van rechtuit te rijden, daar wij bij de houtvesterswoning waren, die op een uur afstands rechts van de volgende
halte aflag.
Toen wij bij Christiaan onzen nood hadden geklaagd over
het ongeluk, dat ons was overkomen, opende hij direct de
. beide vleugeldeuren van de poort en was behulpzaam bij het
naar binnen rijden van den wagen. De tot bedaren gebrachte
honden liepen kwispelstaartend en snuffelend om ons heen, en de man, die zich niet van het venster had verwijderd, riep
onophoudelijk naar beneden: „Wat is dat, wat is dat? Wat
voor een karavaan is dat?" zonder dat Christiaan of een
van ons hem uitsluitsel gaven.
Eindelijk trad ik, terwijl Christiaan paarden en wagen
onder dak bracht, het huis binnen, dat Christiaan had geopend, en daar kwam mij een groote, sterke man met door
de zon verbrand gezicht, den grooten hoed met den groenen
vederbos op het hoofd, maar verder in hemdsmouwen en
met pantoffels aan, een ontblooten hartsvanger in de hand,
tegemoet, terwijl hij mij barsch toeriep: „Uit welk land komt
u? Dat valt menschen in den nacht lastig, het is hier geen
herberg, geen posthalte! Hier woont de districtshoutvester,
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in stroomen. Ieder oogenblik liepen wij gevaar door de
boomen te worden verpletterd, de paarden steigerden, schuw
geworden door het lichten van den bliksem; spoedig konden
wij nauwelijks nog verder; ten slotte werd de wagen met
zooveel geweld omgerukt, dat het achterrad brak. Wij moesten dus op die plaats blijven en wachten tot de storm ging
liggen en de maan door de wolken heen brak. Eerst nu bemerkte de postiljon, dat hij in de duisternis van den straatweg
was afgedwaald en op een boschweg was terechtgekomen; er
zat niets anders op, dan dezen weg zoo goed als het ging
verder af te gaan, om wellicht bij het aanbreken van den dag
in een dorp te komen. De wagen werd met een boomtak
gestut, en zoo ging het schrede voor schrede verder. Spoedig
zag ik, daar ik vooraan liep, in de verte den schemer van een
licht en meende het geblaf van honden te hooren; ik had mij
niet vergist, want wij hadden nauwelijks nog een paar minuten
geloopen, toen ik zeer duidelijk honden hoorde aanslaan.
Wij kwamen bij een deftig huis, dat in een grooten, door een
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Christiaan is een ezel, dat hij de poort heeft
en die ben ik!
opengedaan".
Ik vertelde heel timide van mijn ongeval en dat slechts de
nood ons hierheen had gedreven; toen werd de man handelbaarder en zei : „Nu
Nu ja, het is waar, het onweer was tamelijk
hevig, maar de postiljon is toch een slungel, dat hij verkeerd
reed en den wagen kapotmaakte. Zoo'n kerel moet met
geblinddoekte oogen door het bosch kunnen rijden, hij moet
er evengoed in thuis zijn als een van ons".
Hij bracht mij naar boven, en terwijl hij den hartsvanger
weglegde, den hoed afzette en een rok aantrok, verzocht hij
zijn ruwe ontvangst niet euvel te duiden, daar hij hier in het
afgelegen huis des te meer op zijn hoede moest zijn, omdat
vaak allerlei liederlijk gespuis door het land zwierf en hij in
het bijzonder met de zoogenaamde stroopers, die hem reeds
vaak naar het leven hadden gestaan, bijna in openlijke vijandschap stond. „Maar", ging hij verder, „die schurken kunnen
mij niets doen, want met Gods hulp vervul ik mijn ambt
trouw en eerlijk, en in geloof en vertrouwen op Hem en op
mijn goed geweer bied ik hun het hoofd".
Onwillekeurig voegde ik er, hetgeen ik nog vaak oudergewoonte niet laten kon, een paar stichtelijke woorden over
de kracht van het vertrouwen op God aan toe, en de houtvester monterde meer en meer op. Ondanks mijn protesten
wekte hij zijn vrouw, een bedaagde, maar opgewekte, kalme
matrone, die, hoewel in den slaap gestoord, den gast toch
vriendelijk welkom heette en op bevel van haar man direct
begon een avondmaaltijd klaar te maken. De postiljon moest,
zooals de houtvester hem voor straf had opgelegd, nog in
denzelfden nacht met den gehavenden wagen teruggaan naar
de posthalte, waar hij vandaan was gekomen, en ik zou door
hem, den houtvester, wanneer ik maar wilde, naar de volgende
halte worden gebracht. Ik liet mij dat te eerder welgevallen,
daar ik het voor wenschelij k hield korten tijd rust te houden.
Ik zei daarom tot den houtvester, dat ik gaarne tot den middag
van den volgenden dag wilde blijven, ten einde geheel op
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mijn verhaal te komen van de vermoeienis, door het voortdurende reizen zonder rustpoos gedurende verschillende
dagen teweeggebracht.
„Als ik u een raad mag geven", antwoordde de houtvester,
„dan blijft u morgen den heelen dag hier en wacht u tot overmorgen, dan kan mijn oudste zoon, dien ik naar de vorstelijke
residentie stuur, u zelf naar de volgende halte brengen".
Ook daarin stemde ik toe en roemde de eenzaamheid van
deze plek, die mij zeer bijzonder aantrok.
„Nu, mijnheer", zei de houtvester, „zoo eenzaam is het
hier niet; of u moest, volgens de gewone begrippen der stedelingen, iedere woning die in het bosch ligt eenzaam noemen,
nog afgezien van het feit, dat het er dan toch zeer van afhangt,
wie er woont. Ja, als hier in dit oude jachtslot nog zoo'n
knorrige, oude heer woonde als eertijds, die zich binnen zijn
vier muren opsloot en geen plezier had in het bosch en in de
jacht, dan kan het een zeer eenzame woonplaats zijn; maar
sedert hij dood is en de genadige landsvorst dit gebouw tot
houtvesterswoning heeft laten inrichten, is het hier echt
levendig geworden. U bent waarschijnlijk zoo'n stadsbewoner,
mijnheer, die niets afweet van het bosch en de jacht, en dan
kunt u het zich niet voorstellen, welk een heerlijk, vroolijk
leven wij jagerslui hebben. Ik en mijn jachtgezellen vormen
één groote familie, ja, u mag het curieus vinden of niet, ik
reken mijn verstandige, goed afgerichte honden daar ook bij;
die begrijpen mij, letten op ieder woord, op iederen blik en
zijn mij trouw tot in den dood. Ziet u wel, hoe verstandig
die dashond daar mij aankijkt, omdat hij weet, dat ik over hem
spreek? Nu, mijnheer, er valt bijna altijd wat in het bosch
te doen; 's avonds wordt alles in orde gemaakt en voorbereid,
en zoodra de morgen grauwt ben ik uit de veeren en ga naar
buiten, een vroolijk jagersdeuntje op mijn hoorn blazend. Dan
schudt en rept alles zich uit den slaap, de honden slaan aan,
zij janken van moed en verlangen naar de jacht. De helpers
schieten haastig hun kleeren aan en komen, de tasschen omgehangen, het geweer over den schouder, de kamer binnen,
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waar mijn oudje het jagersontbijt klaarmaakt en dan trekken
we er met vreugde en lust op uit. Wij komen bij de plaatsen
waar het wild zich ophoudt, een ieder neemt afzonderlijk
van de anderen zijn plaats in, de honden sluipen voort, den
kop laag bij den grond, en snuffelen en speuren en kijken den
jager als met verstandige menschenoogen aan, en de jager
staat, nauwelijks ademhalend, met gespannen haan bewegingloos, als vastgeworteld. En als dan het wild uit het kreupelhout te voorschijn springt en de schoten knallen en de honden
rennen het achterna, wel, mijnheer, dan begint het hart te
bonzen en is men een heel ander mensch. En iedermaal is
zulk een er op uitgaan voor de jacht iets nieuws, want altijd
gebeurt er iets bijzonders, dat nog niet voorviel. Reeds doordat ieder wild zijn eigen tijd heeft, zoodat dan dit, dan dat
te voorschijn komt, wordt het zoo iets heerlijks, dat geen
mensch ter wereld er genoeg van kan krijgen. Maar mijnheer,
ook het bosch zelf is zoo vroolijk en vol leven, dat ik mij er
nooit eenzaam voel. Daar ken ik ieder plekje en iederen boom
en mij is het werkelijk, alsof iedere boom, die onder mijn
oogen is opgegroeid en nu zijn slanken, beweeglijken top
naar de lucht strekt, mij ook moet kennen en liefhebben,
darikhembscdnvrpleg;ja,ikofwrachtig, dat er, wanneer het vaak zoo wonderlijk ruischt en
ritselt, met heel bijzondere stemmen tegen mij gesproken
wordt; dat zou eigenlijk de ware verheerlijking van God en
Zijn almacht zijn, een gebed, zooals men het in woorden
niet kan uitspreken. Kortom, een rechtschapen, vroom jager
leidt werkelijk een vroolijk, heerlijk leven, want hem is wellicht nog iets van de oude, mooie vrijheid overgebleven,
toen de menschen zoo heelemaal in de natuur leefden en niet
wisten van al dat geflikflooi en die aanstellerij, waar zij zich
in hun ommuurde kerkers mee pijnigen, zoodat zij ook heelemaal vervreemd zijn van de heerlijke dingen, die God om
hen heen heeft gemaakt,. opdat zij daardoor worden gesticht
en zij zich er in zullen verlustigen, zooals eertijds de vrije
menschen het deden, die met de heele natuur in liefde en
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vriendschap leefden, zooals men het in oude verhalen kan
lezen".
Dit alles zei de oude houtvester op zulk een toon en met
zoo'n uitdrukking, dat men er wel van overtuigd moest worden, dat hij het diep in zijn hart zoo voelde, en ik benijdde
hem werkelijk zijn gelukkig leven, zijn in het innerlijk hecht
gewortelde, rustige gemoedsstemming, die zoo geheel van
de mijne verschilde.
In het andere gedeelte van het, zooals ik nu bemerkte,
tamelijk uitgestrekte gebouw, bracht de oude man mij naar
een helder, net kamertje, waar ik mijn bagage reeds vond,
en verliet mij, mij verzekerend, dat het lawaai in het huis
in den vroegen morgen mij niet wakker zou maken, daar ik
hier heelemaal afgezonderd was van de overige huisgenooten
en dus zoolang kon uitrusten als ik maar wilde; eerst wanneer
ik naar beneden riep, zou men mij het ontbijt brengen. Hem,
den oude, zou ik eerst bij het middageten terugzien, daar hij
reeds vroeg met zijn gezellen het bosch introk en niet voor
den middag terugkwam.
Ik liet mij op het bed vallen, zonk, vermoeid als ik was,
spoedig in diepen slaap, maar werd gefolterd door een verschrikkelijken droom.
Op zeer merkwaardige wijze begon de droom met het bewustzijn te slapen; ik zei namelijk tot mijzelf: „Nu,
Nu, het is
heerlijk, dat ik direct in slaap ben gevallen en zoo vast en
rustig sluimer; dat zal mij heelemaal opfrisschen van de vermoeienis, maar ik moet in geen geval de oogen openen".
Desondanks was het mij echter, als zou ik dat niet kunnen
laten, en toch werd mijn slaap daardoor niet onderbroken;
toen ging de deur open en een donkere gedaante trad naar
binnen, in wie ik tot mijn ontzetting mijzelf herkende, in de
kleedij van een Kapucijn, met baard en tonsuur. De gedaante kwam dichter en dichter bij mijn bed, ik was niet in
staat mij te bewegen en ieder geluid dat ik probeerde te uiten,
verstikte in den kramptoestand, die mij had aangegrepen.
Daarna ging de gedaante op mijn bed zitten en grijnsde
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hoonend naar mij. „Je moet met mij meegaan", zei de gedaante,
„wij zullen op het dak klimmen, tot onder den windwijzer,
die een vroolijk huwelijksdeuntje speelt, omdat de uil trouwt.
Dan zullen wij onze krachten meten, en wie den ander naar
beneden stoot is koning en mag bloed drinken".
Ik voelde, dat de gedaante mij beetpakte en in de hoogte
trok; toen gaf de vertwijfeling mij mijn kracht terug. „Jij bent
niet ik, jij bent de duivel!" schreeuwde ik en greep het dreigende spookbeeld als met klauwen in het gezicht, maar het
was als boorden mijn vingers zich in de oogen als in diepe
gaten, en de gedaante barstte opnieuw in een snijdend
gelachuit.
Op dat oogenblik werd ik wakker, als door een plotselingen ruk omhooggesleurd. Maar het gelach schalde nog
in de kamer. Ik richtte mij op, de morgen brak met lichte
stralen door het venster, en ik zag voor de tafel, den rug naar
mij toegewend, een gestalte in Kapucijnerdracht staan. Ik
verstarde van schrik
de gruwzame droom werd werkelijkheld.
De Kapucijnermonnik snuffelde tusschen de dingen
die op de tafel lagen. Toen keerde hij zich om, en ik kreeg
al mijn moed terug, toen ik een vreemd gezicht met zwarten,
verwilderden baard aanschouwde, uit welks oogen de wezenlooze krankzinnigheid blikte; zekere trekken deden mij vaag
aan Hermogen denken.
Ik besloot af te wachten wat de onbekende zou doen, en
slechts de een of andere gevaarlijke handeling tegen te gaan.
Mijn mes lag naast mij; om die reden en reeds door mijn
lichaamskracht, waarop ik kon bouwen, was ik ook zonder
verdere hulp den onbekende de baas. Hij scheen met mijn
bezittingen te spelen als een kind; voornamelijk had hij veel
plezier in de roode portefeuille, die hij al draaiend tegen
het venster hield, daarbij op merkwaardige wijze in de hoogte
springend. Eindelijk vond hij de bemande flesch met de rest van
den geheimzinnigen wijn; hij opende haar en rook er aan;
toen begon hij over al zijn leden te beven, hij stiet een schreeuw
uit, die dof en gruwelijk in de kamer weerklonk. Een klok
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in huis sloeg met heldere slagen drie uur; hij brulde, als door
verschrikkelijke pijn geplaagd, maar barstte toen weer uit
in het snijdende gelach, zooals ik dat in den droom had gehoord; hij zwaaide rond met wilde sprongen, hij dronk uit
de flesch en rende toen, haar wegslingerend, de deur uit.
Ik stond haastig op en liep hem na, maar hij was reeds uit
het gezicht verdwenen; ik hoorde hem de verder weg gelegen
trap afstommelen, en toen een doffen slag, dien van een met
kracht dichtgeslagen deur. Ik sloot mijn kamer af, om voor
een tweede bezoek te worden gespaard, en ging weer naar
bed. Ik was nu te uitgeput om niet spoedig weer in te slapen;
verkwikt en gesterkt werd ik wakker toen het zonlicht reeds
in de kamer fonkelde.
De houtvester was, zooals hij had gezegd, reeds met zijn
zoneglhtbscinea;lozd,vrinejk
meisje, de jongste dochter van den houtvester, bracht mij
het ontbijt, terwijl de oudere dochter met de moeder in de
keuken bezig was. Het meisje vertelde heel aardig, hoe zij
hier samen de dagen in vroolijkheid en vrede doorbrachten
en er vaak het rumoer van vele menschen was, wanneer de
vorst in het district jaagde en dan dikwijls in het huis overnachtte.
Zoo gingen een paar uur ongemerkt voorbij; toen was het
reeds middag, en vroolijk gezang en hoorngeschal kondigden
den houtvester aan, die met zijn vier zonen, prachtige, blozende
jongelui, van wie de jongste nauwelijks vijftien jaar oud kon
zijn, en drie gezellen naar huis terugkeerde.
Hij vroeg hoe ik wel geslapen had en of mij in de vroegte
het lawaai in het huis niet voortijdig had gewekt; ik wilde
hem het doorstane avontuur niet vertellen, want de levendige
verschijning van den gruwelijken monnik had zich zoo hecht
met mijn droombeeld verbonden, dat ik nauwelijks kon onderscheiden, waar de droom in werkelijkheid was overgegaan.
De tafel was gedekt, de soep dampte, de oude man nam zijn
kalotje af om het gebed uit te spreken, toen de deur openging
en de Kapucijn, dien ik 's nachts had gezien, binnenkwam.
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De waanzin was uit zijn gezicht verdwenen, maar hij zag er
somber en weerbarstig uit. „Wees welkom, eerwaarde vader",
riep de oude man hem toe, „zegt u het Gratias en eet u dan
met ons mee".
Toen keek hij met toornig fonkelende oogen om zich heen
en schreeuwde met verschrikkelijke stem: „De duivel moge
je verscheuren met je eerwaarde vader ene vervloekt gebed;
heb je mij niet hierheen gelokt, opdat ik de dertiende zal zijn
en je mij door den onbekenden moordenaar kunt laten dooden? Heb je mij niet in deze pij gestoken, opdat niemand den
graaf, je heer en gebieder, zal herkennen? Maar hoed je voor
mijn toom, vervloekte!" Met deze woorden greep de monnik
een zware kruik, die op tafel stond, en slingerde die naar den
ouden man, die slechts door een handigen draai den worp
ontweek, die hem het hoofd zou hebben verpletterd. De kruik
vloog tegen den wand en brak in duizend scherven. Maar op
dat oogenblik grepen de gezellen den razenden man en hielden
hem vast.
„Wat!" riep de houtvester, „jij verdoemd, godslasterlijk
mensch, jij waagt het hier weer met je dolle manier van doen
bij vrome menschen te komen; je waagt het mij, die jou uit
beestachtige omstandigheden en van den eeuwigen ondergang
heeft gered, nogmaals naar het leven te staan? Weg met jou
in den toren!" De monnik viel op de knieën, hij smeekte
huilend om genade, maar de oude zei: „Je gaat den toren in
en je mag niet eerder weer hier komen voor ik weet, dat je
den satan, die je verblindt, hebt afgezworen; anders moet je
sterven ! "
Toen schreeuwde de monnik het uit als in de troostelooze
ellende van den doodsnood, maar de jagersgezellen brachten
hem weg en zeiden, teruggekeerd, dat de monnik kalmer was
geworden, noodra hij de torenkamer was binnengetreden.
Christiaan, die hem bewaakte, had overigens verteld, dat de
monnik den heelen nacht door de gangen van het huis had
gestommeld en vooral na het aanbreken van den dag had
geschreeuwd : „Geef me nog meer van je wijn, dan zal
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ik me heelemaal aan je overgeven; meer wijn, meer wijn!"
Christiaan was het ook werkelijk voorgekomen, als waggelde de monnik als beschonken, hoewel hij niet begreep,
hoe de monnik aan den een of anderen bedwelmenden sterken
drank gekomen kon zijn.
Nu aarzelde ik niet langer het avontuur, dat ik beleefd had,
te vertellen, waarbij ik niet vergat de geledigde bemande
flesch te vermelden.
„Wel, dat is erg", zei de houtvester, „maar u schijnt mij
een moedig, vroom man te zijn; een ander zou dood hebben
kunnen blijven van schrik".
Ik verzocht hem mij nader te vertellen wat er met den
krankzinnigen monnik aan de hand was.
„Ach", antwoordde de oude man, „dat is een lange, avontuurlijke geschiedenis; zooiets past niet bij den maaltijd. Het
is al erg genoeg, dat de gemeene kerel ons, juist toen wij
opgewekt en vroolijk wilden genieten van wat God ons heeft
toebedeeld, met zijn kwaadwillig optreden zoo heeft gestoord;
maar nu moeten wij ook dadelijk aan tafel en met den maaltijd
begin".Mtdworenamhijzklotf,eandachtig en vroom het Gratias en onder opgewekte gesprekken
genoten wij het landelijke, voedzame en smakelijk toebereide
maal. Ter eere van den gast liet de oude goeden wijn ter tafel
brengen en dronk mij daarmee volgens patriarchale zede uit
een groote bokaal toe.
De tafel was intusschen afgeruimd, de jagersgezellen pakten
een paar hoorns van den wand en bliezen een jagerslied. Bij
de tweede herhaling vielen de meisjes zingend in en met haar
herhaalden de houtvesterszonen in koor het refrein. Het werd
mij wonderlijk ruim om het hart; sedert langen tijd was het
mij innerlijk niet zoo goed te moede geweest als onder deze
eenvoudige, vrome menschen. Er werden verschillende gemoedelijke, goedklinkende liederen gezongen, tot de oude man
opstond en met den uitroep: „Lang leve alle wakkere mannen,
die het edele jachtbedrijf eeren", min glas ledigde; wij stemden
allen hiermee in en daarmee werd de opgewekte maaltijd, die
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ter eere van mij met wijn en gezang werd opgeluisterd, besloten.
De oude man zei tot mij: „Nu, mijnheer, slaap ik een halfuurtje, maar dan gaan wij het bosch in, en zal ik u vertellen
hoe de monnik in mijn huis is gekomen en wat ik verder van
hem weet. Tegen dien tijd zal het schemerig zijn geworden en
dan gaan wij naar de standplaats, want Franz heeft mij gezegd
dat er patrijzen zijn. Ook u zult een goed geweer krijgen en
uw geluk kunnen beproeven". Dit alles was nieuw voor mij,
daar ik als seminarist weliswaar op de schijf, maar nog nooit
op wild had geschoten; ik nam daarom het aanbod van den
houtvester aan, die daarover hoogelijk verheugd scheen te
zijn en met trouwhartige goedmoedigheid probeerde mij nog
vóór het dutje dat hij wilde pakken, in de gauwigheid de
eerste onontbeerlijke grondregels der schietkunst bij te
brengen.
Ik werd met geweer en weitasch uitgerust, en zoo trok ik
het bosch in met den houtvester, die de geschiedenis van den
merkwaardigen monnik aldus begon :
„In den komenden herfst is het reeds twee jaar geleden, dat mijn jongens in het bosch vaak een verschrikkelijk geschreeuw hoorden, dat, hoe weinig menschelijks
het ook bezat, toch, zooals Franz, de jongste van mijn
leerlingen die ik heb aangenomen, meende, van een mensch
afkomstig kon zijn. Het was Franz beschoren door het
schreeuwende monster te worden geplaagd, want als hij
naar de standplaats ging, maakte het geschreeuw de dieren
schuw, en ten slotte zag hij, toen hij op een dier wilde aanleggen, een harig, onherkenbaar wezen uit het struikgewas
springen, dat zijn schot verijdelde. Franz had het hoofd vol
van al de spookachtige jagerlegenden, die zijn vader, een
oude jager, hem had verteld, en hij was geneigd het wezen
voor den duivel zelf te houden, die hem het jagershandwerk
wilde vergallen of hem op andere wijze verleiden. De andere
jongens, zelfs mijn zonen, die ook op het gedrocht waren
gestooten, gaven hem ten slotte gelijk, en te meer was er mij
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aan gelegen de waarheid uit te vorschen, daar ik het voor een
list van de stroopers hield om mijn jagers door schrik van de
standplaats te verjagen. Ik beval daarom mijn zonen en den
gezellen, de gestalte aan te roepen als zij zich weer vertoonde
en, als zij niet wilde blijven staan of inlichtingen geven,
volgens jagersrecht op haar te schieten. Het viel Franz
weer te beurt de eerste te zijn, ween het gedrocht op de
standplaats in den weg kwam. Hij riep het toe, het geweer
in den aanslag brengend; de gestalte sprong in de boschjes,
Franz wilde haar achterna schieten, maar het schot ketste,
en toen liep hij van angst en schrik naar de anderen, die op
eenigen afstand van hem stonden, overtuigd dat het de duivel
moest zijn, die Franz ten spijt het wild voor hem op de vlucht
joeg en zijn geweer betooverde; want werkelijk raakte hij,
sinds het gedrocht hem achtervolgde, geen dier meer, hoe
goed hij anders ook schoot. Het gerucht van het spook in het
bosch verspreidde zich, en men vertelde in het dorp al, dat
de duivel op Franz' weg verschenen was en hem vrijkogels
had aangeboden, en nog meer van zulke dwaze praatjes.
Ik besloot het spook zijn einde te bereiden en het gedrocht,
waar ik zelf nog nooit op was gestooten, op de plaatsen waar
het zich placht te vertoonen, te achtervolgen. Langen tijd
wilde mij dit niet gelukken, tot ik eindelijk op een neveligen
Novemberavond juist daar op de standplaats was, waar
Franz het gedrocht voor de eerste maal had gezien, en het
vlak naast mij in de boschjes begon te ritselen; ik bracht zacht
het geweer in den aanslag, een dier vermoedend, maar een
afschuwelijke gestalte met rood-fonkelende oogen en zwarte,
borstelige haren, in lompen gekleed, kwam te voorschijn.
Het gedrocht staarde mij aan, terwijl het verschrikkelijke,
schreeuwende klanken uitstiet. Mijnheer! het was een aanblik, die den moedigste angst kon inboezemen; ja, het was mij,
als stond werkelijk de duivel voor mij, en ik voelde dat het
angstzweet mij uitbrak. Maar het sterke gebed, dat ik met luider stem sprak, moedigde mij aan. Zoodra ik bad en den naam
jezus Christus uitsprak, schreeuwde het gedrocht nog woerj z

dender en barstte eindelijk in verschrikkelijke, godslasterlijke
verwenschingen uit. Toen riep ik: ,Jij vervloekte, schurkachtige kerel, houd op met je godslasterlij ken praat en geef j e over,
of ik schiet je neer!' Toen viel de man jammerend op den
grond en smeekte om medelijden. Mijn jongens kwamen er
bij, wij grepen den man en brachten hem naar huis, waar ik
hem in den toren bij de bijgebouwen liet opsluiten en het
voorval den volgenden morgen bij de overheid wilde aangeven. Hij geraakte, zoodra hij in den toren kwam, in een
toestand van bewusteloosheid. Toen ik den volgenden ochtend naar hem toe ging, zat hij op het leger van stroo, dat ik
voor hem had laten klaarmaken, en huilde bitter. Hij viel
voor mij op de knieën en smeekte mij, dat ik medelijden met
hem zou hebben; reeds sedert verscheidene weken had hij
in het bosch geleefd en niets anders gegeten dan kruiden en
wilde vruchten; hij was een arme Kapucijnermonnik uit
een ver weg gelegen klooster en uit de gevangenis, waarin
men hem wegens krankzinnigheid had opgesloten, gevlucht.
De man verkeerde werkelijk in een erbarmelijken toestand;
ik had medelijden met hem en liet hem eten en wijn brengen
om aan te sterken, hetgeen hem merkbaar goeddeed. Hij verzocht mij zeer dringend hem slechts een paar dagen in huis te
dulden en hem een nieuwe ordedracht te verschaffen; hij zou
dan zelf naar het klooster teruggaan. Ik vervulde zijn wensch,
en zijn krankzinnigheid scheen werkelijk af te nemen, daar de
paroxismen minder heftig en zeldzamer werden. In de uitbarstingen van razernij zei hij verschrikkelijke dingen, en ik
merkte op dat hij, als ik hem daarover gestreng toesprak
en met den dood bedreigde, in een toestand van innerlijke
wroeging verviel, waarin hij zich kastijdde, ja, zelfs God en
de heiligen aanriep om hem van de helsche kwelling te bevrijden. Hij scheen zich dan voor den heiligen Antonius te
houden, gelijk hij in razernij steeds tierde, dat hij een graaf
was, een gebiedend heer, en hij zou ons allemaal laten vermorzelen als zijn dienaren kwamen. In de heldere oogenblikken
verzocht hij mij, hem om Godswil niet te verstooten, daar hij
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voelde dat slechts zijn verblijf bij mij hem kon genezen. Nog
slechts eenmaal beleefden we een heftige scène met hem en
wel toen de vorst hier in het district had gejaagd en bij mij
had overnacht. De monnik was, nadat hij den vorst met zijn
schitterend gezelschap had gezien, volkomen veranderd. Hij
bleef norsch en in zichzelf gekeerd, hij verwijderde zich snel
als wij baden, hij beefde over al zijn leden als hij maar een
vroom woord hoorde en daarbij keek hij mijn dochter Anne
met zulke wellustige blikken aan, dat ik besloot hem weg te
brengen, om allerlei onbetamelijkheden te voorkomen. In
den nacht voor den morgen waarop ik mijn plan ten uitvoer
wilde brengen, werd ik door een doordringend geschreeuw
op de gang gewekt; ik sprong haastig uit bed en liep snel met
ontstoken licht naar de kamer, waar mijn dochters sliepen.
De monnik was uit den toren, waarin ik hem Tederen nacht
had opgesloten, gebroken en in dierlijke bronst naar de kamer
van mijn dochters gerend, waarvan hij de deur intrapte.
Gelukkig had een onverdraaglijke dorst Franz uit de kamer
gedreven, waar de jongens slapen, en hij wilde juist naar de
keuken gaan om water te scheppen, toen hij den monnik
door de gang hoorde stommelen. Hij kwam er bij en greep
hem juist op het oogenblik toen hij de deur intrapte, van achteren aan; maar de jongen was niet sterk genoeg om den
razenden man te overmeesteren; zij vochten met elkaar onder
het geschreeuw van de wakker geworden meisjes in de deuropening, en ik kwam er juist op het oogenblik bij toen de
monnik den jongen op den grond had gegooid en hem verraderlijk bij de keel had gegrepen. Zonder mij te bedenken
pakte ik den monnik beet en sleurde hem van Franz af; maar
plotseling, nog weet ik niet hoe het in zijn werk ging, blonk
een mes in de vuist van den monnik, hij stak naar mij; maar
Franz, die weer op de been was gekomen, greep hem bij den
arm en mij gelukte het spoedig, daar ik toch nogal sterk ben,
den razenden kerel zoo stevig tegen den muur te drukken,
dat hij bijna den adem verloor. De jongens waren door het
lawaai allen wakker geworden en komen toeloopen; wij
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knevelden den monnik en smeten hem in den toren; ik haalde
echter mijn jachtzweep en diende hem, ten einde hem toekomstige euveldaden van dezelfde soort af te leeren, een paar
geduchte slagen toe, zoodat hij al heel erbarmelijk steunde en
jammerde; maar ik zei: ,Jij booswicht, dat is mij nog veel te
weinig voor je schandaligheid, dat je mijn dochter hebt willen
verleiden en mij naar het leven hebt gestaan; eigenlijk moest
je sterven'. Hij schreeuwde van angst en ontzetting, want de
vrees voor den dood scheen hem volkomen te beheerschen.
Den volgenden morgen was het niet mogelijk hem weg te
brengen, want hij lag als dood en in volkomen uitputting
terneer en boezemde oprecht medelijden in. Ik liet in een betere
kamer een goed bed voor hem gereedmaken, en mijn oudje
verpleegde hem door krachtige soepen voor hem te koken en
hem uit onze oude huisapotheek dat te geven, waar hij baat
bij scheen te vinden. Mijn oudje heeft de goede gewoonte,
als zij alleen zit, vaak een vroom lied aan te heffen; maar wanneer het haar recht goed te moede worden zal, moet mijn Anne
haar met haar heldere stem zoo'n lied voorzingen. Dat gebeurde nu ook voor het bed van den zieke. Dan zuchtte hij
vaak diep en keek mijn oudje en Anne met weemoedige blikken aan; vaak stroomden hem dan de tranen over de wangen.
-Soms bewoog hij een hand of de vingers, als wilde hij zich
bekruisen, maar dat gelukte niet de hand viel krachteloos
neer; ook stiet hij vaak zachte klanken uit, als wilde hij met
het zingen instemmen. Eindelijk begon hij zichtbaar te genezen; nu sloeg hij vaak volgens de zede der monniken het kruis
en bad zacht. Maar volkomen onverwacht begon hij eens
Latijnsche liederen te zingen, die mijn oudje en Anne, hoewel
zij de woorden niet verstonden, met hun wonderlijke heilige
klanken diep in het gemoed drongen, zoodat zij niet vaak
genoeg konden zeggen hoezeer de zieke haar stichtte. De
monnik was weer zoover hersteld, dat hij kon opstaan en in
huis rondloopen, maar zijn uiterlijk, zijn wezen was heelemaal
veranderd. De oogen waren zacht, in plaats dat er zooals
anders een boosaardig vuur in fonkelde; hij liep geheel
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volgens kloosterzede zacht en devoot met gevouwen handen
rond, ieder spoor van de krankzinnigheid was verdwenen.
Hij nam niets anders tot zich dan groente, brood en water,
en in den laatsten tijd kon ik hem er slechts zelden toe bewegen, dat hij aan mijn tafel ging zitten en iets at of een slokje
wijn dronk. Dan zei hij het Gratias en verlustigde ons met zijn
woorden, die hij zoo goed wist te kiezen als niet licht een
ander. Vaak ging hij alleen in het bosch wandelen; zoo gebeurde het, dat ik hem eens ontmoette en zonder bepaalde
bedoeling vroeg, of hij nu niet spoedig naar zijn klooster zou
terugkeeren. Hij scheen zeer ontroerd, hij pakte mij bij de
hand en zei: ,Mijn vriend, ik heb aan jou het heil van mijn
ziel te danken, jij hebt mij van de eeuwige verdoemenis gered;
ik kan nog niet van je scheiden, laat mij bij je blijven! Ach,
heb medelijden met mij, die door den duivel is verleid en
die onherroepelijk verloren zou zijn geweest als de heilige,
tot wien hij in angstige uren smeekte, hem niet krankzinnig
in dit Bosch had gebracht. —U vond mij', hernam de monnik
na eenig stilzwijgen, ,in een hoogst ontaarden toestand
en vermoedt zeker ook nu nog niet, dat ik eenmaal een door
de natuur met rijke gaven begiftigde jongeman was, dien
slechts een dweperige neiging tot eenzaamheid en tot de
diepzinnigste studiën in het klooster bracht. Mijn medebroeders hielden allen bijzonder veel van mij, en ik leefde zoo
opgewekt als het slechts in het klooster mogelijk is. Door
vroomheid en voorbeeldig gedrag werkte ik mij op; men zag
in mij reeds den toekomstigen prior. Het gebeurde, dat een
der broeders van een verre reis terugkeerde en voor het
klooster verschillende reliquieën meebracht, die hij onderweg
had weten te bemachtigen. Hieronder bevond zich een gesloten flesch, die de heilige Antonius den duivel, die daarin
een verleidelijk elixer bewaarde, zou hebben afgenomen.
Ook deze reliquie werd zorgvuldig bewaard, hoewel de zaak
mij zeer tegen den geest van vroomheid, die de ware reliquieën
moeten inboezemen, en over het geheel nogal afgezaagd
scheen te zijn. Maar een onbeschrijfelijke lust maakte zich
I
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van mij meester, uit te vorschen wat de fiesch eigenlijk bevatte. Het gelukte mij haar in mijn bezit te krijgen; ik opende
haar en bevond, dat zij een heerlijk geurenden, zoet smakenden
sterken drank bevatte, dien ik mij tot op den laatsten druppel
goed liet smaken. Hoe mijn heele wezen zich nu veranderde,
welk een brandend verlangen mij beving naar wereldschen
lust, hoe de zonde mij in de meest verleidelijke gestalte als
het hoogste des levens verscheen, daar zal ik allemaal niet over
spreken; kortom, mijn leven werd tot een rij van schandelijke
misdaden, zoodat toen ik ondanks mijn duivelsche sluwheid
werd verraden, de prior mij tot levenslange gevangenisstraf
veroordeelde. Toen ik reeds verschillende weken in den
bedompten, vochtigen kerker had doorgebracht, vervloekte
ik mijzelf en mijn bestaan, ik lasterde God en de heiligen;
toen verscheen in een gloeiend rooden glans de duivel voor
mij en zei, dat als ik mijn ziel geheel van den . Allerhoogste
wilde afwenden en hem dienen, hij mij zou bevrijden. Schreeuwend viel ik op de knieën en riep: Het is geen God, dien ik
dien; jij bent mijn heer en uit jouw gloed stroomt de lust des
levens! Toen ruischte het in de lucht als een windvlaag, en
de muren dreunden, als schuddend door een aardbeving;
een snijdende toon snerpte door den kerker, de ijzeren staven
van het venster vielen verbrokkelend naar beneden en ik
stond, door een onzichtbaar geweld naar buiten geslingerd,
in den kloostertuin. De maan scheen helder door de wolken,
en in haar stralen lichtte het standbeeld op van den heiligen
Antonius, dat midden in den hof bij een fontein was opgericht. Een onbeschrijfelijke angst verscheurde mijn hart, verteerd van wroeging wierp ik mij voor den heilige neer, ik
zwoer den booze af en smeekte om genade; maar toen trokken
donkere wolken boven mijn hoofd samen en opnieuw suisde
de orkaan door de lucht; hooren en zien verging mij en ik
kwam eerst weer in het bosch tot mijzelf, waarin ik krankzinnig van honger en vertwijfeling ronddwaalde en waaruit
u mij hebt gered'. Aldus vertelde de monnik, en zijn
geschiedenis maakte op mij zoo'n diepen indruk, dat ik nog
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vele jaren evenals nu in staat zal zijn alles woord voor woord
te herhalen. Sedertdien heeft de monnik zich zoo vroom, zoo
goedmoedig gedragen, dat wij allen van hem begonnen te
houden, en des te onbegrijpeliiker is het voor mij, hoe in
den vorigen nacht zijn krankzinnigheid opnieuw heeft kunnen
uitbreken".
„Weet u heelemaal niet", viel ik den houtvester in de rede,
„uit welk Kapucijnerklooster de ongelukkige is ontvlucht?"
„Dat heeft hij voor mij verzwegen", antwoordde de houtvester, „en te meer wil ik er niet naar vragen, daar het voor
mij bijna zeker is, dat hij dezelfde ongelukkige is, over wien
onlangs het gesprek van het hof ging, hoewel men niet vermoedde dat hij in de nabijheid was, en ik ook, voor het
bestwil van den monnik, mijn vermoeden niet graag aan het
hof zou willen mededeelen" .
„Maar ik mag het wel hooren", antwoordde ik, „daar ik
een vreemdeling ben en u bovendien nog op handslag wil
verzekeren, getrouw te zwijgen".
„LI moet weten", ging de houtvester verder, „dat de zuster
van onze vorstin abdis van het Cisterciënserklooster in *** is.
Die had een zoon van een arme vrouw, wier man met ons hof
zekere geheimzinnige betrekkingen zou hebben onderhouden,
aangenomen en hem laten opvoeden. Uit roeping werd hij
Kapucijn en als kanselredenaar wijd en zijd bekend. De
abdis schreef haar zuster zeer vaak over het pleegkind en
betreurde eenigen tijd geleden het verlies van hem diep. Hij
moet door het misbruiken van een reliquie zwaar hebben gezondigd en uit het klooster, welks sieraad hij zoolang was
geweest, zijn verbannen. Dit alles weet ik uit een gesprek
van den vorstelijker lijfarts met een anderen heer van het hof,
dat ik eenigen tijd geleden hoorde. Zij vermeldden enkele
zeer merkwaardige bijzonderheden, die ik echter, daar ik al
die geschiedenissen niet van het begin af aan ken, niet begrepen heb en weer vergeten ben. Ook al vertelt de monnik
nu zijn redding uit de kloostergevangenis op andere wijze,
als zou dit namelijk door den duivel zelf min geschied, ik
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houd dit toch voor een inbeelding, die hij nog van de krankzinnigheid heeft overgehouden, en geloof dat de monnik
niemand anders dan juist deze broeder Medardus is, dien de
abdis voor den geestelijken stand liet opvoeden en dien de
duivel tot allerlei zonden verleidde, tot een Goddelijk gericht hem met dierlijke razernij strafte".
Toen de houtvester den naam Medardus noemde, doortrilde mij een innerlijke huivering, en de heele vertelling had
mij gepijnigd als met doodelijke steken, die mijn innerlijk
troffen. Maar al te zeer was ik er van overtuigd, dat de monnik
de waarheid had gesproken, daar juist zulk een helledrank,
dien hij begeerig had genoten, hem opnieuw tot godvergeten,
godslasterende krankzinnigheid had gebracht. Maar ik zelf
was verlaagd tot een jammerlijken speelbal van de booze,
geheimzinnige macht, die mij met onverbreekbare banden
hield omstrikt, zoodat ik, die geloofde vrij te zijn, mij slechts
binnen de kooi bewoog, waarin ik reddeloos was opgesloten.
De goede lessen van den vromen Cyrillus, die ik niet achtte,
de verschijning van den graaf en zijn lichtzinnigen gouverneur, alles kwam mij in den zin. Ik wist nu, waar de plotse- '
linge gisting in mijn binnenste, de verandering in mijn gemoed
door waren ontstaan; ik schaamde mij voor mijn laf hartig
bedrijf, -en deze schaamte gold op dat oogenblik voor mij
voor het diepste berouw en voor de diepste wroeging, die
ik in oprechte boete zou hebben moeten gevoelen. Daardoor
was ik in diep nadenken verzonken en luisterde nauwelijks
naar den ouden man, die nu, weer over de jacht sprekend,
mij velerlei gevechten afschilderde, die hij met de slechte
stroopers had gehad.
De schemering was ingevallen en wij stonden voor het
kreupelhout, waar de patrijzen in moesten liggen; de houtvester bracht mij naar mijn plaats, prentte mij in, noch te
spreken, noch op eenigerlei wijze mij veel te bewegen, doch
met gespannen haan met de grootste zorg te luisteren. De
jagers slopen zachtjes op hun plaatsen en ik stond alleen in
de duisternis, die steeds meer toenam.
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Toen traden gestalten uit mijn leven in het donkere bosch
te voorschijn. Ik zag mijn moeder, de abdis, zij keken mij
met bestraffende blikken aan. Euphemie kwam met doodsbleek gezicht ruischend op mij toe en staarde mij aan met
haar zwarte, gloeiende oogen; zij hief haar bloedige handen
dreigend naar mij op; ach, het waren bloeddruppels, ontsprongen aan de doodswonde van Hermogen; ik schreeuwde
het uit!
Toen begon het boven mij te snorren met sterken vleugelslag; ik schoot in het wilde weg in de lucht, en twee patrijzen
vielen getroffen neer.
„Bravo", riep de niet ver van mij af staande jagersjongen,
terwijl hij de derde neerschoot. Nu knalden de schoten in 't
rond, en de jagers kwamen bij elkaar, ieder zijn buit dragend,
De jagersjongen vertelde, niet zonder slimme zijdelingsche
blikken op mij te werpen, dat ik het heel luid als van grooten
schrik had uitgeschreeuwd, daar de patrijzen vlak over mijn
hoofd waren weggestreken, en dan, zonder goed aan te
leggen, er in het wilde weg tusschen had geschoten en toch
twee patrijzen had geraakt; ja, in de duisternis had het hem
toegeschenen alsof ik het geweer in een geheel andere richting
had gehouden, en toch waren de patrijzen gevallen.
De oude houtvester begon luidkeels te lachen, omdat ik
van de patrijzen zoo geschrokken was en mij slechts had verweerd met er op los te schieten. „Overigens, mijnheer",
hernam hij schertsend, „hoop ik maar, dat u een eerlijke,
vrome jager bent en geen strooper, die het met den duivel
houdt en kan schieten waar hij wil, zonder te missen wat hij
wil raken".
Deze zonder twijfel onbevangen scherts van den ouden
man trof mijn innerlijk, en zelfs mijn gelukkig schot in die
opgewonden, verschrikkelijke stemming, toch slechts aan
het toeval te danken, vervulde mij van afgrijzen. Meer dan
ooit met mijzelf in tweespalt, werd ik voor mijzelf een dubbelgestalte, en een innerlijke huivering greep mijn diepste wezen
met vernietigende kracht aan.
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Toen wij in huis terugkwamen, berichtte Christiaan, dat de
monnik zich in den toren zeer rustig had gedragen, geen woord
gesproken en ook geen voedsel had genuttigd. „Ik kan hem
nu niet langer bij mij houden", zei de houtvester, „want wie
garandeert mij, dat zijn naar het schijnt ongeneeslijke waanzin
na eenigen tijd niet opnieuw uitbreekt en hij het een of andere
ontzettende onheil hier in huis aanricht? Hij moet morgen
in alle vroegte met Christiaan en Franz naar de stad; mijn
verslag over den heelen gang van zaken is al lang klaar, en
dan moet hij maar in het gekkenhuis worden gebracht.".
Toen ik alleen in mijn kamer was, stond Hermogens gestalte mij voor oogen, en toen ik haar nauwkeuriger wilde
gadeslaan, veranderde zij in den krankzinnigen monnik.
Beiden vloeiden in mijn gemoed tot één tezamen en vormden
zoo de waarschuwing van de hoogere macht, die ik, als vlak
voor den afgrond staande, hoorde. Ik stootte tegen de bemande
flesch, die nog op den grond lag; de monnik had haar tot op
den laatsten druppel geledigd en daardoor was mij iedere
nieuwe verzoeking er van te drinken ontnomen; maar zelfs
de flesch, waaruit nog een sterke, bedwelmende geur opsteeg,
slingerde ik door het open venster over den muur van den
hof, om daardoor iedere mogelijke werking van het noodlottige elixer te vernietigen.
Langzamerhand werd ik kalmer, ja, de gedachte monterde
mij op, dat ik in ieder geval geestelijk boven dien monnik
verheven moest zijn, die door een gelijksoortigen drank als
de mijne tot waanzin verviel. Ik voelde, dat dit verschrikkelijke lot mij op een haarbreed was voorbijgegaan; ja, dat
de oude houtvester den monnik voor den ongelukkigen
Medardus, voor mijzelf hield, was voor mij een vingerwijzing
der hoogere, heilige macht, die mij nog niet in troostelooze
ellende wilde laten verzinken. Was het niet of het alleen den
waanzin, die mij overal in den weg trad, mogelijk was mijn
innerlijk te doorzien en steeds dringender te waarschuwen voor
den boozen geest, die mij, zooals ik geloofde, zichtbaar in de
gestalte van den dreigenden, spookachtigen schilder verscheen?
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Onweerstaanbaar trok de residentie mij aan. De zuster
van mijn pleegmoeder, die, zooals ik mij herinnerde, daar
ik haar beeltenis meermalen had gezien, als twee druppels
water op de abdis geleek, moest mij weer terugleiden in het
vrome, schuldelooze leven, zooals mij dat eertijds beschoren
was; want daarvoor waren in mijn huidige stemming slechts
haar aanblik en de daardoor opgewekte herinneringen genoeg. Ik wilde het aan het toeval overlaten, mij in haar nabijheid te brengen.
Het was nauwelijks dag geworden toen ik de stem van den
houtvester in den hof hoorde; ik zou vroeg met den zoon
vertrekken en haastte mij daarom met aankleeden.
Toen ik beneden kwam, stond voor de huisdeur een
ladderwagen met strookussens voor de reis gereed; men kwam
den monnik brengen, die zich met doodsbleek en ontdaan
gezicht geduldig liet leiden. Hij antwoordde op geen enkele
vraag, hij wilde niets tot zich nemen, hij scheen de menschen
om hem heen nauwelijks op te merken. Men tilde hem op
den wagen en bond hem met touwen vast, daar de toestand
waarin hij verkeerde alleszins bedenkelijk scheen te zijn en
men geenszins zeker was, dat zijn innerlijk bedwongen woede
niet plotseling zou uitbarsten. Toen men zijn armen vastsnoerde, vertrok zijn gezicht krampachtig en hij steunde zacht.
Zijn toestand doorboorde mij het hart, ik voelde mij met hem
verwant, ja, misschien had ik mijn redding slechts aan zijn
ondergang te danken. Christiaan en een jachtgezel gingen
naast hem in den wagen zitten. Eerst onder het wegrijden
viel zijn blik op mij en hij werd plotseling door een groote
verbazing aangegrepen; toen de wagen zich reeds verwijderde,
wij hadden hem tot voor den muur gevolgd, hield hij
zijn hoofd omgedraaid en zijn blik op mij gericht. „Zie eens",
zei de oude houtvester, „hoe scherp hij u aankijkt; ik geloof,
dat uw aanwezigheid in de eetkamer, die hij niet vermoedde,
ook veel tot zijn wild gedrag heeft bijgedragen, want zelfs
in zijn goede perioden bleef hij ongewoon schuw en was
steeds argwanend, dat een vreemdeling zou kunnen komen en
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hem dooden. Voor den dood heeft hij namelijk een oneindigen angst, en door de bedreiging hem op staanden voet
te laten doodschieten, heb ik vaak de uitbarstingen van zijn
razernij bedwongen".
Het was mij opgelucht en licht te moede dat de monnik,
wiens verschijning mijn eigen Ik in verwrongen, afschuwelijke
trekken weerspiegelde, verwijderd was. Ik verheugde mij op
de residentie, want het was mij als zou daar de last van het
zware, duistere lot, dat mij had terneergedrukt, van mij
worden afgenomen, ja, als zou ik daar, gesterkt, in staat zijn mij
van de booze macht, die mijn leven had bevangen, te bevrijden.
Toen het ontbijt genoten was, reed de heldere, met snelle
paarden bespannen reiswagen van den houtvester voor. Het
gelukte mij slechts met moeite, de vrouw wat geld op te dringen voor de gastvrijheid die men mij had betoond en den
beiden beeldschoonen dochters wat snuisterijen, die ik toevallig
bij mij had. De heele familie nam zoo hartelijk afscheid, als
was ik sinds lang een goed vriend des huizes geweest; de oude
heer maakte nog veel grapjes over mijn jagerstalent. Vroolijk
en wel reed ik weg.

IV
HET LEVEN AAN HET VORSTELIJK HOF
De residentie van den vorst was volkomen het tegendeel
van de handelsstad, die ik had verlaten. Naar omvang belangrijk kleiner, was zij regelmatiger en mooier gebouwd,
maar tamelijk verlaten. Verschillende straten, waarin aan
weerszijden rijen boomen waren geplant, schenen eerder
een parkaanleg te zijn dan tot een stad te behooren; alles
gebeurde stil en plechtig, en dit werd zelden door het ratelend
geluid van een wagen onderbroken. Zelfs in de kleeding en
in de houding der inwoners, tot den eenvoudigsten man toe,
heerschte een zekere gratie, een streven naar uiter lijke beschaving.
1
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Het vorstelijk paleis was geenszins groot en ook niet in
grooten stijl opgebouwd, maar door zijn elegantie en juiste
proporties een der mooiste gebouwen, die ik ooit had gezien;
een liefelijk park sloot daarbij aan, dat de liberale vorst als
wandelpark voor de bewoners had opengesteld.
Men zei mij in het logement, waar ik mijn intrek had genomen, dat de vorstelijke familie gewoonlijk des avonds
een wandeling door het park placht te maken, en dat vele
inwoners nimmer deze gelegenheid verzuimden om den
goedmoedigen souverein te zien.
Ik haastte mij op dat uur naar het park; de vorst kwam
met zijn echtgenoote en een klein gezelschap uit het slot.
Ach! al spoedig zag ik niets anders meer dan de vorstin,
haar, die zooveel op mijn pleegmoeder geleek! Dezelfde verhevenheid, dezelfde liefelijkheid in elk van haar bewegingen,
dezelfde intelligente oogopslag, hetzelfde hooge voorhoofd,
het hemelsche lachje. Slechts scheen zij mij in haar gestalte
gevulder en jonger dan de abdis. Zij sprak vol genegenheid
met verschillende vrouwen, die zich toevallig in de allee bevonden, terwijl de vorst met een ernstig man in een belangwekkend, levendig gesprek gewikkeld scheen. De kleeding,
het gedrag der vorstelijke familie, haar gezelschap, alles paste
in den toon van het geheel. Men kon zien, dat de welvoeglijke
houding van zekere rust en bescheiden elegantie, die voor
de residentie kenmerkend was, van het hof uitging.
Toevallig stond ik bij een opgewekt man, die mij op alle
mogelijke vragen antwoord gaf en daartusschendoor allerlei
vroolijke opmerkingen ten beste gaf. Toen de vorstelijke
familie voorbij was gegaan, stelde hij mij voor een wandeling
door het park te maken en mij, den vreemdeling, den smaakvollen aanleg te laten zien, welken men overal kon bewonderen;
dat was geheel naar mijn zin en ik constateerde werkelijk, dat
er overal een geest van liefelijkheid en van geordenden smaak
heerschte, hoewel het mij in de hier en daar in het park gelegen gebouwen vaak voorkwam, dat het streven naar den
antieken vorm, die de meest grandioze verhoudingen eischt,
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de bouwmeesters tot onbeduidendheden scheen te hebben
verleid. Antieke zuilen, waarvan een groot man de kapiteelen
bijna met de hand kon aanraken, zijn tamelijk lachwekkend.
Eveneens bevonden zich in een ander deel van het park in
tegenovergestelden stijl een paar Gothische gebouwen, die
door hun kleine afmetingen al te kleingeestig aandeden. Ik
geloof, dat het napen van Gothische vormen bijna nog gevaarlijker is dan het streven naar het antieke. Want ook al
is het alleszins juist, dat kleine kapellen den bouwmeester,
die zich ten aanzien van de grootte van het gebouw en de
daarvoor te besteden gelden beperken moet, aanleiding
genoeg schenken in dien stijl te bouwen, dan is dit nog niet
gedaan met het aanwenden van spitsbogen, bizarre zuilen,
versieringen, die men van deze of gene kerk nabootst, want
slechts die bouwmeester presteert op die wijze iets waarachtigs, die bezield is van den diepen zin, zooals deze in de
oude meesters huisde, die het willekeurige, ja, heterogeen
schijnende zoo prachtig tot een gevoelvol en zinrijk geheel
wisten te vereenigen. Het is, in één woord, het zeldzame
gevoel voor het romantische, dat den bouwmeester der Gothiek
moet leiden, daar hier geen sprake is van de regelen, waar hij
zich bij den antieken vorm aan kan houden. Dit alles zei ik
tot mijn begeleider; hij was het geheel met mij eens en zocht
slechts de verontschuldiging voor die kleinigheden daarin,
dat de in een park noodzakelijke afwisseling en zelfs de behoefte hier en daar gebouwtjes te vinden, als toevluchtsoord
voor een plotseling losbarstenden storm, ter ontspanning
of om uit te rusten, bijna vanzelf tot zulke misgrepen aanleiding
gaf. Daarentegen was ik van meening, dat de meest eenvoudige,
pretentielooze tuinhuisjes, stroodaken op boomstammen gesteund en in vriendelijke boschjes verborgen, die juist voor
genoemd doel geschikt waren, mij liever waren dan al die
tempeltjes en kapelletjes; en als er dan toch getimmerd en
gemetseld moest worden, dan stond den intelligenten bouwmeester, die zich ten aanzien van den omvang en de kosten
beperkingen moest opleggen, nog wel een stip. ten dienste die,
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neigend naar het antieke of het Gothische, zonder kleingeestige naaperij, zonder de pretentie het grandioze oude
voorbeeld te evenaren, slechts den vriendelijken, het gemoed
van den beschouwer weldoenden indruk wilde opwekken.
„Ik ben het heelemaal met u eens", antwoordde mijn begeleider, „al deze gebouwen, ja, de aanleg van het heele park
zijn evenwel afkomstig van den vorst zelf, en deze omstandigheid legt althans bij ons, ingezetenen, alle afkeuring het
zwijgen op. De vorst is de beste mensch, dien men maar op de
wereld kan vinden; van oudsher heeft hij gehandeld volgens
de waarlijk souvereine grondstelling, dat de onderdanen er
niet zijn voor hem, maar dat hij er veeleer is voor zijn onderdanen. De vrijheid alles te uiten wat men denkt, de onbeduidende belastingen en de daaruit voortvloeiende lage prijs
der levensbehoeften, de wijze waarop de politie zich geheel
op den achtergrond houdt, die slechts kwaadwilligen moedwil
zonder opzien te baren aan banden legt, en wie het verre ligt,
de inwoners zoowel als de vreemdelingen met hatelijken
dienstijver te kwellen, de afwezigheid van alle militair vertoon, de gemoedelijke rust waarmee zaken gedreven en ambachten uitgeoefend worden, dat alles zal u het verblijf
in ons landje tot een vreugde maken. Ik durf wedden, dat
men u tot nu toe nog niet naar uw naam en stand heeft gevraagd en de waard niet, zooals dit in andere steden gebruikelijk is, onmiddellijk na uw aankomst plechtig is komen
aanstappen met het groote boek onder den arm, waarin men
gedwongen is met een stompe pen en bleeken inkt zijn eigen
signalement te krabbelen. Kortom, de heele inrichting van
onzen kleinen staat, waarin de ware levenswijsheid tot uiting
komt, gaat van onzen prachtigen vorst uit, daar de menschen
vroeger, zooals men mij heeft verteld, geplaagd werden door
de dwaze pedanterie van een hof, dat een uitgave in zakformaat was van h et naburige groote hof. De vorst houdt van
kunsten en wetenschappen; om die reden is iedere bekwame
kunstenaar, iedere intelligente geleerde hem welkom, en
slechts de graad van zijn kennis is zijn adelsbrief, die de ge146

schiktheid bepaalt in de naaste omgeving van den vorst te
mogen verschijnen. Maar juist in de kunst en de kennis van
den vorst met zijn veelzijdige ontwikkeling is iets van de
pedanterie geslopen, die hem bij zijn opvoeding binnen
zekere perken hield en die nu tot uiting komt in de slaafsche
voorkeur voor een bepaalden vorm. Met angstvallige nauwkeurigheid schreef en teekende hij den bouwmeesters ieder
detail der gebouwen voor, en iedere kleine afwijking van het
gestelde voorbeeld, dat hij met veel moeite uit allerlei oude
werken had opgezocht, was in staat hem evenzeer te verontrusten als wanneer dit of dat niet wilde passen in de
verkleinde schaal, die de ingekrompen verhoudingen hem
opdrongen. Aan de gevolgen van deze voorkeur voor den
een of anderen stijl lijdt ook ons theater, dat niet afwijkt van
den vastgestelden trant, waarin de meest tegenstrijdige elementen moesten worden vereenigd. Sommige lievelingsneigingen van den vorst, die echter geen sterveling eenige
schade berokkenen, wisselen elkaar af. Toen het park werd
aangelegd, was hij een hartstochtelijk bouwmeester en tuinier;
toen kwam hij in geestdrift voor de vlucht, die de muziek
sedert eenigen tijd had genomen, en aan dit enthousiasme
hebben wij het ontstaan van een uitmuntend orkest te danken.
Daarna hield de schilderkunst hem bezig, waarin hij zelf
bijzonder veel presteert. Deze afwisseling treedt zelfs op bij
het dagelijksch vermaak van het hof. Vroeger werd veel gedanst, nu wordt op ontvangsten een farobank - gehouden,
en de vorst, zonder ook maar voor het minst een speler te
zijn, schept vermaak in de zonderlinge verwikkelingen van
het toeval; maar toch is er slechts een impuls voor noodig
om weer iets anders aan de orde te brengen. Deze snelle
wisseling van zijn neigingen was aanleiding tot het verwijt
aan den vorst, dat hij de geestelijke diepte miste, waarin zich,
als in een helder zondoorlicht meer, het kleurige beeld des
levens ongewijzigd weerspiegelt; naar mijn meening doet
men hem daarmee onrecht aan, daar slechts een bijzondere
levendigheid van geest hem er toe drijft, zijn ingeving volgend,
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zich met bijzonder groot enthousiasme aan dit of dat over
te geven, zonder dat daardoor het evenzeer hoogstaande
zou worden vergeten of zelfs verwaarloosd. Daardoor komt
het, dat dit park, zooals u ziet, zoo goed onderhouden is,
dat ons orkest en ons theater voortdurend op alle moge lijke
wijzen worden gesteund en geëerd, dat de schilderijenverzameling wordt verrijkt zooveel in het vermogen is. Wat
echter de afwisseling van het amusement ten hove betreft,
dat is slechts een opgewekt spel in het leven, dat een ieder
den werkzamen vorst als ontspanning voor de ernstige,
moeilijke bezigheden van harte moet gunnen".
Wij liepen- nu voorbij prachtige, met diep begrip voor het
schilderachtige gegroepeerde bosschages en boomen; ik
sprak mijn bewondering uit, en mijn begeleider zei: „Heel
deze aanleg, deze aanplant, al deze boomgroepen zijn het werk
van de voortreffelijke vorstin. Zijzelf is een volmaakt schilderes van landschappen en bovendien is de natuurkunde
haar meest geliefde wetenschap. Dat is de reden, dat u hier
boomen uit het buitenland, zeldzame bloemen en planten
vindt; niet opzichtig tentoongesteld, maar met groot begrip
op zóó'n wijze gerangschikt en in ongedwongen partijen
verdeeld, als waren zij zonder kunstmatige hulp aan den
vaderlandschen grond ontsproten. De vorstin gaf haar afschuw te kennen van al de onbeholpen uit zandsteen gebeitelde goden en godinnen, najaden en dryaden, waarvan
het park vroeger wemelde. Deze standbeelden zijn daarom
verwijderd, en u zult nog slechts enkele goede kopieën van
antieke beelden aantreffen, die de vorst vanwege zekere
voor hem dierbare herinneringen gaarne in het park wilde
met teeder begrip gevolg
houden, maar die de vorstin
zoo handig
gevend aan het innig believen van den vorst
wist te laten opstellen, dat zij op een ieder, ook wanneer de
verborgen beteekenis hem ontgaat, een wonderlijken indruk
maken".
Het was laat in den avond geworden; wij verlieten het park,
en mijn begeleider nam de uitnoodiging aan, met mij in het
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logement te eten, en maakte zich eindelijk bekend als de
ambtenaar, die met het toezicht op de vorstelijke schilderijengalerij was belast.
Toen wij tijdens den maaltijd openhartiger waren geworden, vertrouwde ik hem mijn vurig verlangen toe, nader
met de vorstelijke familie in kennis te komen, en hij verzekerde, dat niets gemakkelijker was dan dat, daar iedere ontwikkelde, intelligente vreemdeling in den hofkring welkom
was. Ik behoefde slechts den hofmaarschalk een bezoek te
brengen en dezen te vragen mij aan den vorst voor te stellen.
Deze diplomatieke wijze om den vorst te bereiken beviel
mij minder, daar ik nauwelijks mocht hopen, bepaalde lastige
vragen van den hofmaarschalk te kunnen ontgaan over het
waarvandaan, over stand en persoon; ik besloot daarom op
het toeval te vertrouwen, dat mij wellicht een korteren weg
zou wijzen, en inderdaad was dat spoedig het geval.
Toen ik namelijk op een morgen in het op dat uur vrijwel
geheel verlaten park rondwandelde, ontmoette ik den vorst,
gekleed in een eenvoudige overjas. Ik groette hem, als was hij
een volkomen onbekende voor mij. Hij bleef staan en begon
het gesprek met de vraag, of ik hier vreemd was? Dat bevestigde ik, met de toevoeging, dat ik een paar dagen geleden
was aangekomen en direct had willen doorreizen; de bekoring
der plaats en voornamelijk de gemoedelijkheid en rust, die
hier overal heerschte, hadden mij er echter toe bewogen langer
te blijven. Geheel onafhankelijk, slechts voor de wetenschap
en de kunst levend, had ik mij voorgenomen geruimen tijd te
blijven, daar de geheele omgeving bijzonder tot mij sprak en
mij aantrok. Dat scheen den vorst te bevallen en hij bood zich
aan mij als gids den geheelen aanleg van het park te laten zien.
Ik paste er wel voor op, te verraden, dat ik dat allemaal al had
bezichtigd, doch liet mij door alle grotten, tempels, Gothische
kapellen, paviljoens leiden en luisterde geduldig naar de omslachtige uitleggingen, die de vorst van eiken aanleg gaf.
Overal noemde hij de voorbeelden, volgens welke was gewerkt, maakte mij op de nauwkeurige uitwerking der gestelde
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opgaven opmerkzaam en wijdde in het bijzonder uit over de
eigenlijke grondgedachte, waarvan bij den aanleg van dit park
was uitgegaan en die aan ieder park ten grondslag moest liggen.
Hij vroeg naar mijn meening; ik prees de liefelijkheid van
de plek, den weelderigen, prachtigen plantengroei, maar liet
niet na mij ten aanzien van de gebouwen op gelijke wijze uit
te spreken als tegen den galerij-opzichter.
Hij luisterde opmerkzaam naar mij; vele van mijn oordeelen
scheen hij niet geheel te verwerpen; intusschen sneed hij
iedere verdere discussie over dit onderwerp af, door de
opmerking, dat ik weliswaar in ideëel opzicht gelijk kon hebben, maar dat mij het aan practijk en zin voor de werkelijkheid
scheen te ontbreken.
Het gesprek ging op de kunst over; ik toonde mij een goed
kenner der schilderkunst en liet mij uitkomen als iemand, die
de toonkunst practisch beoefende; vele malen waagde ik
het zijn oordeelen tegen te spreken, die intelligent en nauwkeurig zijn innerlijke overtuiging uitdrukten, maar waarin
men ook kon waarnemen, dat zijn kunstontwikkeling weliswaar verre die overtrof, welke de grooten der aarde gemeenlijk plegen te bezitten, maar intusschen toch veel te oppervlakkig was om ook maar de diepte te vermoeden, waaruit
voor den waarachtigen kunstenaar de heerlijke kunst hem
bewust wordt en in hem de goddelijke vonk van het streven
naar het waarachtige ontsteekt.
Mijn tegenspraak, mijn meeningen golden voor hem slechts
als bewijs van mijn dilettantisme, dat gewoonlijk niet door het
ware, practische inzicht wordt verlicht. Hij onderrichtte mij
in de ware bedoelingen der schilderkunst en der muziek,
over de eischen die men aan het schilderij, aan de opera
moest stellen. Ik hoorde veel over coloriet, draperie, pyramidale groepen, over ernstige en humoristische muziek,
over scènes voor de prima-donna, over koren, over effect,
over clair-obscur, belichting, enzoovoort. Ik hoorde alles
aan zonder den vorst, die zichzelf in dit gesprek graag scheen
te hooren, te onderbreken.
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Eindelijk onderbrak hij zelf zijn rede met de haastig gestelde vraag: „Speelt u faro?" Ik ontkende. „Het is een prachtig spel", ging hij voort, , , in al zijn eenvoud echt een spel
voor mannen van geest. Men stapt als het ware uit zichzelf,
of beter gezegd, men stelt zich op een standpunt vanwaar
men in staat is de merkwaardige verwikkelingen en verbindingen te aanschouwen, die de geheime macht, welke
wij het toeval noemen, met onzichtbare draden spint. Winst
en verlies zijn de twee scharnieren, waarop de geheimzinnige
machine draait, die wij in gang hebben gezet en die nu de
in haar wonende macht naar willekeur verder aandrijft. U
moet het spel leeren, ik zal zelf uw leermeester zijn".
Ik verzekerde tot nu toe niet veel lust in het spel in mij te
bespeuren, dat, zooals mij vaak was verzekerd, hoogst gevaarlijk en verderfelijk moest zijn.
De vorst glimlachte en ging verder, mij met zijn levendige,
heldere oogen scherp aankijkend: „Wel, het zijn kinderlijke
zielen, die dat beweren, maar misschien houdt u mij wel
voor een speler, die u in de val wil lokken. Ik ben de
vorst; als het u hier in de residentie bevalt, b lijft u dan hier
en bezoek onzen kring, waarin wij vaak faro spelen, zonder
dat ik toelaat dat wie ook door dit spel in ongelegenheid
komt, hoewel het spel hoog gespeeld moet worden om interessant te zijn, want het toeval is traag, wanneer het slechts
iets onbeduidends wordt aangeboden".
Reeds op het punt mij te verlaten, wendde de vorst zich
nog eens tot mij en vroeg: „Met wien heb ik echter gesproken?" Ik antwoordde, dat ik Leonard heette en als geleerde
stil leefde; ik was overigens geenszins van adel en mocht
wellicht om die reden van de mij geschonken genade in hofkringen te verschijnen, geen gebruik maken.
„Wat van adel, van adel", riep de vorst heftig, „u bent,
waarvan ik mij heb overtuigd, een zeer onderlegd, intelligent
man. De wetenschap adelt u en maakt u er toe geschikt in
mijn omgeving te verschijnen. Adieu, mijnheer Leonard, tot
ziens!"
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Op deze wijze werd mijn wensch eerder en gemakkelijker
vervuld dan ik had gedacht. Voor de eerste maal in mijn leven
zou ik aan een hof verschijnen, ja, in zekeren zin zelfs aan het
hof leven, en mij speelden al de avontuurlijke geschiedenissen
over de kuiperijen, slinksche streken, intriges aan de hoven,
die de vernuftige roman- en blijspelschrijvers verzinnen, door
het hoofd. Volgens het zeggen van deze menschen moest
de vorst door booswichten van allerlei slag omgeven en
verblind zijn, moest echter in het bijzonder de hofmaarschalk
een kleinzielige kwast vol adeltrots, de eerste minister een
intrigeerende, hebzuchtige booswicht, de kamerheeren daarentegen losbandige menschen en meisjesverleiders zijn. Ieder
gezicht wordt kunstmatig in een vriendelijke plooi getrokken, maar in het hart is leugen en bedrog; zij smelten weg van
vriendschap en teederheid, zij bukken en buigen, maar een
ieder is de onverzoenlijke vijand van den ander en probeert
hem op slinksche wijze beentje te lichten, opdat hij reddeloos
ten val komt en de man op den achtergrond zijn plaats inneemt, tot hetzelfde hem overkomt. De hofdames zijn leelijk,
trotsch, vol listen en streken, daarbij verliefd en stellen netten
en vallen op, waar men zich voor moet hoeden als voor vuur.
Zoo stond het beeld van een hof in mijn geest toen ik in het
seminarium daarover zooveel had gelezen; mij kwam het
altijd voor als bedreef de duivel daar geheel ongestoord zijn
spel, en hoewel Leonardus mij veel vertelde van de hoven
waar hij was geweest, wat met mijn voorstellingen daarover
heelemaal niet klopte, bleef mij toch een zekere schuwheid
achter voor alles wat met het hof te maken had, die ook nu
haar uitwerking deed gelden, nu ik op het punt stond aan
een hof te verschijnen.
Mijn verlangen, dichter in de nabijheid van de vorstin te
komen, ja, een innerlijke stem, die mij onophoudelijk als met
onduidelijke woorden toeriep, dat hier mijn lot zou worden
bepaald, dreven mij onweerstaanbaar voort, en op het vastgestelde uur bevond ik mij, niet zonder innerlijke beklemming, in de vorstelijke voorzaal.
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Mijn tamelijk langdurig oponthoud in die rijks- en handelsstad had er toe gediend al het onhandige, stijve, hoekige van
mijn optreden, dat mij nog van het kloosterleven aankleefde,
geheel bij te slijpen. Mijn van nature lenig, bijzonder goedgebouwd lichaam gewende zich gemakkelijk aan de ongedwongen, vrije manier van bewegen, die den man van de
wereld eigen is. De bleekheid, die den jongen monnik, ook
als hij een mooi gezicht heeft, ontsiert, was van mijn gelaat
geweken; ik was in de kracht van mijn leven, die mijn wangen
kleurde en uit mijn oogen straalde; mijn donkerbruine lokken
verborgen ook het laatste overblijfsel der tonsuur. Bij dit
alles kwam nog, dat ik een fijn, sierlijk zwart kostuum droeg
volgens de laatste mode, dat ik uit de handelsstad had meegenomen, en daardoor kon het niet mankeeren, dat mijn verschijning een aangenamen indruk op de reeds aanwezige
menschen moest maken, zooals zij bewezen door hun voorkomend gedrag, dat, binnen de perken der voorname welvoeglijkheid blijvend, niet opdringerig werd.
Zooals de vorst volgens mijn aan romans en b lijspelen
ontleende theorie, toen hij met mij in het park sprak, bij de
woorden: ,Ik ben de vorst', eigenlijk snel de jas had moeten
losknoopen en mij een ordester laten tegenflonkeren, zoo
zouden ook de heeren, die den vorst omgaven, in geborduurde
jassen en met stijve kapsels enzoovoort moeten rondloopen,
en ik was niet weinig verbaasd slechts eenvoudige, smaakvolle kostuums te zien. Ik merkte op, dat mijn opvatting over
het leven aan het hof over het geheel weleens een kinderlijk
vooroordeel kon zijn; mijn verlegenheid verdween, en volkomen stelde de vorst mij op mijn gemak, toen hij op mij
toe kwam met de woorden: „Kijk eens! mijnheer Leonard!"
en toen een grapje maakte over mijn gestrengen, kunstcritischen blik, waarmee ik zijn park had bekeken.
De vleugeldeuren werden geopend en de vorstin kwam de
conversatiezaal binnen, slechts door twee hofdames vergezeld. Hoe beefde ik innerlijk bij haar aanblik, hoeveel meer
nog dan anders geleek zij bij den schijn der luchters op mijn
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pleegmoeder! De dames omringden haar, men stelde mij voor,
zij zag mil aan met een blik, die verbazing en innerlijke ontroering verried; zij lispelde een paar woorden, die ik niet
verstond, en wendde zich daarna tot een oude dame, aan wie
zij zachtjes iets zei, waarover deze onrustig werd en mij scherp
aankeek. Dit alles gebeurde in minder dan een oogenblik.
Nu verdeelde het gezelschap zich in kleinere en grootere
groepen; levendige gesprekken vingen aan; er heerschte een
vrije, ongedwongen toon, en toch voelde men dat men zich in
hofkringen, in de nabijheid van den vorst bevond, zonder
dat dit gevoel ook maar voor het geringste drukkend was.
Ik zag nauwelijks één figuur, die zou hebben gepast in het
beeld van het hof, zooals ik mij dat vroeger had voorgesteld.
De hofmaarschalk was een oude, levenslustige, opgewekte
man, de kamerheeren waren montere jongelieden, die er in
het geheel niet uitzagen alsof zij iets kwaads in het schild
voerden. De beide hofdames schenen zusters te zijn; zij waren
jong en even onbeduidend, maar gelukkig zeer bescheiden
gekleed. Voornamelijk was dit een kleine man met een wipneus en levendig schitterende oogen, in het zwart gekleed, den
langen degen op zij, die, terwijl hij zich met ongeloofelijke
snelheid tusschen de menschen door draaide en kronkelde,
en dan hier, dan daar, zich nergens ophoudend, niemand aan
het woord laten komend, honderd grappige, sarcastische invallen als vonken om zich heen sproeide en overal groote
drukte veroorzaakte. Het was de lijfarts van den vorst.
De oude dame, met wie de vorstin had gesproken, had
onopgemerkt zoo handig om mij heen weten te draaien, dat
ik, voor ik er op verdacht was, met haar alleen in een vensternis stond. Zij ving al spoedig met mij een gesprek aan, dat,
hoe slim zij het ook begon, na weinige oogenblikken het
eenige doel verried, mij over mijn levensomstandigheden uit
te hooren. Ik was op zooiets voorbereid en overtuigd, dat
in zulke gevallen de eenvoudigste, bescheidenste geschiedenis de onschadelijkste en ongevaarlijkste is, beperkte ik
mij er toe haar te zeggen, dat ik vroeger theologie had ge15 4

studeerd, maar nu, nadat ik van mijn rijken vader had geërfd,
voor mijn genoegen reisde. Mijn geboorteplaats verlegde ik
naar het Poolsche Pruisen en gaf haar een barbaarschen,
tong en tanden brekenden naam, die de dame pijn in de
ooren deed en haar allen lust ontnam nog eens na te vragen.
„Wel, wel", zei de oude dame, „u hebt een gezicht, minheer, dat hier zekere treurige herinneringen zou kunnen
opwekken en bent misschien meer dan u wilt schijnen te zijn,
daar uw houding geenszins op een student in de theologie
duidt".
Nadat ververschingen waren rondgereikt, ging men in de
zaal, waar de farotafel gereedstond. De hofmaarschalk hield
de bank, maar was, zooals men zei, met den vorst overeengekomen, dat hij alle winst behouden mocht, maar de vorst
hem het verlies, voor zoover dat het bankkapitaal verzwakte,
zou vergoeden. De heeren verzamelden zich om de tafel, behalve de lijfarts, die volstrekt nooit speelde, maar bij de
dames bleef, die aan het spel niet deelnamen.
De vorst riep mij bij zich; ik moest naast hem staan en hij
koos mijn kaarten, nadat hij mij in korte woorden de finesses
van het spel had uitgelegd. Alle kaarten van den vorst verloren en ook ik boekte, hoe nauwkeurig ik den raad van den
vorst ook opvolgde, voortdurend verlies, dat van beteekenis
werd, daar een Louis d'or de laagste inzet was. Mijn geld
raakte reeds goeddeels op, en ik had er al vaak aan gedacht
hoe het moest als de laatste Louis d'or waren uitgegeven;
maar des te noodlottiger werd het spel voor mij, dat mij met
één slag arm kon maken.
Een nieuwe ronde begon, en ik verzocht den vorst mij mijn
gang te laten gaan, daar het er op leek, dat ik, als een bij uitstek ongelukkig speler, ook hem deed verliezen. De vorst
was glimlachend van meeping, dat ik mijn verlies wellicht
nog had kunnen goedmaken als ik volgens den raad van een
ervaren speler was verder gegaan, maar hij wilde nu weleens
zien wat ik er van terecht zou brengen, daar ik zooveel vertrouwen in mijzelf stelde.
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Zonder ze te bekijken trok ik uit mijn kaarten er blindelings
een te voorschijn; het was de vrouw. Het klinkt misschien
lachwekkend wanneer ik zeg, dat ik in dit bleeke, levenlooze
kaartengezicht Aurelie's trekken meende te herkennen. Ik
tuurde naar de kaart en kon nauwelijks mijn innerlijke ontroering verbergen; de roep van den bankhouder of er gespeeld werd, rukte mij uit mijn verdooving. Zonder mij te
bedenken haalde ik de laatste vijf Louis d'or, die ik nog bij
mij had, uit den zak en zette ze op de vrouw. Zij won, en
nu zette ik steeds maar en steeds maar door op de vrouw en
steeds hooger, naarmate de winst grooter werd. Telkens als
ik weer op de vrouw zette, riepen de spelers: „Neen, het is
onmoge lijk, nu moet de vrouw ontrouw worden!" en
alle kaarten der overige spelers verloren.
„Dat is een mirakel, dat is ongehoord!" weerklonk het
van alle kanten, terwijl ik stil en in mijzelf gekeerd, heel mijn
gemoed Aurelie toegewend, nauwelijks op het goud acht sloeg,
dat de bankhouder mij de eene na de andere maal toeschoof.
Kortom, in de laatste vier ronden had de vrouw onophoudelijk gewonnen en had ik de zakken vol geld. Het waren bijna
twee duizend Louis d'or, die het geluk mij door de vrouw had
toebedeeld, en hoewel alle verslagenheid mij had verlaten,
kon ik toch een innerlijk angstig gevoel niet van mij afzetten.
Volgens mij bestond er op wonderlijke wijze een geheimzinnig
verband tusschen het gelukkige schot in het wilde weg, dat
kort geleden de patrijzen uit de lucht haalde, en mijn huidig
geluk. Het werd mij duidelijk, dat niet ik, maar de vreemde
macht die mijn wezen was binnengedrongen, al dat ongewone
veroorzaakte en dat ik slechts het willooze werktuig was,
waarvan die macht zich met mij onbekende bedoelingen bediende. De erkenning van deze tweespalt, die mijn borst
vijandig in tweeën scheurde, schonk mij echter troost, daar
zij voor mij het teeken was van het langzaam ontkiemen van
eigen kracht, die, weldra sterker en sterker wordend, den
Booze zou weerstaan en bestrijden. Het steeds maar door
weerspiegelen van Aurelie's beeltenis kon niets anders zijn
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dan een laaghartig verleiden tot booze daden, en juist dit
misdadig misbruik van de lieve, vrome beeltenis vervulde
mij van huivering en afschuw.
In de sómberste stemming sloop ik 's morgens door het
park, toen de vorst, die op dat uur ook placht te wandelen,
mij tegemoet kwam.
,,Nu, mijnheer Leonard", riep hij, ,,hoe vindt u mijn farospel? Wat zegt u van de luim van het toeval, die u het geheele
dwaze begin vergaf en u het goud toewierp? U had gelukkig
de kaart Favoriet getrokken, maar zoo blindelings moogt u
zelfs niet op de kaart Favoriet vertrouwen". Hij wijdde in
den breede uit over de kaart Favoriet; deelde mij de beste,
weloverwogen regels mee, waarmee men het toeval in de kaart
kon spelen, en besloot met de opmerking, dat ik nu mijn
geluk in het spel wel zooveel mogelijk zou benutten. Ik verzekerde daarentegen vrijmoedig, dat het mijn vast voornemen was nooit meer een kaart aan te raken. De vorst keek
mij verbaasd aan. „juist mijn wonderlijk geluk van gisteren", ging ik voort, „is de reden van dit besluit, want alles
wat ik over het gevaarlijke, ja, verderfelijke van dit spel heb
gehoord, is daardoor bewaarheid. Voor mij lag er iets verschrikkelijks in dat, terwijl de willekeurige kaart, die ik blindelings trok, in mij een smartelijke, hartverscheurende herinnering opwekte, ik door een onbekende macht werd aangegrepen, die mij het geluk in het spel, de nietswaardige winst
aan geld toewierp, als ontsproot het aan mijn innerlijk,
alsof ik zelf denkend dat dit wezen, dat mij met gloeiende
kleuren uit de levenlooze kaart toestraalde, het toeval kon
gebieden zijn meest verborgen verwikkelingen kon doorzien".
„Ik begrijp u", onderbrak de vorst mij, „u hebt een ongelukkige liefde gehad; de kaart roept de beeltenis der verloren
geliefde in uw geest terug, hoewel mij dat, met uw verlof,
potsierlijk voorkomt, als ik mij het bleeke, komieke kaartengezicht van hartenvrouw, die u trok, duidelijk voorstel. Maar
u dacht nu eenmaal aan de geliefde, en zij was u in het spel
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trouwer en deed u meer goed dan wellicht in het leven; maar
wat daarin voor afschuwelijks, schrikwekkends moet liggen,
kan ik heelemaal niet inzien; het moet eerder verheugend zijn,
dat het geluk u welgezind was. Bovendien als het omineuze
verband tusschen uw geluk bij het spel en uw geliefde voor
u nu eenmaal zoo angstwekkend is, dan is niet het spel daaraan
schuld, maar slechts de stemming waarin u verkeerde".
„Dat is mogelijk, Majesteit", antwoordde ik, „maar ik
voel maar al te duidelijk, dat het niet zoozeer het gevaar is
door een groot verlies in de slechtste situatie te geraken, dat
het spel zoo verderfelijk maakt, maar veeleer de driestheid,
het als het ware openlijk tegen die geheimzinnige macht op
te nemen, die uit de duisternis stralend te voorschijn treedt
en ons als een verleidelijk drogbeeld naar een gebied lokt,
waar zij ons hoonend grijpt en verplettert. Juist deze strijd
met die macht schijnt het lokkende waagstuk te zijn, dat de
mensch, kinderlijk op zijn kracht vertrouwend, zoo graag
onderneemt en waar hij, eenmaal begonnen en gedurig, zelfs
nog in den doodsstrijd, op overwinning hopend, niet meer
buiten kan. Naar mijn meening stamt daaruit de krankzinnige
hartstocht der farospelers en de innerlijke verwarring van den
geest, die niet alleen een gevolg kan zijn van het geldverlies,
en die hen vernietigt. Maar ook reeds in minder belangrijk
opzicht kan zelfs dit verlies ook den koelbloedigen speler,
in wien dat vijandige beginsel nog niet is doorgedrongen,
in duizend onaangenaamheden, ja, in operalijken nood storten,
daar hij toch slechts genoopt door de omstandigheden speelde.
Ik moet bekennen, Majesteit, dat ik gisteren zelf op een oogenblik zoover was mijn heele reiskas geledigd te zien".
„Dat zou mij ter oore zijn gekomen", viel de vorst mij haastig in de rede, „en ik zou u het verlies drievoudig hebben
vergoed, want ik wil niet, dat iemand zich voor mijn plezier
ruïneert; zooiets kan bij mij ook nooit gebeuren, daar ik mijn
spelers ken en niet uit het oog verlies".
„Maar juist deze beperking, Majesteit", antwoordde ik,
„heft de vrijheid van het spel weer op en legt zelfs die merk158

waardige verbindingen van het toeval aan banden, waarvan
de beschouwing het spel voor u, Majesteit, zoo interessant
maakt. Maar is het niet mogelijk, dat deze of gene, die onweerstaanbaar door den hartstocht van het spel is aangegrepen,
middelen zal vinden om tot zijn eigen ondergang zich aan
het toezicht te onttrekken en daardoor een wantoestand in
zijn leven te scheppen, die hem vernietigt? Vergeef mik
mijn vrijmoedigheid, Majesteit! Ik geloof bovendien, dat
iedere beperking der vrijheid, ook als deze zou worden misbruikt, drukkend, ja, als lijnrecht tegenovergesteld aan het
menschelijk wezen, onverdraaglijk is".
„u bent nu eenmaal naar het schijnt altijd een andere
meening toegedaan dan ik, minheer Leonard", barstte de
vorst uit en verwijderde zich haastig, terwijl hij mij een terloops „Adieu" toeriep.
Ik wist nauwelijks zelf hoe ik er toe was gekomen mij zoo
openhartig te uiten,ja,ik had nooit, hoewel ik in de handelsstad vaak als toeschouwer bij de speelbanken stond, genoeg
over het spel nagedacht om mijn overtuiging bij mijzelf zoo
te ordenen als
g over de lippen
pp kwam.
..zij
l mij nu onwillekeurig
Het speet mij de gunst van den vorst verspeeld en het recht
verloren te hebben in den kring van het hof te mogen verschijnen en nader met de vorstin kennis te maken. Ik had mij
echter vergist, want nog denzelfden avond ontving ik een
uitnoodiging voor het hofconcert, en de vorst zei in het
voorbijgaan met vriendelijken humor tot mij . : , ,Goedenavond, mijnheer Leonard; de hemel geve, dat mijn orkest
vandaag uw goedkeuring kan wegdragen en dat mijn muziek
u beter bevalt dan mijn park".
De muziek was inderdaad heel aardig; het ging alles nauwgezet, maar intusschen kwam de keuze der stukken mij niet
gelukkig voor, daar het eene den indruk van het andere te niet
deed; voornamelijk verveelde mij een lang stuk, dat mij volgens een opgegeven vorm gecomponeerd scheen. Ik wachtte
mij er wel voor, mijn werkelijke meening uit te spreken, en
dat bleek des te verstandiger, daar men mij in den loop van
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den avond zei, dat dit lange stuk een compositie van den
vorst was geweest.
Zonder aarzeling verscheen ik op de volgende ontvangst
van het hof en wilde zelfs aan het farospel deelnemen, om den
vorst geheel met mij te verzoenen; maar ik was niet weinig
verbaasd toen ik geen speelbank meer zag, doch zich slechts
een paar gewone speeltafeltjes vormden en tusschen de overige
heeren en dames, die in een kring om den vorst gingen zitten,
een levendig, diepgaand gesprek begon. Deze of gene wist
allerlei grappigs te vertellen, ja, ook anekdotes met scherpe
toespelingen werden niet versmaad; mijn redenaarsgave kwam
mij te stade, en het waren toespelingen op mijn eigen leven,
die ik onder den mantel van romantische verzinsels op
aantrekkelijke wijze wist te vertellen. Daardoor verwierf ik
de opmerkzaamheid en den bijval der aanwezigen; de vorst
hield echter meer van vroolijken humor en daarin overtrof
niemand den lijfarts, die onuitputtelijk was in duizend
kluchtige invallen en woordspelingen.
Deze wijze van conversatie breidde zich in zooverre uit,
dat vaak deze of gene iets had opgeschreven, dat hij in den
kring voorlas, en zoo gebeurde het, dat het geheel spoedig
het karakter kreeg van een goed georganiseerde literairaesthetische vereeniging, die de vorst presideerde en waarin
een ieder dat gebied voor zichzelf uitkoos, waarop hij het best
thuis was.
Eens had een geleerde, die een voortreffelijk, diep doordenkend physicus was, ons verrast met nieuwe, interessante
ontdekkingen op het gebied van zijn wetenschap, en hoezeer
dit in den smaak viel van dat deel van het gezelschap, dat
wetenschappelijk genoeg was onderlegd om de voordracht
van den professor te begrijpen, zoozeer verveelde zich dat
deel, dat dit alles vreemd en onbekend bleef. Zelfs de vorst
scheen zich niet bijzonder in den gedachtengang van den profossor te kunnen verplaatsen en met groot verlangen op het
slot te wachten.
Eindelijk had de professor geëindigd, de lijfarts was zeer
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verheugd en barstte uit in lof en bewondering, waar hij aan
toevoegde, dat het diep wetenschappelijke wel ter opvroolijking gevolgd mocht worden door iets, dat op niets anders
aanspraak maakte dan dit doel te bereiken.
De zwakken, die zich hadden gebogen onder de macht
van de voor hen vreemde wetenschap, richtten zich op, en
zelfs over het gezicht van den vorst vloog een glimlach, die
bewees hoe goed deze terugkeer naar het alledaagsche hem
deed.
„u weet, Majesteit", begon de lijfarts, terwijl hij zich tot
den vorst richtte, „dat ik op mijn reizen niet naliet om al de
vroolijke voorvallen, zooals zij het leven doorkruisen, maar
vooral de komieke typen die ik aantrof, getrouw in mijn
reisjournaal te bewaren, en ik ben van plan uit dit reisjournaal
iets mede te deelen dat, zonder bepaald van groote beteekenis
te zijn, mij vermakelijk voorkomt.
„Op mijn reis het vorige jaar arriveerde ik laat in den avond
in het mooie, groote dorp, op vier uur afstands van B. ; ik
besloot mijn intrek te nemen in het deftige logement, waar ik
werd ontvangen door een vriendelijken, opgewekten waard.
Vermoeid, ja, uitgeput door de verre reis, begaf ik mij in
mijn kamer direct te bed, om goed uit te slapen; maar er kan
nauwelijks een uur zijn voorbijgegaan, toen ik door een fluit,
waarop dicht in mijn buurt werd geblazen, wakker werd.
Van mijn leven had ik zulk blazen niet gehoord! De man moest
enorme longen hebben, want met een snijdenden, doordringenden toon, die het karakter van het instrument geheel vervormde, blies hij ononderbroken dezelfde passage achtereen,
zoodat men zich niets afschuwelijkers, onzinnigers kon voorstellen. Ik schold en vloekte op den verdoemden, gekken
muzikant, die mij van den slaap beroofde en de oorren- verscheurde; maar de passage rolde verder als een afloopend
uurwerk, tot ik eindelijk een doffe bons hoorde, alsof iets
tegen den wand werd geslingerd, waarna het stil bleef en ik
rustig verder kon slapen.
„Tegen den morgen hoorde ik een luid getwist beneden in
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huis. Ik onderscheidde de stemmen van den waard en van
een man, die onophoudelijk schreeuwde: ,Vervloekt zij uw
huis!
Had ik toch nooit een voet over den drempel gezet!
De duivel heeft mij in uw huis gebracht, waar men niets
te drinken, te eten kan krijgen! Alles is schandelijk slecht en
hondsch duur!
Daar hebt u uw geld, adieu, u ziet mij niet
weer in uw vermaledijde kroeg!'
Met die woorden snelde
een kleine, broodmagere man in een koffiebruine jas en met
een vuurroode, ronde pruik, waar een grijze hoed scheef en
martiaal bovenop troonde, uit het huis en liep naar den stal,
waaruit ik hem spoedig op een tamelijk stijven knol in tragen
galop den hof zag uitrijden.
„Natuurlijk hield ik hem voor een vreemdeling, die oneenigheid met den waard had gehad en nu was afgereisd; om
die reden verwonderde het mij niet weinig toen ik 's middags,
toen ik mij in de gelagkamer bevond, dezelfde komieke,
koffiebruine gestalte met de vuurroode pruik, die 's morgens
was weggereden, zag binnenkomen en zonder plichtplegingen
aan de gedekte tafel plaats nemen. Het was het leelijkste en
bovendien het potsierlijkste gezicht, dat ik ooit had gezien.
In heel het wezen van den man lag iets zoo grappig-ernstigs,
dat men, hem aankijkend, nauwelijks zijn lachen kon inhouden.
Wij aten tezamen, en tusschen den waard en mij werd een
slepend gesprek gaande gehouden, zonder dat de vreemde,
die geweldig veel at, daaraan wilde deelnemen. Blijkbaar,
zooals ik later inzag, bracht de waard het gesprek uit boosaardigheid handig op eigenaardigheden der nationaliteit en
vroeg mij op den man af, of ik misschien Ieren had leeren
kennen en voorbeelden van hun typischen humor had gehoord. ,Zeker', antwoordde ik, terwijl mij terzelfder tijd
een heele rij van zulke grappige staaltjes in den zin schoot.
Ik vertelde van den Ier, die, toen men hem vroeg waarom hij
zijn kous binnenste buiten had aangetrokken, in vollen ernst
antwoordde: ,In den goeden kant zit een gat!' Mij schoot
ook het kostelijke staaltje van dien Ier te binnen, die samen
met een driftigen Schot in één bed sliep en den blooten voet
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onder de deken uit had gestoken. Dit merkte een Brit op,
die zich in de kamer bevond, en hij gespte den Ier fluks de
spoor aan den voet, die hij van zijn laars had afgenomen. De
Ier trok in zijn slaap den voet weer onder de deken en schramde den Schot met zijn spoor, die daarvan wakker werd en den
Ier een geduchten oorveeg gaf. Daarop ontwikkelde zich
tusschen hen het volgende, veelzeggende gesprek:
„ ,Wat mankeert je, voor den duivel, waarom sla je mij!'
Omdat je mij met je spoor hebt geschramd!'
Hoe is dat mogelijk, als ik met bloote voeten bij je in
bed lig?'
En toch is het zoo, kijk maar!'
Wel verdomme, je hebt gelijk; dan heeft die vervloekte
kerel van een huisknecht mij de laarzen uitgetrokken en de
sporen laten zitten'.
„De waard barstte in een buitensporig gelach uit, maar de
vreemdeling, die juist met het eten klaar was en een groot glas
bier naar binnen had gegoten, keek mij ernstig aan en zei: ,U
hebt volkomen gelijk, de Ieren geven vaak zulke staaltjes
„
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intelligent is; veeleer komt het door de vervloekte lucht die
er hangt en die een mensch met zulke dwaasheden overvalt
als met een verkoudheid. Want, mijnheer, ik ben zelf weliswaar een Engelschman, maar in Ierland geboren en getogen
en om die reden machteloos tegen die vervloekte ziekte.
„De waard lachte nog harder en ik stemde onwillekeurig
met hem in, want het was toch zeer vermakelijk dat de Ier,
van grappige staaltjes sprekend, nu zelf een staaltje daarvan
ten beste gaf. De vreemdeling, verre van door ons gelach
beleedigd te worden, sperde de oogen wijd open, legde den
vinger tegen den neus en zei: ,In Engeland zijn de Ieren de
krachtige kruiderij, die aan de samenleving wordt toegevoegd
om haar smakelijk te maken. Ikzelf lijk in dit opzicht op Falstaff, want ik ben niet alleen vaak geestig, maar wek ook de
vroolijkheid van anderen op, hetgeen in dezen nuchteren
tijd geen geringe verdienste is. Zou u het voor mogelijk
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houden, dat ook in deze leeren, leege kroegbazenziel zich
vaak iets dergelijks roert, waarvan ik alleen de oorzaak ben?
Maar deze waard is een goede waard, hij teert zijn noodlijdend
kapitaal van goede invallen in geen geval in, maar leent er
hier en daar in een gezelschap van rijken slechts een uit op
hooge rente; hij laat, als hij van deze rente niet zeker is, zooals
zooeven, hoogstens den band van zijn grootboek zien, en
dat is zijn onmatig gelach; want in dit lachen heeft hij zijn
grappigheid ingepakt. God zij met u, mijne heeren!'
,,Met die woorden ging de origineele man de deur uit en ik
vroeg den waard oogenblikkelijk wie hij was.
•„Deze Ier', zei de waard, ,die Ewson heet en Engelschman
wil zijn, omdat zijn stamboom in Engeland wortelt, is eerst
sedert korten tijd hier; dat zal nu ongeveer juist twee en twintig
jaar zijn. Ik had als jongeman het logement gekocht en vierde
mijn bruiloft, toen mijnheer Ewson, die ook nog een jongeman
was, maar reeds destijds een vuurroode pruik, een grijzen
hoed en een koffiebruine jas van denzelfden snit droeg, op de
terugreis naar zijn vaderland hier voorbijkwam en door de
dansmuziek, die vroolijk in het rond schalde, naar binnen
werd gelokt. Hij zwoer, dat men het slechts op een schip verstond te dansen, waar hij het reeds in zijn jeugd had geleerd,
en voerde, om dit te bewijzen, onderwijl op afschuwelijke
wijze tusschen zijn tanden fluitend, een horlepijp uit, waarbij
hij echter tijdens een hoofdsprong zoo ernstig zijn voet verstuikte, dat hij bij mij moest blijven liggen om te genezen.
Sedertdien heeft hij mij niet meer verlaten. Met zijn eigenaardigheden heb ik veel te stellen; gedurende die vele jaren
maakt hij bijna iederen dag ruzie met mij: hij scheldt op de
manier van leven, hij verwijt mij, dat ik hem te veel in rekening
breng, dat hij zonder rosbief en bier niet langer kan leven,
pakt zijn valies, zet zijn drie pruiken op, de eene over de andere
heen, neemt afscheid van mij en rijdt op zijn ouden knol
weg. Dat is echter slechts zijn wandelrit, want 's middags
komt hij weer door de andere poort binnen, gaat, zooals u
vandaag hebt gezien, rustig aan tafel zitten en eet van de
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ongenietbare spijzen voor drie. Ieder jaar ontvangt hij een
wissel voor een groot bedrag; dan zegt hij mij zeer treurig
vaarwel, noemt mij zijn besten vriend en vergiet tranen,
waarbij ook mij de tranen over de wangen loopen, maar van
onderdrukt lachen. Nadat hij dan nog voor het geval van
leven of dood zijn laatsten wil heeft opgesteld en, zooals hij
zegt, mijn oudste dochter zijn vermogen heeft vermaakt, rijdt
hij zeer langzaam en bedroefd naar de stad. Op den derden
of hoogstens vierden dag is hij echter weer hier en brengt
twee koffiebruine jassen, drie vuurroode pruiken, de eene
nog verblindender dan de andere, zes hemden, een nieuwen
grijzen hoed en andere benoodigde kleedingstukken mee,
maar voor mijn oudste dochter, zijn lieveling, een zakje suikergoed als voor een kind, hoewel zij nu reeds achttien jaar oud
geworden is. Hij denkt dan noch aan zijn verblijf in de stad,
noch aan de thuisreis. Zijn vertering betaalt hij iederen avond
en het geld voor het ontbijt smijt hij mij iederen ochtend
kwaad toe, als hij wegrijdt om niet terug te komen. Verder
is hij de meest goedmoedige man ter wereld, hij geeft mijn
kinderen bij iedere gelegenheid cadeautjes, hij doet veel
goeds voor de armen in het dorp; slechts den predikant mag
hij niet lijden, daar hij, zooals minheer Ewson van den schoolmeester hoorde, eens een goudstuk, dat Ewson in de armenbus had gegooid, had ingewisseld en louter koperen penningen daarvoor in de plaats had gegeven. Sindsdien ontwijkt
hij hem overal en gaat nooit naar de kerk, weshalve de predikant hem voor een atheïst uitmaakt. Zooals gezegd, heb ik
echter vaak veel met hem te stellen, daar hij driftig is en dolle
invallen heeft. Nog gisteren hoorde ik, toen ik thuiskwam,
reeds van verre een hevig geschreeuw en onderscheidde
Ewsons stem. Toen ik het huis binnentrad, had hij de grootste
ruzie met de dienstmeid. Hij had, zooals hij dat in zijn boosheid altijd doet, zijn pruik reeds weggegooid en stond met
kalen kop, zonder jas, in hemdsmouwen vlak voor de meid,
die hij een groot boek onder den neus hield en heftig schreeuwend en vloekend daarin met den vinger iets aanwees. De
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meid steunde de handen in de zijden en schreeuwde, hij
moest iemand anders dan haar voor zijn streken gebruiken,
hij was een slecht mensch, die aan niets geloofde, enzoovoort.
Met moeite gelukte het mij de ruziemakers van elkaar te
scheiden en te hooren wat er aan de hand was. Mijnheer
Ewson had gewild, dat de meid hem ouwels zou verschaffen
om brieven mee te verzegelen; in het eerst begreep de meid
hem heelemaal niet, maar ten slotte schoot het haar te binnen,
dat een ouwel bij het Avondmaal werd gebruikt, en zij meende dat mijnheer Ewson schandelijke spotternij met de hostie
wilde bedrijven; bovendien had de pastoor gezegd, dat hij
een godloochenaar was. Zij verzette zich derhalve, en mijnheer
Ewson, die geloofde het niet heelemaal juist te hebben uitgesproken en niet goed begrepen te zijn, haalde direct zijn
Engelsch-Duitsch woordenboek en liet daaruit de boerenmaagd, die geen woord kon lezen, zien wat hij wilde hebben,
waarbij hij ten slotte niets dan Engelsch sprak, hetwelk de
meid voor het zinsverwarrende gepraat van den duivel hield.
Slechts mijn tusschenbeidekomen voorkwam een kloppartij,
waarin mijnheer Ewson wellicht het onderspit zou hebben
gedolven'.
„Ik onderbrak den waard in het verhaal over den koddigen
man, door te vragen of het misschien ook mijnheer Ewson
was geweest, die mij in den nacht met zijn afschuwelijk geblaas
op de fluit zoo had gestoord en geërgerd.
„ ,Ach, mijnheer', ging de waard verder, ,dat is ook zoo
een van mijnheer Ewsons eigenaardigheden, waarmee hij
welhaast de gasten van mij verjaagt. Drie jaar geleden kwam
mijn zoon uit de stad thuis; de jongen blaast prachtig op de
fluit en oefende hier vlijtig op zijn instrument. Toen schoot
het mijnheer Ewson in den zin, dat hij vroeger ook fluit had
gespeeld, en hield niet op, voor Frits hem zijn fluit en een
concert, dat hij had meegebracht, voor veel geld verkocht.
Nu begon mijnheer Ewson, die geen greintje gevoel voor
muziek en heelemaal geen maatgevoel heeft, met den grootst
mogelijken ijver het concert te blazen. Hij kwam echter slechts
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tot den tweeden solo van het eerste allegro; toen stuitte hij
op een passage, die hij er niet uit kon brengen, en deze eene
passage blaast hij nu reeds sedert drie jaar bijna lederen dag
honderdmaal achter elkaar, tot hij in de hoogste woede eerst
de fluit en daarna zijn pruik tegen den wand slingert. Daar
weinig fluiten dit lang uithouden, heeft hij tamelijk vaak
nieuwe noodig en heeft er nu gewoonlijk drie of vier tegelijkertijd. Als er slechts een schroef] e gebroken is of een klepje
beschadig,nmjt re:,Wlvdom
slechts in Engeland maakt men instrumenten die deugen!'
uit het venster. Al heel erg is het, dat hem deze passie voor de
fluitblazerij vaak 's nachts overvalt en hij dan mijn gasten
uit den diepsten slaap doedelt. Kunt u het echter gelooven,
.dat zich hier in het raadhuis, bijna even lang als mijnheer
Ewson bij mij is, een Engelsche dokter ophoudt, die Green
heet en daarin met mijnheer Ewson overeenkomst vertoont,
dat hij even origineel is en al even vol van merkwaardigen
humor? Zij hebben onophoudelijk ruzie met elkaar en kunnen
toch zonder elkaar niet leven. Het schiet mij juist te binnen,
dat mijnheer Ewson voor vanavond punch bij mij heeft besteld, waarop hij den burgemeester en dokter Green heeft uitgenoodigd. Als u, mijnheer, er toe zou kunnen besluiten nog
tot morgen vroeg hier te blijven, dan kunt u vanavond bij
mij het vermakelijkste klaverblad aanschouwen, dat ooit
bij elkaar kan komen'.
„LI kunt zich voorstellen, Majesteit, dat ik mij het uitstel
gaarne liet welgevallen, daar ik hoopte den heer Ewson in
al zijn glorie te zien. Hij kwam, zoodra het avond geworden
was, in de kamer en was zoo hoffelijk mij voor de punch uit
te noodigen, waar hij aan toevoegde, dat het hem slechts leed
deed, mij niets anders dan den nietswaardigen drank, dien
men hier punch noemde, te kunnen schenken; slechts in
Engeland dronk men punch en daar hij binnenkort daarheen
zou terugkeeren, hoopte hij, als ik ooit in Engeland kwam,
het mij te kunnen bewijzen, dat hij de kunst verstond den
kostelijken drank klaar te maken. Ik wist, wat ik daarvan
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Spoedig daarna kwamen ook de uitgedenken moest.
noodigde gasten binnen. De burgemeester was een klein,
kogelrond, allervriendelijkst uitziend mannet] e met vergenoegd
kijkende oogen en een rood neusje; dokter Green een robuuste
man van middelbaren leeftijd met de opvallende trekken die
zijn nationaliteit verrieden, modern, maar vooral nonchalant
gekleed, bril op den neus, hoed op het hoofd. ,Breng
mij champagne, opdat mijn oogen rood worden!' riep hij
pathetisch, terwijl hij op den waard toeliep en hem, bij de
borst grijpend, heftig heen en weer schudde: ,Schurkachtige
Cambyses, spreek, waar zijn de prinsessen? Het ruikt hier
naar koffie en niet naar den drank der Goden!'
Laat af van mij,. o held! weg met de sterke vuist, ge
verbrijzelt mij in toom de ribben!' riep de waard naar adem
hijgend.
„ ,Niet eerder, lafhartige zwakkeling', ging de dokter voort,
dan dat de zoete damp van punch zinverdoovend den neus
kietelt, niet eerder laat ik los, gij volkomen onwaardige waard!'
„Maar toen schoof Ewson grimmig op den dokter toe en
galmde: ,Onwaardige Green! groen zal het je voor de oogen
worden, ja, je zult grienen van verdriet, als je niet van je
smadelijke daad afziet!'
„Nu, dacht ik, zou ruzie en verdriet uitbreken, maar de
dokter zei: ,Dan zal ik, laffe onmacht trotseerend, kalm zijn
en den godendrank verbeiden, dien gij bereidt, waarde
Ewson'. Hij liet den waard los, die haastig wegsprong,
ging met een Cato-gezicht aan tafel zitten, pakte de gestopte
pijp en blies groote rookwolken uit.
„ ,Lijkt het niet alsof men in den schouwburg is?' zei
de vriendelijke burgemeester tot mij, ,maar de dokter, die
anders geen Duitsch boek ter hand neemt, vond bij mij
toevallig Schlegels vertaling van Shakespeare en sedertdien
speelt hij, volgens zijn zeggen, oeroude, bekende melodieën
op een vreemd instrument. U zult hebben opgemerkt, dat
zelfs de waard rhythmisch spreekt, de dokter heeft hem zoogezegd met jamben besmet'.
It ,
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„De waard bracht de dampende punchschaal, en hoewel
Ewson en Green beweerden, dat zij nauwelijks te drinken
was, lieten zij toch het Bene groote volle glas na het andere
naar binnen glij den. Wij voerden een passabel gesprek.
Green bleef weinig spraakzaam, slechts nu en dan gaf hij op
komieke wijze, in de oppositie blijvend, een opmerking ten
beste. De burgemeester sprak bijvoorbeeld over den schouwburg in de stad, en ik verzekerde dat de jeune premier voortreffelijk speelde.
Dat vind ik niet', viel de dokter direct in de rede; ,gelooft
u niet, dat, als de man zesmaal beter zou hebben gespeeld,
hij den bijval eerder zou hebben verdiend?'
„Ik moest dit noodgedwongen toegeven en was slechts
van meening, dat dit zesmaal beter spelen wel noodig was
voor een acteur, die de rol erbarmelijk uitbeeldde.
„ ,Dat vind ik niet', zei Green weer; ,de man geeft zich
heelemaal! Kan hij het helpen, dat zijn spel zich naar het slechte
neigt? Hij heeft het echter in dit slechte tot een verdienstelijke
volmaaktheid gebracht, men moet hem dus prezen!'
„De burgemeester zat, met zijn talent de twee anderen tot
allerlei dwaze invallen en meeningen opwekkend, in hun
midden, als het exciteerend vermogen, en zoo ging het verder,
tot de sterke punch begon te werken. Toen werd Ewson
uitgelaten vroolijk, hij zong met krassende stem volksliederen,
hij wierp pruik en rok uit het venster in den hof en begon
met de merkwaardigste grimassen op zoo vermakelijke wijze
te dansen, dat men zich den buik vasthield van het lachen.
De dokter bleef ernstig, had echter de zonderlingste visioenen.
Hij zag de punchschaal voor een cello aan en wilde daar met
alle geweld op gaan strijken, met den lepel Ewsons liederen
accompagneerend, waarvan slechts de dringendste protesten
van den waard hem konden afhouden. De burgemeester
was stiller en stiller geworden, ten slotte strompelde hij naar
een hoek van de kamer, waar hij ging zitten en hevig begon
te huilen. Ik begreep den wenk van den waard en vroeg den
burgemeester naar de oorzaak van zijn groot verdriet. ,Ach,
„ ,
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ach!' barstte hij snikkend uit; ,prins Eugen was toch een groot
veldheer en deze heldhaftige vorst moest sterven. Ach, ach!'
en hij begon nog erger te huilen, zoodat dikke tranen hem over
de wangen liepen. Ik probeerde hem zoo mogelijk over het
verlies van dezen dapperen prins uit de lang voorbije eeuw
te troosten, maar het was tevergeefsch. Dokter Green had
intusschen een grooten snuiter gepakt en stootte daarmee
onophoudelijk in de richting van het open venster. Hij was
niet minder van plan, dan de maan te snuiten, die helder naar
binnen scheen. Ewson sprong en schreeuwde als was hij van
duizend duivels bezeten, tot eindelijk de huisknecht ondanks
het heldere maanlicht met een groote lantaarn in de kamer
kwam en luidkeels riep: ,Daar ben ik, mijne heeren! Nu
kunnen wij op weg gaan'. De dokter ging vlak voor hem staan
en zei, hem de rookwolken in het gezicht blazend : ,Welkom,
vriend! Ben jij Quince, die den maneschijn draagt en hond en
doornstruik? Ik heb je gesnoten, schurk, daarom schijn je
zoo helder! Goedennacht dan, ik heb veel van het gemeene
goedje gedronken. Goedennacht, waarde waard, goedennacht, Pylades!'
„Ewson bezwoer, dat niemand naar huis zou gaan zonder
den nek te breken, maar niemand lette daarop; in plaats
daarvan nam de huisknecht den dokter aan den eenen, den
burgemeester, die nog steeds over het verlies van prins
Eugen lamenteerde, onder den anderen arm, en zoo waggelden zij over de straat naar het raadhuis. Met moeite brachten
wij den mallen Ewson naar zijn kamer, waar hij nog den halven
nacht op de fluit te keer ging, zoodat ik geen oog kon dichtdoen en eerst van den dwazen avond in het logement kon
bekomen door in den wagen te slapen".
Het verhaal van den lijfarts werd vaak door luider gelach
onderbroken dan men anders in hofkringen wel zal hooren.
De vorst scheen zich zeer te hebben vermaakt. „Slechts één
figuur", zei hij tot den lijfarts, „hebt u in uw vertelling te
veel op den achtergrond gehouden en dat is de uwe, want
ik wil wedden dat uw somtijds ietwat boosaardige humor
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zoowel den dwazen Ewson als den pathetischen dokter tot
duizend zotte uitbundigheden heeft verleid en dat eigenlijk
u het exciteerend vermogen vertegenwoordigde, dat u den
lamenteerenden burgemeester toekende".
„Ik verzeker u, majesteit", antwoordde de lijfarts, „dat
deze uit merkwaardige zotheid samengestelde club in zichzelf
zoo volmaakt afgerond was, dat al het vreemde een wanklank
zou hebben veroorzaakt. Om bij deze vergelijking met de
muziek te blijven, die drie menschen vormden den zuiveren
drieklank, ieder verschillend van toon, maar harmonisch
met de anderen meeklinkend; de waard voegde zich als een
septime daarbij".
In dezen trant ging het gesprek nog door, tot, zooals gewoonlijk, de vorstelijke familie zich in haar vertrekken terugtrok en het aanwezige gezelschap in de aangenaamste stemming
uiteenging.
Ik verkeerde opgewekt en vroolijk in een nieuwe wereld.
Hoe meer ik aan den kalmen, gemoedelijken gang van het leven
in de residentie en aan het hof deelnam en hoe meer men mij
een plaats toekende, die ik met eere en succes kon handhaven,
des te minder dacht ik aan het verleden, of aan de mogelijkheid, dat mijn huidige omstandigheden zich zouden kunnen
wijzigen.
De vorst scheen bijzonder veel behagen in mij te scheppen,
en uit verschillende vluchtige toespelingen kon ik opmaken,
dat hij mij op de een of andere wijze in zijn omgeving wenschte
te houden. Het was niet te ontkennen, dat een zekere gelijkvormigheid der ontwikkeling, ja, een bepaalde aanvaarde
wijze in al het wetenschappelijke en kunstzinnige gedoe, die
zich van het hof uit aan de geheele residentie meedeelde,
menigen geestvollen en aan volstrekte vrijheid gewenden man
het verblijf aldaar spoedig had vergald; mij kwam echter,
hoe vaak ook de beperking welke de eenzijdigheid van het
hof meebracht, mij onaangenaam aandeed, het vroegere zich
gewennen aan een bepaalden vorm, die ten minste het
uiterlijk regelt, daarbij zeer te stade. Het was mijn klooster171

leven, dat hier, weliswaar onmerkbaar, nog op mij inwerkte.
Met hoeveel onderscheiding de vorst mij ook behandelde,
hoeveel moeite ik mij ook getroostte om de opmerkzaamheid
van de vorstin op mij te vestigen, zij bleef koel en gesloten.
Ja, mijn tegenwoordigheid scheen haar vaak bijzonder onrustig te maken, en slechts met moeite kreeg zij het gedaan,
mij, zooals den anderen, een paar vriendelijke woorden toe
te voegen. Bij de dames, die haar omgaven, was ik gelukkiger;
mijn uiterlijk scheen een goeden indruk te hebben gemaakt,
en daar ik mij vaak in haar kring bewoog, gelukte het mij
spoedig mij dat wonderbaarlijke wereldsche optreden eigen
te maken, dat men galanterie noemt en dat niets anders is
dan het vermogen om de lichamelijke lenigheid, waardoor
men overal waar men gaat of staat op zijn plaats schijnt te
zijn, ook in de conversatie over te brengen. Het is die merkwaardige gave, met zwaarwichtige woorden te bazelen over
niets en daardoor bij de vrouwen een zeker welgevallen op te
wekken, terwijl zij zich van de wijze waarop dat ontstond,
niet precies rekenschap weten te geven. Dat deze hoogere en
typeerende galanterie zich niet met plompe complimenten
kan ophouden, volgt uit wat hiervoor werd gezegd, ofschoon
in dat interessante gebazel, dat de aangebedene als een tot
haar gerichte hymne in de ooren klinkt, juist dat volkomen
opgaan in haar innerlijk ligt, waardoor zij zichzelf schijnt te
begrijpen en zij zich met welgevallen spiegelt in den reflex
van haar eigen Ik.
Wie zou nu nog den monnik in mij
hebben kunnen herkennen?
De eenige voor mij gevaarlijke
plaats was wellicht nog slechts de kerk, waarin het mij moeite
kostte die kloosterlijke godsdienstoefeningen, die door een
bijzonder rhythme, een bijzondere maat worden onderscheiden, te vermijden.
De lijfarts was de eenige, die het merk, waarmee alles als
gelijke munten was gestempeld, niet had aangenomen, en dit
trok mij in hem aan, zooals hij zich om die reden bij mij aansloot, daar ik, gelijk hij heel goed wist, in het begin in de
oppositie was geweest en mijn vrijmoedige opmerkingen, die
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op den voor de drieste waarheid ontvankelijken vorst indruk
maakten, het gehate farospel met één slag hadden verbannen.
Daardoor kwam het, dat wij vaak tezamen waren en dan
over wetenschap en kunst, dan weer over het leven, zooals
dat zich aan ons voordeed, spraken. De lijfarts had denzelfden
grooten eerbied voor de vorstin als ik en verzekerde, dat
slechts zij het was, die menige smakeloosheid van den vorst
verhinderde en die merkwaardige soort verveling, die voor
hem aan de oppervlakte van alle dingen heen en weer dreef,
daardoor wist te verdrijven, dat zij hem vaak ongemerkt een
onschadelijk speelgoed in handen gaf. Ik liet niet na mij er
bij deze gelegenheid over te beklagen, dat ik, zonder de reden
daarvan te kunnen ontdekken, door mijn tegenwoordigheid
vaak een onverdraaglijk mishagen bij de vorstin scheen op te
wekken.
De lijfarts stond direct op en haalde, daar wij ons op dat
oogenblik in zijn kamer bevonden, een klein miniatuurportret
uit zijn lessenaar, dat hij mij gaf met de mededeeling, het zeer
nauwkeurig te bekijken.
Ik deed dat en was niet weinig verbaasd toen ik in de trekken van den man, dien het portret voorstelde, volkomen de
mijne herkende. Slechts de wijziging in haardracht en kleeding,
die volgens een verouderde mode was geschilderd, slechts
de toevoeging van mijn zware bakkebaarden, het meesterstuk van Belcampo, waren noodig om de afbeelding geheel
tot mijn portret te maken. Dit gaf ik den lijfarts zonder bedenking te verstaan.
„Juist deze gelijkenis", zei hij, „is het, die de vorstin verschrikt en verontrust zoo vaak u in haar nabijheid komt, want
uw gezicht hernieuwt de herinnering aan een verschrikkelijke
gebeurtenis, die vele jaren geleden het hof als een vernietigende slag trof. De vorige lijfarts, die enkele jaren geleden
stierf en wiens leerling in de wetenschap ik ben, vertrouwde
mij dat voorval in de vorstelijke familie toe en gaf mij tevens
het portret, dat een voormalig gunsteling van den vorst,
Francesco, voorstelt en dat tevens, zooals u ziet, als schilder173

stuk een waar meesterwerkje is. Het stamt van den wonderlijken, onbekenden schilder, die zich destijds aan het hof
bevond en die in de tragedie de hoofdrol speelde".
Tijdens het bekijken van het portret werden zekere verwarde vermoedens in mij wakker, die ik mij tevergeefs poogde
duidelijk te maken. Dat voorval scheen mij een geheim
te willen ontsluieren, waarin ik zelf betrokken was, en te meer
drong ik er bij den lijfarts op aan het mij toe te vertrouwen,
daar de toevallige gelijkenis met Francesco mij het recht
scheen te geven het te vernemen.
„Het is begrijpelijk", zei de lijfarts, „dat deze hoogst merkwaardige omstandigheid uw nieuwsgierigheid niet weinig
opwekt, en hoe ongaarne ik eigenlijk over die gebeurtenis
spreek, waarover nu nog, althans voor mij, een geheimzinnige
sluier hangt, dien ik geenszins wil wegtrekken, zoo zult u dan
toch alles hoorgin wat ik er van weet. Vele jaren zijn verloopen
en de hoofdpersonen van het tooneel verdwenen; slechts de
herinnering is het, die vijandig werkt. Ik verzoek u tegen niemand iets te zeggen van wat u hebt gehoord".
Ik beloofde dat en de arts ving zijn verhaal als volgt aan:
„Juist in den tijd toen onze vorst ging trouwen, kwam zijn
broer in gezelschap van een man, dien hij Francesco noemde,
hoewel men wist dat hij een Duitscher was en schilder, van
verre reizen terug. De prins was een der knapste mannen
die men had gezien, en reeds om die reden stak hij gunstig
af bij onzen vorst, ook wanneer hij hem niet aan levenslust
en geestkracht had overtroffen. Hij maakte op de jonge vorstin,
die destijds de uitgelatenheid zelve was en voor wie de vorst
veel te formeel, veel te koel was, een zeer grooten indruk,
en ook de prins voelde zich tot de jonge, beeldschoone echtgenoote van zijn broer aangetrokken. Zonder aan een strafbare
verhouding te denken, konden zij niet anders dan aan het
onweerstaanbare geweld toegeven, dat hun innerlijk leven,
dat elkaar wederzijds ontstak, bepaalde, en op die wijze de
vlam voeden, die hun wezen tot één samensmolt. Alleen
Francesco kon in ieder opzicht de vergelijking met zijn vriend
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doorstaan, en zooals de prins indruk maakte op de vrouw
van zijn broer, zoo deed Francesco dat op de oudste zuster
van de vorstin. Francesco besefte zijn geluk spoedig, maakte
er met weloverdachte sluwheid gebruik van, en de genegenheid voor de prinses groeide al spoedig tot de hevigste,
brandendste liefde. De vorst was van de deugdzaamheid van
zijn vrouw te zeer overtuigd om niet alle boosaardige influisteringen te verachten, hoewel de gespannen verhouding met
zijn broeder hem drukte; en slechts Francesco, van ween hij
om zijn zeldzamen geest, zijn levenswijze omzichtigheid zeer
was gaan houden, was het mogelijk hem zijn geestelijk evenwicht te helpen bewaren. De vorst wilde hem tot de belangrijkste posities aan het hof bevorderen; Francesco nam echter
genoegen met de geheime voorrechten van den voornaamsten
gunsteling en met de liefde der prinses. Onder deze omstandigheden ging het hofleven zoo goed het ging verder; maar
slechts de vier door geheime banden gebonden menschen
waren gelukkig in het dorado der liefde, dat zich had gevormd
en dat voor anderen gesloten bleef.
„Wel kan dat, zonder dat men het wist, voor den vorst
aanleiding zijn geweest, te arrangeeren dat met veel praal
een Italiaansche prinses aan het hof verscheen, die vroeger
als gemalin voor den prins was bestemd en tot wie hij zich,
toen hij zich op reis aan het hof van haar vader bevond, zichtbaar aangetrokken had getoond. Zij moet bijzonder mooi
en over het geheel de gratie, de lieftalligheid zelve zijn geweest, en dit spreekt ook uit het prachtige portret, dat u
nog in de galerij kunt zien. Haar aanwezigheid deed het in
trieste verveling verzonken hof weer opleven; zij stelde alles
in de schaduw, zelfs de vorstin en haar zuster niet uitgezonderd.
„Francesco's houding veranderde al spoedig na de komst
van de Italiaansche op opvallende wijze; het was als knaagde
een geheim verdriet aan de bloem van zijn leven; hij werd
norsch, in zichzelf gekeerd, hij verwaarloosde zijn vorstelijke
geliefde. Ook de prins was zwaarmoedig geworden, hij voelde
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zich bewogen door aandoeningen, die hij niet vermocht te
weerstaan. De komst van de Italiaansche was voor de vorstin
als een dolkstoot in het hart. Voor de tot dweperij geneigde
prinses was met Francesco al het levensgeluk geweken, en
zoo waren de vier gelukkigen, benijdenswaardigen, in verdriet
en droefenis verzonken. De prins herstelde zich het eerst,
daar hij, naast de strenge deugdzaamheid van zijn schoonzuster, de aantrekkelijkheden van de mooie, verleidelijke
vrouw geen weerstand kon bieden. Die kinderlijke, geheel
in het diepste innerlijk ontsproten verhouding met de vorstin
ging ten onder in den nameloozen hartstocht, dien de Italiaansche beloofde, en zoo geschiedde het, dat hij spoedig in
de oude ketens gekluisterd was, waarvan hij zich slechts
kort geleden had bevrijd.
„Hoe meer de prins aan deze liefde toegaf, des te opvallender
werd de houding van Francesco, dien men nu vrijwel in 't geheel niet meer aan het hof zag, maar die eenzaam rondzwierf en
vaak weken lang in de residentie afwezig was. Daarentegen
liet de wonderlijke, menschenschuwe schilder zich meer dan
anders zien en werkte vooral graag in het atelier, dat de Italiaansche voor hem in haar huis had laten inrichten. Hij schilderde haar menigmaal met een onvergetelijke expressie; de
vorstin scheen hij niet genegen te zijn, hij wilde haar onder
geen voorwaarde schilderen; daarentegen voltooide hij het
portret van de prinses, zoo gelijkend en prachtig als men zich
maar denken kan, zonder dat zij ook maar éénmaal voor hem
had geposeerd. De Italiaansche bewees dezen schilder zooveel
aandacht, en hij van zijn kant gedroeg zich zoo vertrouwelijk
galant jegens haar, dat de prins jaloersch werd en den schilder,
toen hij hem eens in het atelier bij het werk aantrof en deze,
zijn blik strak gericht op den kop van de Italiaansche, die hij
weer uit het niet had getooverd, zijn binnenkomst heelemaal
niet scheen op te merken, ronduit zei, dat hij hem het genoegen
moest doen en hier niet meer werken, maar een ander atelier
zoeken. De schilder spatte gelaten de penseelen uit en nam
zwijgend het schilderij van den ezel. Ten hoogste ontstemd
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rukte de prins het hem uit de hand, met de opmerking dat het
zoo buitengewoon gelijkend was, dat hij het moest hebben.
De schilder, steeds kalm en gelaten blijvend, verzocht hem
slechts nog toe te staan, dat hij het portret met een paar streekjes afwerkte. De prins plaatste het portret weer op den ezel;
na een paar minuten gaf de schilder het hem terug en barstte
in lachen uit, toen de prins schrok van het afschuwelijk verwrongen gezicht, dat het portret nu voorstelde. Toen ging de
schilder langzaam de zaal uit; maar dicht bij de deur keerde
hij zich om, keek den prins met ernstigen, doordringenden
blik aan en zei gedempt en plechtig: ,Nu ben ie verloren!'
„Dit gebeurde toen de Italiaansche reeds de bruid van den
prins was en binnen enkele dagen de plechtige huwelijksinzegening zou plaatsvinden. De prins sloeg te minder acht
op het voorval met den schilder, daar deze den naam had
somtijds door een lichten graad van dolheid te worden bezocht. Hij zat, zooals men vertelde, nu weer in zijn kleine kamer
en staarde dagen achtereen naar een groot, gespannen doek,
terwijl hij verzekerde, dat hij juist nu aan prachtige schilderi1en werkte; zoo vergat hij het hof en werd op zijn beurt door
het hof vergeten.
„Het huwelijk van den prins met de Italiaansche werd op
de plechtigste wijze in het paleis van den vorst voltrokken;
de vorstin had zich in haar lot geschikt en afstand gedaan
van een doellooze, nooit te bevredigen liefde; de prinses
straalde van gelukzaligheid, want haar geliefde Francesco
was weer verschenen, bloeiender, levenslustiger dan ooit.
De prins zou met zijn vrouw den vleugel van het slot betrekken, dien de vorst te hunnen gerieve eerst had laten
inrichten. Tijdens de verbouwing was hij echt in zijn element;
men zag hem nooit anders dan omgeven door architecten,
schilders, behangers, in lijvige boeken bladerend en plannen,
teekeningen, schetsen voor zich uitspreidend, die hij voor een
deel zelf had gemaakt en die soms al heel slecht waren uitgevallen. Noch de prins, noch zijn bruid mocht iets van de
inrichting zien vóór den avond van den huwelijksdag, toen
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zij door den vorst in een langen, plechtigen rondgang door de
werkelijk met smaakvolle praal ingerichte kamers werden
geleid en een bal in een prachtige zaal, die op een bloeienden
tuin geleek, het feest besloot. Des nachts ontstond in den vleugel van den prins een gedempt rumoer; maar het geroezemoes
werd luider en luider, tot het zelfs den vorst uit den slaap
wekte. Onheil vermoedend sprong hij op, snelde, begeleid
door de wacht, naar den achterafgelegen vleugel en trad
den breeden corridor binnen op het oogenblik dat men met
den prins kwam aandragen, dien men voor de deur van de
bruidskamer had gevonden, vermoord door een messteek
in den nek. Men kan zich de ontzetting van den vorst, de
wanhoop van de prinses, de diepe, hartverscheurende droef-.
heid der vorstin indenken. Toen de vorst was gekalmeerd,
begon hij na te gaan hoe de moord gebeurd kon zijn en hoe
de moordenaar door de overal met wachtposten bezette
corridors had kunnen ontvluchten; alle hoeken en gaten
werden doorzocht, maar tevergeefs. De page, die den prins
had geholpen, vertelde, dat hij zijn heer, die, door een angstig
voorgevoel bevangen, zeer onrustig was geweest en lang in
zijn kabinet op en neer had geloopen, eindelijk bij het uitkleeden behulpzaam was geweest en met een luchter in de
hand tot aan het voorvertrek van de bruidskamer had bijgelicht. De prins had hem den luchter uit de hand genomen
en hem teruggestuurd ; hij had echter nauwelijks het voorvertrek verlaten, toen hij een gedempten kreet, een slag en het
gerinkel van den vallenden luchter had gehoord. Hij was
direct teruggekeerd en had bij den schijn van een lichtje, dat
nog op den grond doorbrandde, den prins voor de deur van
de bruidskamer en naast hem een klein, bebloed mes zien
liggen, en toen direct alarm geslagen. Volgens het verhaal
van de gemalin van den ongelukkigen prins was hij, direct
nadat zij de kameniers had weggestuurd, haastig zonder licht
de kamer binnengekomen, had alle lichten snel uitgedaan,
was ongeveer een half uur bij haar gebleven en had zich toen
verwijderd; eerst eenige minuten daarna vond de moord
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Toen men zich uitputte in vermoedens, wie de
plaats.
moordenaar kon zijn, daar er geen enkele moge lijkheid meer
was om den dader op het spoor te komen, kwam een kamenier
naar voren, die, in een zij kamer, waarvan de deur openstond,
het pijnlijk optreden van den prins tegen den schilder had
opgemerkt; daarvan vertelde zij nu alle bijzonderheden.
Niemand twijfelde er aan, dat de schilder op onbegrijpelijke
wijze het paleis had weten binnen te sluipen en den prins
had vermoord. Men wilde den schilder oogenblikkelijk gevangennemen, maar hij was reeds sinds twee dagen uit het
huis verdwenen, niemand wist waarheen en alle nasporingen
bleven tevergeefsch. Het hof was in diepen rouw gedompeld,
die door de heele residentie werd gedeeld, en slechts Francesco, weer onafgebroken aan het hof verschijnend, gelukte
het in den kleinen familiekring menig zonnig oogenblik uit
de droeve wolken te voorschijn te tooveren.
„De prinses voelde dat zij zwanger was, en daar het duidelijk scheen te zijn, dat de moordenaar van haar echtgenoot een
uiterlijke gelijkenis voor het laaghartig bedrog had misbruikt,
begaf zij zich naar een verafgelegen slot van den vorst, opdat de
bevalling geheim zou blijven en zoo de vrucht van een helsche
misdaad ten minste den ongelukkigen echtgenoot niet voor
de wereld, aan wie onbezonnenheid der bedienden de gebeurtenissen uit den bruidsnacht had verraden, te schande maakte.
„Francesco's verhouding met de zuster van de vorstin
werd in dezen rouwtijd steeds hechter en inniger, en ook de
vriendschap van het vorstelijke paar voor hem werd grooter.
De vorst was sinds lang deelgenoot gemaakt van Francesco's
geheim; hij kon spoedig den aandrang van de vorstin en de
prinses niet langer weerstand bieden en stemde in het geheime
huwelijk van Francesco met de prinses toe. Francesco moest
zich in dienst van een ver verwijderd hof tot een hoogen
militairen rang opwerken en dan zou de openbare afkondiging
van zijn huwelijk volgen. Door de connecties van den vorst
was dat toen aan dat hof mogelijk.
„De huwelijksdag brak aan; de vorst met zijn echtgenoote
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alsmede twee vertrouwde mannen van het hof mijn voorganger was een van hen waren de eenigen, die het huwelijk
in de kleine kapel van het vorstelijk paleis zouden bijwonen.
Een enkele page, in het geheim ingewijd, bewaakte de deur.
„Het paar stond voor het altaar; de biechtvader van den
vorst, een oude, eerwaardige priester, begon met het
huwelijksritueel nadat hij een stille mis had gehouden.
„Toen verbleekte Francesco, en met starre, op den hoekpilaar bij het hoogaltaar gevestigde oogen, riep hij met gedempte stem: ,Wat wil je van mij?' Tegen den hoekpilaar
geleund stond de schilder in vreemde, wonderlijke kleedij,
den purperen mantel om de schouders geslagen, en doorboorde Francesco met den spookachtigen blik van zijn holle,
zwarte oogen. De prinses was een onmacht nabij; iedereen
beefde, door ontzetting aangegrepen; alleen de priester bleef
kalm en zei tot Francesco : ,Waarom maakt de gestalte van
dezen man je aan het schrikken als je een rein geweten hebt?'
Toen sprong Francesco, die nog geknield lag, op en stortte
zich met een klein mes in de hand op den schilder, maar nog
voor hij hem was genaderd, viel hij met een gedempt geschreeuw
in onmacht, en de schilder verdween achter den pilaar. Toen
ontwaakten alien als uit een verdooving; men snelde Francesco te hulp, die gelijk een doode op den grond lag. Om ieder
opzien te vermijden werd hij door de beide mannen, die in het
vertrouwen waren genomen, in de kamers van den vorst
gedragen. Toen hij bijkwam, verzocht hij met aandrang, dat
men hem naar zijn woning zou laten gaan, zonder een enkele
vraag van den vorst over het geheimzinnige voorval in de
kerk te beantwoorden.
„Den volgenden ochtend was Francesco met alle kostbaarheden, die hij door de gunst van den prins en den vorst had
gekregen, uit de residentie verdwenen. De vorst liet niets na
om het geheim te ontdekken en het spookachtige verschijnen
van den schilder te verklaren. De kapel had slechts twee
ingangen, waarvan de eene uit kamers binnen in het paleis
naar de loge naast het hoogaltaar, de andere daarentegen
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uit den breeden corridor naar het schip van de kapel voerde.
Dezen ingang had de page bewaakt, opdat geen nieuwsgierige naderbij zou komen, de andere was afgesloten; om die
reden bleef het onbegrijpelijk, hoe de schilder in de kapel
had kunnen verschijnen en weer verdwijnen. Het mes dat
Francesco tegen den schilder had getrokken, hield hij, buiten
bewustzijn rakend, als in doodskramp in de hand, en de page
dezelfde die op den ongelukkigen huwelijksavond den
prins bij het uitkleeden behulpzaam was en die nu de deur
der kapel bewaakte was van meening, dat het hetzelfde
mes was geweest dat destijds naast den prins had gelegen,
daar het bijzonder opviel door zijn glinsterende, zilveren
greep.
„Niet lang na deze geheimzinnige gebeurtenissen kwamen
berichten van de Italiaansche prinses; op den dag toen Francesco's huwelijk zou worden voltrokken, had zij een zoon het
leven geschonken en was spoedig na de bevalling gestorven.
De vorst betreurde haar dood, hoewel het geheim van den
bruidsnacht haar ten laste gelegd kon worden en in zeker
opzicht zelfs een wellicht ongemotiveerde verdenking tegen
haarzelf deed ontstaan. De zoon, de vrucht van een laaghartige, schandelijke daad, werd in verre landen onder den naam
graaf Victorin opgevoed. De prinses, ik doel op de zuster
van de vorstin,— innerlijk gebroken door de verschrikkelijke
gebeurtenissen, die in zoo korten tijd op haar afstormden, koos
het klooster. Zij is, zooals u bekend zal zijn, abdis van het
Cisterciënserklooster in **X. Maar wonderbaarlijk en op
geheimzinnige wijze betrekking hebbend op die gebeurtenissen aan ons hof is een voorval, dat onlangs op het slot
van baron van F. plaatsvond en deze familie, evenals destijds
ons hof, uit elkaar rukte. De abdis had namelijk, getroffen
door de ellende van een arme vrouw, die met een klein kind op
bedevaart van de heilige Linde in het klooster kwam, haar ... "
Op dit punt onderbrak een bezoek het verhaal van den
lijfarts, en het gelukte mij den storm, die in mij woedde, te
verbergen. Het was duidelijk voor mij : Francesco was mijn
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vader, hij had den prins met hetzelfde mes vermoord, waarmee ik Hermogen doodde! Ik besloot over enkele dagen
naar Italië te vertrekken en daardoor eindelijk uit den cirkel
te stappen, waarin de booze, vijandige macht mij had gebannen. Denzelfden avond verscheen ik aan het hof; men
praatte veel over een prachtig, beeldschoon meisje, dat als
hofdame vandaag voor de eerste maal in de omgeving van de
vorstin zou verschijnen, daar zij eerst gisteren was aangekomen.
De vleugeldeuren werden geopend, de vorstin trad binnen
Ik herkende Aurelie.
en tezamen met haar de vreemdelinge.
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TWEEDE DEEL
I
HET KEERPUNT
N wiens leven ontbloeide niet eenmaal het wonderlijke,
in het diepst van het gemoed bewaarde geheim der
liefde! Wie gij ook zijn moogt, die in de toekomst
deze bladzijden leest, roep dezen heerlijken zonnigen tijd
in uw herinnering terug, en aanschouw nog eens de lieftallige
vrouwelijke verschijning, die u tegemoet trad als de geest
der liefde zelf! Toen geloofde u immers slechts in haar uw
beter wezen te herkennen! Weet ge nog hoe de ruischende
bronnen, de fluisterende heesters, hoe de liefkoozende avondwind over haar en over uw liefde zoo duidelijk tot u spraken?
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Ziet ge nog hoe de bloemen u met heldere, vriende lijke oogen
aankeken, een groet en een kus van haar brengend? En
zij kwam; zij wilde van u zijn, gansch en al. Gij omarmde haar
vol vurig begeeren en wilde, van de aarde losgemaakt, opvlammen in innig verlangen! Maar het mysterie openbaarde zich niet, een duistere macht trok u krachtig en met
geweld naar de aarde terug, als ge u met haar wilde verheffen
naar die verre andere wereld, die u was beloofd. Nog voor
ge het waagde te hopen, had u haar al verloren; alle stem,
alle klank was verdwenen, en slechts de klacht zonder hoop
van den eenzame steunde ijzingwekkend door de duistere
woestenij. Gij, vreemde! onbekende! heeft ooit zoo'n
namelooze smart u verscheurd, stem dan in met het troostelooze verdriet van den grijsgeworden monnik, die, in een
duistere cel den zonnigen tijd van zijn liefde gedenkend, de
harde legerstede besproeit met bloedige tranen, wiens bange
doodszucht in de stilte van den nacht door de donkere
kloostergangen weerklinkt. Maar ook gij, die innerlijk
met mij verwant zijt, ook gij gelooft dat de hoogste zaligheid
der liefde, de vervulling van het geheim eerst in den dood
wordt verworven. Zoo zeggen het de sombere voorspellende stemmen, die uit den met geen menschelijken maatstaf
te meten oertijd tot ons klinken, en evenals in de Mysteriën,
die de zuigelingen der natuur vierden, is ook voor ons de
dood immers het wijdingsfeest der liefde!
Als een bliksemstraal schoot het door mij heen, mijn adem
stokte, mijn polsaderen sloegen, het hart schokte krampachtig, mijn borst scheen te zullen springen! Naar haar toe
naar haar toe
haar in krankzinnige liefdewoede omhelzen!
— „Wat verzet je j nog, ongelukkige, tegen de macht die
jou onscheidbaar aan mij heeft geketend? Ben jij niet de mijne,
altijd de mijne?" Maar beter dan vroeger, toen ik Aurelie
voor de eerste maal in het slot van den baron had gezien,
beheerschte ik de uitbarsting van mijn krankzinnigen hartstocht. Bovendien waren aller oogen op Aurelie gericht, en
daardoor gelukte het mij in den kring van onverschillige
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menschen rond te gaan, zonder dat een van hen mij bijzonder
had opgemerkt of zelfs aangesproken, hetgeen onverdraaglijk
haarvormijzungewst,darklchzien
hooren
aan haar denken wilde.
Men zegge niet, dat een eenvoudige huisjapon het waarlijk
mooie meisje het beste staat; de opschik der vrouwen oefent
een geheimzinnige tooverkracht uit, die wij niet gemakkelijk
kunnen weerstaan. In haar diepste wezen kan de oorzaak
daarin liggen, dat getooid, uit haar innerlijk zich alles
glanzender en mooier ontvouwt, zooals bloemen zich slechts
dan volmaakt aan onze oogen vertoonen, wanneer zij in
weligen overvloed in bonte, glanzende kleuren openbreken.
Toen u de geliefde voor de eerste maal getooid zag,
trilde toen niet een onverklaarbaar gevoel door uw zenuwen
en aderen? Zij kwam u zoo onbekend voor, maar zelfs dat
schonk haar een onzegbare bekoring. Hoe beefde u van
zaligheid en namelooze begeerte, als u verstolen haar hand
kon drukken!
Aurelie had ik nooit anders dan in een eenvoudige huisjapon gezien; vandaag verscheen zij, volgens hofgebruik, zoo
fraai mogelijk gekleed. Wat was zij mooi! Hoe voelde
ik mij bij haar aanblik doorhuiverd van namelooze verrukking,
van zoeten hartstocht! Maar toen werd de geest van het
booze in mij sterk en verhief zijn stem, die ik een willig oor
leende. „Zie je nu wel, Medardus", werd mi} toegefluisterd,
„zie je nu wel dat je het lot gebiedt, dat het toeval, dat aan
jou ondergeschikt is, slechts handig de draden dooreenstrengelt, die je zelf hebt gesponnen?"
Er waren vrouwen aan het hof, die volmaakt schoon konden worden genoemd, maar voor Aurelie's buitengemeen
indrukwekkende lieftalligheid verbleekte alles tot een onooglijke kleur. Een zeldzame geestdrift bewoog de traagsten;
zelfs bij de oudere mannen brak de draad der middelmatige
hofconversatie, waarin het slechts op woorden van oppervlakkigen inhoud aankomt, plotseling af, en het was grappig
om te zien hoe een ieder met zichtbare moeite zijn best deed,
r85
Het

Duivelselixer 1 4

in woord en gezichtsuitdrukking voor de vreemdelinge op
zijn best te verschijnen.
Aurelie nam deze huldebetuigingen met neergeslagen oogen
in ontvangst, in haar lieftalligheid hevig kleurend; maar toen
de vorst de oudere mannen om zich heen verzamelde en
menige beeldschoone jongeling Aurelie met vriendelijke
woorden schuchter naderde, werd zij zichtbaar vroolijker
en onbevangener. Vooral een majoor van de lijfgarde gelukte
het haar opmerkzaamheid op zich te vestigen, zoodat zij
spoedig in een levendig gesprek gewikkeld schenen. Ik kende
den majoor als den lieveling der vrouwen bij uitstek. Hij verstond de kunst met weinig vertoon van onschuldig schijnende
middelen de belangstelling en den geest op te wekken en te
boeien. Met zijn oor ook den kleinsten weerklank beluisterend, liet hij als een handige speler snel alle verwante accoorden naar willekeur vibreeren, zoodat de misleide in de vreemde klanken slechts haar eigen innerlijke muziek meende te
hooren.
Ik stond niet ver van Aurelie af,
zij scheen mij niet op
te merken. Ik wilde naar haar toe, maar als met ijzeren boeien
geketend, was ik niet in staat mij te verroeren van de plaats
waar ik stond. Toen ik den majoor nog eens scherp aankeek,
leek het mij plotseling alsof Victorin bij Aurelie stond. Ik
begon met grimmigen spot te lachen: „Hei! hei, jij snoodaard, heb je in den Duivelsafgrond zoo'n zacht bed voor
jezelf opgemaakt, dat je in dolle afgunst werk kunt maken
van het liefde van den monnik?"
Ik weet niet of ik deze woorden werkelijk uitsprak, maar
ik hoorde mijzelf lachen en werd als uit een diepen droom
wakker, toen de oude hofmaarschalk, mij zacht bij de hand
vattend, vroeg: „Waarover verheugt u zich zoo, beste mijnheer Leonard?"
Een ijskoude rilling ging door mij heen. Waren dat niet
de woorden van den vromen broeder Cyrillus, die mij hetzelfde vroeg toen hij, op den dag dat ik de pij mocht aantrekken, mijn zondig lachje opmerkte? Nauwelijks was ik in
I
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staat iets onsamenhangends te stamelen. Ik voelde dat Aurelie
niet meer in mijn nabijheid was; toch waagde ik het niet op
te kijken; ik haastte mij weg door de verlichte zalen. Mijn heele
wezen moet anderen angstwekkend zijn voorgekomen, want
ik merkte dat iedereen mij schuw uit den weg ging toen ik de
breede hoofdtrap meer afsprong dan afliep.
Ik meed het hof, want het scheen mij onmogelijk toe Aurelie
weer te zien, zonder in gevaar te zijn mijn diepste geheim te
verraden. Eenzaam liep ik door veld en bosch, slechts aan
haar denkend, slechts haar ziend. Sterker en sterker werd
mijn overtuiging, dat een duistere macht haar lot met het
mijne verweven had en dat alles, wat mij menigmaal zondige
moedwil had toegeschenen, slechts de vervulling van een
eeuwig, onveranderlijk raadsbesluit was. Mij op deze wijze
moed insprekend, lachte ik om het gevaar dat mij kon bedreigen wanneer Aurelie in mij den moordenaar van Hermogen zou herkennen. Dit achtte ik echter bovendien hoogst
onwaarschijnlijk.
Hoe erbarmelijk kwamen mij nu die jongelingen voor, die
injdelwarhgneido,trwjlz
geheel en al de mijne scheen te zijn geworden, dat ook haar
kleinste ademtocht afhankelijk scheen te zijn van het leven
in mij.
Wat zijn deze graven, baronnen, deze kamerheeren, deze
officieren in hun bontgekleurde rokken met hun blinkende
gouden tressen, hun glinsterende orden anders dan machtelooze, getooide insect] es, die ik, als ik last van dat volkje
krijg, met sterke vuist verpletter. Gekleed in de pij wil ik
mij aan hen vertoonen, met Aurelie in haar bruidstooi aan
mijn arm, en die trotsche, vijandige vorstin moet zelf het
bruidsbed gereedmaken voor den zegevierenden monnik,
dien zij veracht.
Zulke gedachten uitspinnend, riep ik vaak luid Aurelie's
naam, en lachte en huilde als een krankzinnige. Maar spoedig
ging de storm liggen. Ik werd rustiger en was in staat te overleggen, op welke wijze ik Aurelie wilde naderen.
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Op een dag dwaalde ik door het park, er over nadenkend
of het raadzaam was de soirée te bezoeken, die de vorst voor
dien avond had laten aankondigen, toen men mij van achteren
op den schouder klopte. Ik keerde mij om, de lijfarts stond
voor mij.
„Staat u mij toe u den pols te voelen?" begon hij direct en
greep, mij strak aankijkend, naar mijn arm.
„Wat beteekent dat?" vroeg ik hoogst verbaasd.
„Niet veel", ging hij verder; „er moet hier stil en heimelijk
een zekere dwaasheid rondsluipen, die de menschen op
de wijze van bandieten overvalt en hun iets aandoet, zoodat zij het luidkeels moeten uitschreeuwen, ook al klinkt
dat soms slechts als onzinnig gelach. Intusschen kan dat alles
ook heel goed het een of andere drogbeeld, of kan die dolle
duivel slechts een ongevaarlijke koorts met stijgende temperatuur zijn; laat u mil daarom dus uw waarden pols voelen,
mijn beste!"
„Ik verzeker u, mijnheer, dat ik er geen woord van begrijp!" hernam ik, maar de lijfarts had mijn arm gepakt en
telde met naar den hemel gerichten blik mijn polsslag: „Eén,
twee, drie". Zijn wonderlijke handelwijze was mij een raadsel;
ik drong er bij hem op aan, mij toch te zeggen wat hij eigenlijk
wilde.
„u weet dus niet, mijn waarde heer Leonard, dat u kort
geleden het heele hof aan het schrikken hebt gemaakt en in
verlegenheid gebracht? Sindsdien lijdt de opperhofmeesteres
aan krampen, en de president van den kerkeraad verzuimt
de gewichtigste besprekingen, daar het u beliefde over zijn
jichtige voeten weg te rennen, zoodat hij, in een leunstoel
zittend, nog brult van menigen pijnlijken steek! Dat gebeurde namelijk, toen u, als door een of andere dolheid overvallen,
de zaal uitrende, nadat u zonder waarneembare oorzaak
zoo in lachen was uitgebarsten, dat iedereen door schrik werd
aangegrepen en zich de haren te berge voelde rijzen!"
Op dat oogenblik dacht ik aan den hofmaarschalk en zeide
dat ik mij nu wel herinnerde in gedachten luid gelachen te
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hebben, maar dat kon toch heelemaal niet zulk een uitwerking
hebben gehad, daar de hofmaarschalk mij immers heel zacht
had gevraagd waarover ik mij zoo verheugde?
„Wel!" ging de lijfarts voort, „dat zegt niets, want de hofmaarschalk is zoo'n homo impavidus I, dat hij zich zelfs door
den duivel geen vrees laat aanjagen. Hij bleef in zijn kalme
dolcezza 2 hoewel de genoemde kerkeraadsvoorzitter werkelijk van meening was, dat de duivel uit u, mijn beste, op zijn
duivelsche manier had gelachen en onze mooie Aurelie door
zulk een ontsteltenis en schrik werd aangegrepen, dat alle
pogingen van den vorst om haar te kalmeeren tevergeefsch
waren en zij spoedig het gezelschap moest verlaten, tot vertwijfeling van alle heeren, wien het liefdesvuur zichtbaar uit
de geëxalteerde kuiven dampte! Op het oogenblik toen u,
waarde heer Leonard, zoo liefelijk hebt gelachen, moet Aurelie
op snijdenden, in het hart dringender toon: ,Hermogen'
hebben geroepen. Ei, ei! wat heeft dat te beteekenen?
Dat kunt u misschien weten, mijnheer Leonard. U bent over
het algemeen een aardige, vroolijke, verstandige kerel, mijnheer
Leonard, en het spijt mij niet dat ik u Francesco's merkwaardige geschiedenis heb toevertrouwd; die kan voor u zeer
leerrijk zijn!" De lijfarts hield maar steeds mijn arm vast en
keek mij strak aan.
ik
„Ik
Ik weet niet", zei ik, mij tamelijk onzacht losmakend, „ik
weet niet wat ik van uw merkwaardige woorden moet denken,
mijnheer, maar ik moet bekennen dat, toen ik Aurelie omringd zag door die fraai uitgedoste heeren, wien, zooals u
zoo grappig opmerkte, het liefdesvuur uit de geëxalteerde
kuiven dampte, mijn ziel door een zeer bittere herinnering
aan mijn vroeger leven werd gekweld en dat ik, aangegrepen
door werkelijk bittere verachting voor het dwaas gedoe van
vele menschen, onwillekeurig luid moest lachen. Het spijt mij
dat ik zonder het te willen zooveel onheil heb aangericht, en ik
doe daarvoor boete, door mijzelf voor eenigen tijd van het
I Man zonder vrees. -- Citaat uit Horatius' Carmen III, 3 ,8. — Vert.
2 Behaaglijke tevredenheid. — Vert.
,
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hof te verbannen. Moge de vorstin, moge Aurelie mij vergeven".
„Wel, wel! mijn beste mijnheer Leonard", gaf de lijfarts
ten antwoord, „men heeft soms merkwaardige bevliegingen,
die men gemakkelijk kan weerstaan, wanneer mzn verder
maar rein van hart is".
„Wie mag zich hier op aarde daarop beroemen?" vroeg
ik zacht bij mijzelf.
De lijfarts wijzigde plotseling de uitdrukking van zijn blik
en den toon van zijn
^ stem. „Het komt mij toch voor", zei hij
vriendelijk en ernstig, ,,dat u werkelijk ziek bent. U ziet er
bleek en ontdaan uit. Uw oogen zijn ingezonken en glinsteren
merkwaardig met een roodachtigen gloed ... Uw pols
slaat koortsachtig ... uw stem klinkt dof. . . zal ik u iets

voorschrijven?"
„Vergif!" zei ik nauwelijks hoorbaar.
„Hobo!" riep de lijfarts, „is het zoo met u gesteld? Nu,
nu, in plaats van vergif het kalmeerende middel van afleidend
gezelschap. Het is echter ook mogelijk, dat ... Het is toch
merkwaardig ... Misschien . . ."
„Ik verzoek u, mijnheer!" riep ik toornig, „ik verzoek u
mij niet met afgebroken, onbegrijpelijke praatjes te kwellen,
maar liever alles ronduit . . ."
„Stop!" onderbrak de lijfarts mij, „stop! De wonderlijkste
vergissingen zijn mogelijk, minheer Leonard; ik ben er bijna
zeker van, dat men op den eersten indruk een hypothese
heeft opgebouwd, die wellicht in slechts weinige minuten
volstrekt onhoudbaar wordt. Ginds komt de vorstin met
Aurelie aan, maakt u gebruik van deze toevallige ontmoeting,
biedt uw excuses aan voor uw gedrag! Eigenlijk, mijn God!
eigenlijk hebt u slechts gelachen ... weliswaar op ietwat
zonderlinge wijze, maar wie kan het helpen dat menschen met zwakke zenuwen daarvan schrikken? Adieu!"
De lijfarts verwijderde zich haastig met de hem eigen behendigheid. De vorstin kwam met Aurelie door de laan
nader. Ik beefde. Met alle kracht beheerschte ik mij.
I
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Na de geheimzinnige woorden van den lijfarts voelde ik, dat
het er nu om ging mij dadelijk te handhaven. Driest liep ik de
naderende vrouwen tegemoet. Toen Aurelie mij zag, zonk
zij met een gedempten schreeuw als dood in elkaar; ik wilde
naar haar toe, maar vol afschuw en ontzetting wenkte de
vorstin mij om weg te gaan, luid om hulp roepend. Als door
furiën en duivels gestriemd rende ik door het park weg. Ik
sloot mij in mijn woning op en wierp mij, knarsetandend
van woede en vertwijfeling, op mijn bed.
Het werd avond, de nacht brak aan; toen hoorde ik de
huisdeur opensluiten, verschillende stemmen mompelden en
fluisterden door elkaar, tastend en wankelend ging men de
trap op eindelijk klopte men op mijn deur en beval mij,
in naam van de overheid, open te doen. Zonder mij duide lijk
er van bewust te zijn wat mil kon bedreigen, meende ik zeker
te voelen, dat ik nu verloren was. Mij redden door de vlucht!
dacht ik en rukte het venster open. Ik zag gewapenden voor
het huis staan; een van hen merkte mij direct op. „Waarheen?" riep hij mij toe, en op dat oogenblik werd de deur
van mijn slaapkamer opengebroken. Verschillende mannen
traden binnen; bij het licht van de lantaarn, die een van hen
droeg, herkende ik hen als politiesoldaten. Men toonde mij
het bevelschrift van de crimineele rechtbank, mij gevangen
te nemen; iedere tegenstand zou dwaasheid zijn geweest. Men
duwde mij in den wagen die voor het huis stond, en toen ik,
aangekomen op de plaats die mijn bestemming scheen te zijn,
vroeg waar ik mij bevond, kreeg ik ten antwoord: „In de
gevangenis van den boevenburcht".
Ik wist dat men hier gevaarlijke misdadigers in voorarrest
opsloot. Het duurde niet lang of mijn bed werd gebracht,
en de cipier vroeg mij of ik nog iets voor mijn geriefelijkheid
wenschte. Ik ontkende en bleef ten slotte alleen. Uit de lang
weergalmende passen en het open- en dichtsluiten van vele
deuren maakte ik op, dat ik mij in een der midden in den
burcht gelegen cellen bevond. Op voor mijzelf onverklaarbare wijze was ik gedurende den tamelijk langen tocht kalm
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geworden, ja, in een soort zinsverdooving zag ik alle beelden,
die langs mij heen gleden, slechts in vage, half verbleekte
kleuren. Ik viel niet in slaap, maar in een de gedachten en
fantasie verlammenden toestand van bewusteloosheid.
Toen ik in den helderen morgen wakker werd, kwam eerst
bij stukjes en beetjes de herinnering terug aan wat er was
gebeurd en waar ik was heengebracht. De gewelfde, geheel
op een cel gelijkende kamer, waar ik lag, zou mij nauwelijks
als een gevangenis zijn voorgekomen, als het kleine venster
niet stevig met ijzeren staven was getralied en zoo hoog was
aangebracht, dat ik het niet eens met uitgestrekten arm bereiken kon, laat staan naar buiten kijken. Slechts weinig zonnestralen vielen spaarzaam naar binnen; de lust bekroop mij,
de omgeving van mijn verblijf op te nemen, daarom schoof
ik mijn bed naderbij en zette de tafel er bovenop. Ik wilde er
juist op klimmen, toen de cipier binnenkwam en zeer verwonderd scheen over mijn bezigheid. Hij vroeg mij wat ik
daar deed; ik antwoordde dat ik slechts naar buiten wilde
kijken; zwijgend droeg hij bed, tafel en stoel weg en sloot mij
toen weer op. Het duurde geen uur of hij verscheen weer,
vergezeld van twee andere mannen, en voerde mij door
lange gangen, trappen op en af, tot ik eindelijk een kleine zaal
binnentrad, waar de strafrechter op mij wachtte. Naast hem
zat een jongeman, wien hij daarna alles wat ik op de mij
gestelde vragen had geantwoord, luid dicteerde. Aan mijn
vroegere betrekkingen tot het hof en de algemeene achting,
die ik werkelijk zoolang had genoten, dankte ik waarschijnlijk
de hoffelijke wijze waarop men mij behandelde, hoewel ik
daaruit ook de conclusie trok, dat slechts vermoedens, die
voornamelijk op Aurelie's voorgevoel konden berusten, mijn
inhechtenisneming konden hebben bewerkstelligd.
De rechter verzocht mij, nauwkeurig mijn levensomstandigheden tot op den huidigen dag mede te deelen; ik vroeg hem,
mij eerst de reden te zeggen van mijn plotselinge arrestatie.
Hij antwoordde, dat ik in zake de misdaad waarvan ik beschuldigd werd, te bestemder tijd nauwkeurig genoeg zou
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worden verhoord. Het was er nu slechts om te doen precies
op de hoogte te worden gesteld van mijn levensloop tot aan
mijn aankomst in de residentie, en hij moest mij er aan herinneren, dat het de crimineele rechtbank niet aan middelen
zou ontbreken, ook de kleinste door mij aangegeven bijzonderheden te onderzoeken, om welke reden ik mij dus wel gestreng aan de waarheid zou willen houden.
Deze waarschuwing, die de rechter, een kleine, uitgedroogde
man met rossig haar, met heesche, belachelijk kwakende stem
mij toediende, waarbij hij de grauwe oogen wijd opensperde,
viel in goede aarde; want ik kwam daardoor op de gedachte,
dat ik in mijn verhaal den draad daar moest opnemen en zoo
verder spinnen, waar ik . aan het hof begonnen was, toen ik
mijn naam en geboorteplaats aangaf. Het was bovendien wel
noodig, alles wat al te opvallend was te vermijden en mijn
levensloop zich in het alledaagsche, maar ver verwijderde
onzekere te laten afspelen, zoodat het onderzoek daarnaar in
ieder geval omslachtig en moeilijk zou worden. Op dat oogenblik herinnerde ik mij ook een jongen Pool, met wien ik op
het seminarium in B. gestudeerd had ; ik besloot, mij zijn
eenvoudige levensgeschiedenis toe te eigenen. Op deze
wijze uitgerust begon ik als volgt:
„Het is mogelijk dat men mij van een zeer ernstige misdaad
beschuldigt, maar ik heb ondertusschen hier onder de oogen
van den vorst en van de geheele stad geleefd, en er is gedurende mijn verblijf hier geen enkele misdaad gepleegd, voor den
dader waarvan men mij kan houden of waar ik aan zou kunnen
hebben deelgenomen. Het moet dus een vreemde zijn, die
mij van een in vroegeren tijd begane misdaad beschuldigt,
en daar ik mij vrij van alle schuld voel, heeft wellicht slechts
een ongelukkige gelijkenis het vermoeden van mijn schuld
gewekt; des te pijnlijker is het echter voor mij, dat men mij
hier op looze vermoedens en vooropgezette meeningen als
een op heeterdaad betrapt misdadiger in een strenge strafgevangenis gevangenzet. Waarom confronteert men mij niet
met mijn lichtvaardigen, wellicht kwaadwilligen aanklager?
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Per slot van rekening zal hij een dwaze praatjesmaker blijken
te zijn,, die .. .
„Zachtjes wat, zachtjes wat, mijnheer Leonard", kwaakte
de rechter, „matig u. U zoudt anders hooggeplaatste personen aanstoot kunnen geven, en de onbekende die u,
mijnheer Leonard, of mijnheer ... (hij beet zich haastig op
de lippen) heeft herkend, is noch lichtzinnig, noch dwaas,
doch. . . Nu, en bovendien hebben wij betrouwbare berichten uit. . ." Hij noemde de streek waar de landgoederen
van baron van F. lagen en daardoor werd alles voor mij
duidelijk.
Het stond vast dat Aurelie in mij den monnik had herkend,
die haar broer had vermoord. Deze monnik was echter
immers Medardus, de beroemde kanselredenaar uit het
Kapucijnerklooster in B. Reinhold had hem als dezen herkend, en hij had zichzelf ook voor hem uitgegeven. Dat
Francesco de vader van dien Medardus was, wist de abdis,
en daardoor moest mijn gelijkenis met hem, die de vorstin
reeds in het begin zoo angstwekkend had gevonden, de vermoedens, welke de vorstin en de abdis wellicht reeds in hun
correspondentie elkaar hadden medegedeeld, bijna tot zekerheid hebben doen worden. Het was echter ook mogelijk,
dat men zelfs bericht uit het Kapucijnerklooster in B. had
opgevraagd, dat men mijn spoor nauwkeurig had gevolgd
en zoo had vastgesteld dat ik en de monnik Medardus één
en dezelfde persoon waren. Dit alles overdacht ik snel en
zag het gevaar waarin ik verkeerde.
De rechter bazelde nog door, en dat was een voordeel
voor mij, want nu schoot mij ook de naam van het Poolsche
stadje te binnen, dat ik de oude dame aan het hof als geboorteplaats had genoemd en dat ik lang tevergeefs had
gepoogd mij te herinneren. Nauwelijks had de rechter dus
zijn sermoen beëindigd met de barsche opmerking, dat ik nu
zonder er om heen gepraat mijn levensloop tot op den dag
van heden moest vertellen, toen ik aanving:
,,Ik heet eigenlijk Leonard Krczynski en ben de eenige
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zoon van een edelman, die zijn kleine bezitting had verkocht
en in Kwiecziczewo woonde".
„Hoe, wat?" riep de rechter, terwijl hij zich tevergeefs moeite
gaf mijn naam zoowel als dien van mijn vermeende geboorteplaats na te zeggen. De protocolschrijver wist heelemaal niet
hoe hij de woorden moest spellen; ik moest beide namen
zelf inschrijven en ging toen verder. „U hebt gemerkt, mijnheer, hoe weinig het den Duitschen tongval ligt mijn aan
medeklinkers rijken naam uit te spreken, en dat is de reden
waarom ik hem, toen ik in Duitschland kwam, achterwege
liet en mij slechts bij mijn voornaam Leonard noemde. Overigens kan de levensloop van geen mensch eenvoudiger zijn
dan de mijne. Mijn vader, zelf tamelijk onderlegd, keurde
mijn besliste neiging voor de wetenschap goed en stond op
het punt mij naar Krakau, naar een familielid van hem, den
geestelijke Stanislaw Krczynski te sturen, toen hij stierf. Niemand bekommerde zich om mij, ik verkocht de weinige bezittingen, inde enkele vorderingen en ging werkelijk in het
bezit van het geheele door mijn vader nagelaten vermogen naar
Krakau, waar ik enkele jaren studeerde onder het toezicht
van mijn familielid. Daarna ging ik naar Danzig en naar
Konigsberg. Eindelijk dreef een onweerstaanbaar geweld mij
er toe, een reis naar het Zuiden te ondernemen; ik hoopte
er mij met de rest van mijn klein vermogen doorheen te slaan
en dan een aanstelling aan de een of andere universiteit te
krijgen; maar toch zou ik er hier slecht hebben voorgestaan,
als niet een aanzienlijke winst aan de farobank van den vorst
mij de mogelijkheid had geschonken, hier nog op mijn gemak
te blijven om dan, zooals mijn plan was, mijn reis naar Italië
voort te zetten. Iets bijzonders, dat de moeite waard zou zijn
verteld te worden, heb ik in mijn heele leven niet beleefd.
Toch moet ik nog vermelden, dat het mij gemakkelijk geweest zou zijn de waarheid van mijn verklaringen met stelligheid te kunnen bewijzen, als niet een zeer merkwaardig
toeval mij op het verlies van mijn portefeuille kwam te
staan, waarin zich mijn pas, mijn reisroute en verschillende
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andere papieren bevonden, die tot dit doel dienstig geweest
zouden zijn".
De rechter werd zichtbaar opmerkzaam; hij zag mij scherp
aan en vroeg op bijna spottenden toon, welk toeval mij dan
wel de gelegenheid had ontnomen, mij, zooals geëischt moest
worden, te legitimeeren?
„Een aantal maanden geleden", vertelde ik, „bevond ik mij
in het gebergte op weg hierheen. Het goede jaargetijde zoowel
als de prachtige, romantische omgeving deden mij besluiten
den weg te voet af te leggen. op een dag zat ik vermoeid in
het logement van een dorpje; ik had mij wat verfrisschends
laten brengen en een blaadje papier uit mijn portefeuille gehaald, om het een of ander op te schrijven dat mij inviel; de
portefeuille lag voor mij op de tafel. Spoedig daarna kwam
een ruiter aangaloppeeren, wiens zonderlinge kleedij en verwilderd uiterlijk mijn opmerkzaamheid wekten. Hij trad de
kamer binnen, bestelde iets te drinken en ging, mij somber
en schuw aankijkend, tegenover mij aan de tafel zitten. De
man maakte een griezeligen indruk op mij, en daarom ging
ik naar buiten.
Spoedig daarna kwam ook de ruiter buiten, betaalde den
waard en reed, mij vluchtig groetend, snel weg. Ik stond op
het punt om verder te gaan, toen ik aan mijn portefeuille dacht,
die ik in de kamer op de tafel had laten liggen; ik ging naar
binnen en vond haar nog op de oude plaats liggen. Eerst den
volgenden dag, toen ik de portefeuille te voorschijn haalde,
ontdekte ik, dat het niet de mijne was, maar dat zij waarschijnlijk den vreemde toebehoorde, die zonder twijfel bij
vergissing de mijne bij zich had gestoken. Slechts enkele voor
mij onbegrijpelijke aanteekeningen en verschillende, aan een
zekeren graaf Victorin gerichte brieven bevonden zich er in.
Deze portefeuille mitsgaders haar inhoud zal men nog onder
mijn bezittingen vinden; in de mijne had ik, zooals gezegd,
mijn pas, mijn reisroute en, dat herinner ik mij nu, zelfs mijn
doopbriefje; dat ben ik allemaal door die verwisseling kwijtgeraakt".
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De rechter liet zich den vreemdeling, dien ik had genoemd,
van het hoofd tot de voeten beschrijven en ik bleef niet in
gebreke, de gestalte met alle mogelijke bijzonderheden uit
die van graaf Victorin, en uit de mijne op de vlucht uit het
slot van baron van F., handig samen te stellen. De rechter hield
niet op, mij over de kleinste bijzonderheden van dit voorval
uit te vragen, en terwijl ik alles bevredigend beantwoordde,
vormde het beeld daarvan zich zoo duidelijk bij mij, dat ik
er zelf aan geloofde en geen gevaar meer liep, mij in tegenspraak te verwikkelen. Ik kon het overigens terecht voor een
gelukkige gedachte houden, toen ik het bezit van die aan
graaf Victorin gerichte brieven, die zich inderdaad nog in
de portefeuille bevonden, rechtvaardigde en tegelijkertijd
een gefingeerd persoon probeerde in te voegen, die in de toekomst, naargelang de omstandigheden dat wenschelijk maakten, den gevluchten Medardus of graaf Victorin kon voorstellen. Daarbij kwam het bij mij op, dat zich wellicht onder
Euphemie's papieren brieven bevonden, die over Victorins
plan, als monnik op het slot te verschijnen, uitsluitsel gaven,
en dat dit te meer den eigenlijken gang van zaken kon versluieren en verwarren. Mijn fantasie werkte door terwijl
de rechter mij vragen stelde, en er ontwikkelden zich steeds
nieuwe mogelijkheden om mij voor ontdekking veilig te
stellen, zoodat ik ook het ergste het hoofd meende te kunnen
bieden.
Ik verwachtte, daar in groote trekken mijn leven genoeg
was toegelicht, dat de rechter nu de misdaad waarvan ik
beschuldigd werd, ter sprake zou brengen; dat was echter
niet zoo. Daarentegen vroeg hij, waarom ik uit de gevangenis
had willen ontvluchten? Ik verzekerde dat ik daaraan geen
oogenblik had gedacht. Het getuigenis van den gevangenbewaarder, die mij had betrapt toen ik tegen het venster
omhoogklom, scheen echter tegen mij te spreken. De rechter
dreigde mij, dat ik bij een tweede poging in de boeien gesloten zou worden. Ik werd naar den kerker teruggebracht.
Men had mij het bed afgenomen en een strooleger op den
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grond gespreid; de tafel was vastgeschroefd, en in plaats
van een stoel zag ik nu een zeer lage bank.
Drie dagen verliepen zonder dat men verder naar mij vroeg;
ik zag slechts het knorrige gezicht van den ouden knecht,
die mij het eten bracht en 's avonds de lamp aanstak. Toen
verflauwde de gespannen stemming, waarin het mij toescheen
als was ik in een opwekkenden strijd op leven en dood gewikkeld, dien ik als een dapper krijger zou uitvechten.
Ik verviel in een staat van triest, somber gemijmer; alles
was mij onverschillig geworden, zelfs Aurelie's beeltenis was
verdwenen. Maar spoedig werd de geest weer wakker geschud, doch slechts om te sterker door het griezelige, ziekelijke gevoel te worden bevangen, dat door de eenzaamheid
en de duffe kerkerlucht ontstaan was, en dat ik niet vermocht
te weerstaan. Ik kon niet meer slapen. In de wonderlijke
schaduwen, die het schemerige, flakkerende schijnsel van
de lamp tegen de muren en de zoldering wierp, grijnsden mij
allerlei vertrokken gezichten tegen; ik blies de lamp uit, ik
verborg mijn gezicht in het strookussen, maar ook dan klonk
nog het doffe gesteun, het gerammel der kettingen van de
gevangenen door de gruwelijke stilte van den nacht.
Vaak was het mij als hoorde ik het doodsgerochel van
Euphemie, van Victorin. „Heb ik dan schuld aan jullie
ondergang? Waren jullie, verdoemden, het niet zelf die zich
aan mijn wrekenden arm overgaven?" Dat schreeuwde ik
luidkeels, maar daarna gleed een lange, diep uitgeademde
doodszucht door de gewelven, en in wilde vertwijfeling
brulde ik: „Jij bent het, Hermogen! ... De wraak is nabij! .. .
Geen redding meer!"
Het kan in den negenden nacht zijn geweest toen ik, half
in onmacht van afschuw en ontzetting, op den kouden vloer
van de gevangenis lag uitgestrekt. Toen hoorde ik onder mij
duidelijk een zacht, regelmatig geklop. Ik luisterde; het kloppen duurde voort en daartusschendoor klonk een vreemdsoortig gelach uit den grond op! Ik sprong op en wierp
mij op het strooleger, maar steeds ging het kloppen door en
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werd tusschentijds gesteund en gelachen. Eindelijk werd
er zacht, heel zacht, maar als met een onaangename, heesche,
stamelende stem steeds maar door geroepen: , , Me-dar-dus!
Me-dar-dus!"
Een ijskoude stroom golfde door mij heen! ik vermande
mij en riep: „Wie is daar! Wie is daar?"
Nu werd het lachen luider, en het gesteun en gezucht en
geklop en heesche gestamel: „Me-dar-dus! Me-dar-dus!"
Ik sprong van de legerstede op. „Wie je ook bent, die hier
voor spook speelt, kom te voorschijn, zoodat ik je kan zien,
of houd op met je woest gelach en geklop!" riep ik in de
duisternis, maar vlak onder mijn voeten werd het geklop
sterker en werd er gestameld:
„Hi-hi-hi ... hi-hi-hi ... broe-der-tje ... broe-der-tje . . .
Me-dar-dus. . . ik ben er ... ben er ... ma-maak open . . .
open ... wij zullen in het bo-bosch gaan ... bosch gaan !"
Nu klonk de stem in mijn binnenste als vaag bekend; ik
had haar reeds eerder gehoord, doch niet zoo afgebroken
en stamelend, dacht ik. Ja, met ontsteltenis geloofde ik den
klank van mijn eigen stem te hooren. Onwillekeurig, als wilde
ik onderzoeken of het zoo was, stamelde ik na: „Me-dar-dus .. .
Me-dar-dus!"
Toen werd er weer gelachen, maar hoonend en grimmig,
en geroepen: „Broe-der-tje ... broe-der-tje ... heb .. .
je-je me-mij ... herkend ... herkend?. . . de-doe open .. .
Wij zu-zullen naar het bo-bosch ... naar het bosch gaan!"
„Arme krankzinnige", zoo klonk het gedempt en huiveringwekkend uit mijn borst; „arme krankzinnige, ik kan je
niet uit den kerker halen, niet met jou in het mooie bosch
gaan, in de heerlijke, vrije voorjaarslucht, die daarbuiten
waaien zal; ik ben evenals jij in een du ffen, duisteren kerker
opgesloten".
Toen werd er gezucht van troosteloos verdriet, en steeds
zachter en onhoorbaarder werd het geklop, tot het eindelijk
heelemaal verstomde. De morgen brak door het venster, de
sloten rammelden en de cipier, dien ik al dien tijd niet had
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gezien, trad binnen. „Men heeft", begon hij, „vannacht allerlei
lawaai in uw vertrek gehoord en luid gepraat. Wat is daarvan aan?"
„Ik heb de gewoonte", antwoordde ik zoo kalm als mij
maar mogelijk was, „luid en krachtig in den slaap te praten,
en ook als ik, wanneer ik wakker ben, zelfgesprekken houd,
geloof ik dat dit mij toch wel zal zijn toegestaan".
„Waarschijnlijk", ging de cipier voort, „is het u bekend
dat iedere poging om te ontvluchten, iedere verstandhouding
met medegevangenen zwaar wordt gestraft?"
Ik gaf hem de verzekering, dat zooiets niet in mijn bedoeling lag. Een paar uur later bracht men mij naar boven, naar
de crimineele rechtbank. Niet de rechter die mij de eerste
maal had verhoord, maar een andere, tamelijk jonge man,
aan wiep ik op den eersten blik zag, dat hij wat handigheid
en indringend vermogen betreft, verre de meerdere moest
zijn van den vorigen, trad vriendelijk op mij toe en noodigde
mij uit plaats te nemen.
Nog staat hij mij zeer levendig voor oogen. Voor zijn jaren
was hij tamelijk gezet, zijn hoofd bijna kaal en hij droeg een
bril. In zijn heele wezen lag zooveel goedheid en gemoedelijkheid, dat ik voelde dat juist om die reden iedere, niet volstrekt
verstokte misdadiger hem slechts met moeite zou kunnen
weerstaan. Zijn vragen stelde hij luchtig, bijna als in conversatietoon, maar zij waren doordacht en zoo precies geformuleerd, dat slechts bepaalde antwoorden konden worden gegeven.
„Om te beginnen moet ik u vragen", begon hij, „of alles
wat u over uw levensloop hebt verteld op waarheid gegrond
is, of dat u na rijpe overdenking niet de een of andere bijzonderheid in den zin is geschoten, die u nog wilt vermelden?"
„Ik heb alles gezegd wat ik over mijn eenvoudig leven
zeggen kon".
,,Hebt u niet met geestelijken, met monniken omgang gehad?"
„Ja, in Krakau ... Danzig. . . Frauenburg ... Konigsberg.
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In de laatste plaats met de wereldsche geestelijken, die bij
de kerk als pastoor en kapelaan waren aangesteld".
„LI hebt vroeger niet gezegd, dat u ook in Frauenburg
bent geweest?"
„Omdat ik het niet de moeite waard achtte een kort verblijf van ik denk ongeveer acht dagen tijdens de reis van
Danzig naar Konigsberg te vermelden".
U bent dus in Kwiecziczewo geboren?"
„U
Dit vroeg de rechter plotseling in de Poolsche taal en wel
in echt Poolsch dialect, doch eveneens heel luchtigjes weg.
Ik raakte inderdaad een oogenblik in de war, beheerschte mij
echter, bezon mij op het beetje Poolsch, dat ik van mijn
vriend Krczynski in het seminarium had geleerd, en antwoordde:
„Op het kleine landgoed van mijn vader bij Kwiecziczewo".
„Hoe heette dat landgoed?"
„Krczyniewo, het stamgoed van mijn familie".
„Voor een Pool spreekt u het Poolsch niet bijzonder goed
uit. Openhartig gezegd, met een tamelijk Duitschen tongval.
Hoe komt dat?"
„Reeds sedert vele jaren spreek ik niets anders dan Duitsch.
Ja zelfs reeds in Krakau had ik veel omgang met Duitschers,
die Poolsch van mij wilden leeren. Het is mogelijk, dat ik mij
ongemerkt hun tongval heb aangewend, zooals men zich ook
gemakkelijk een provinciale uitspraak eigen maakt en de betere,
kenmerkende daardoor vergeet".
De rechter keek mij aan; een vluchtig lachje vloog over zijn
gezicht,darnw jzichtodenprsijv
dicteerde hem zacht wat. Ik verstond duidelijk de woorden:
„merkbaar in verlegenheid", en wilde nog doorgaan over
mijn slecht Poolsch te spreken, toen de rechter vroeg:
„Bent u nooit in B. geweest?"
„Nooit".
„De weg van Konigsberg naar hier heeft u misschien langs
die plaats gevoerd?"
„Ik ben een anderen weg gegaan".
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-„Hebt u nooit een monnik leeren kennen uit het Kapucijnerklooster in B.?”
„Neen".
De rechter belde en gaf den binnenkomenden gerechtsdienaar zacht een bevel. Spoedig daarna werd de deur geopend, en hoe beefde ik van schrik en ontzetting, toen ik
paterCyrillus zag binnenkomen. De rechter vroeg:
„Kent u dezen man?"
„Neen! ... ik heb hem nooit eerder gezien!"
Toen richtte Cyrillus den starren blik op mij en kwam
nader; hij sloeg de handen in elkaar en riep luid, terwijl de
tranen hem met geweld in de oogen sprongen: „Medardus,
broeder Medardus! ... om Christus' wil, hoe moet ik je
terugvinden, duivelachtig zondigend. Broeder Medardus,
keer tot jezelf in, beken, toon berouw. . . Gods lankmoedigheid is eindeloos!"
De rechter scheen niet tevreden te zijn met Cyrillus' woorden en onderbrak hem met de vraag: „Herkent u dezen man
als den monnik Medardus uit het Kapucijnerklooster in B.?"
„Zoowaar ik met Christus' hulp hoop zalig te worden",
antwoordde de monnik, „kan ik niet anders gelooven dan
dat deze man, ook al draagt hij wereldlijke kleeding, de
Medardus is, die in het Kapucijnerklooster in B. onder mijn
oogen novice was en de wijding kreeg. Doch Medardus heeft
een rood kruisteeken aan de linkerzijde van den hals en als
deze man . . ."
„u hoort", onderbrak de rechter den monnik, zich tot
mij wendend, „dat men u voor den Kapucijn Medardus
uit het klooster in B. houdt, en dat men juist dezen Medardus
van hoogst ernstige misdaden heeft beschuldigd. Bent u deze
monnik niet, dan zal het u gemakkelijk vallen dat te bewijzen;
reeds dat deze Medardus een bijzonder kenteeken aan den
dat u, wanneer uw verklaringen juist zijn, niet
hals heeft,
schenkt u daartoe de allerbeste gelegenkunt hebben,
heid. Wees zoo goed uw hals te ontblooten".
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waardige lotsbeschikking schijnt mij de grootst mogelijke
overeenkomst met dien aangeklaagden, mij volstrekt onbekenden monnik Medardus te hebben gegeven, want zelfs
heb ik een rood kruisteeken aan de linkerzijde van den hals".
Het was waar; die verwonding aan den hals, die het diamanten
kruis van de abdis had veroorzaakt, had een rood, kruisvormig
litteeken achtergelaten, dat door den tijd niet verdween.
„Ontbloot uw hals", herhaalde de rechter.
Ik deed het, en Cyrillus schreeuwde luid: „Heilige moeder
Gods, het is het, het is het roode kruisteeken ... Medardus . . .
Ach, broeder Medardus, heb je dan geheel afstand gedaan
van je eeuwig heil?" Schreiend en half in onmacht zonk
hij in een stoel.
„Wat hebt u te zeggen op de meening van dezen eerwaarden
geestelijke?" vroeg de rechter.
Op dat oogenblik schoot het als een bliksemstraal door
mij heen; alle ontmoediging, die mij dreigde te overmeesteren,
was eensklaps van mij geweken; ach, het was de groote vijand
zelf, die mij toefluisterde: „Wat kunnen deze zwakkelingen
uitrichten tegen jou, sterk van wezen en krachtig van geest?
Moet Aurelie dan niet de jouwe worden?" Met welhaast
wilde koppigheid barstte ik uit: „Die monnik daar, die onmachtig in den stoel hangt, is een zwakzinnige, domme grijsaard, die in dwaze inbeelding mij aanziet voor den een of
anderen verloopen Kapucijn van zijn klooster, met wien ik
wellicht een vluchtige gelijkenis vertoon".
Tot nu toe had de rechter een kalme houding aangenomen,
zonder blik of toon te wijzigen; nu overtrok voor de eerste
maal een donkere, doordringende ernst zijn gezicht; hij stond
op en keek mij strak aan. Ik moet bekennen, dat zelfs het
fonkelen van zijn brilleglazen voor mij iets ondraaglijks, verschrikkelijks bezat, ik kon niet verder spreken. Grimmig door
innerlijke vertwijfelde woede aangegrepen, de gebalde vuist
tegen het voorhoofd gedrukt, schreeuwde ik het uit: „Aurelie!"
„Wat moet dat, wat beteekent die naam!" vroeg de rechter
heftig.
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„Een duister lot maakt mij tot het slachtoffer van een
smadelijken dood", zei ik gedempt, „maar ik ben onschuldig,
ja ... ik ben volkomen onschuldig ... laat mij gaan ... heb
medelijden ... ik voel dat de waanzin in mijn zenuwen en
aderen begint te woeden ... laat mij gaan!"
De rechter, weer geheel gekalmeerd, dicteerde den protocolschri!ver veel, dat ik niet verstond; ten slotte las hij mij een
verslag voor, waarin alles wat hij had gevraagd en ik geantwoord, zoowel als wat zich met Cyrillus had afgespeeld, was
opgeschreven. Ik moest het met mijn naam onderschrijven ;
daarna vroeg de rechter mij, iets in het Poolsch en het
Duitsch op te schrijven; ik deed het. De rechter nam het
papier, waarop ik in het Duitsch had geschreven en gaf het
pater Cyrillus in handen, die zich intusschen weer had hersteld, met de vraag: „Vertoonen deze regels gelijkenis met
het handschrift van uw kloosterbroeder Medardus?
„Het is precies zijn hand, tot op de kleinste bijzonderheden”, antwoordde Cyrillis en wendde zich weer tot mij.
Hij wilde wat zeggen, een blik van den rechter deed hem
zwijgen. De rechter keek het door mij in het Poolsch geschreven stuk bijzonder opmerkzaam door, daarna stond hij op,
ging vlak voor mij staan en zei op zeer ernstigen, beslisten
toon:
„LI bent geen Pool. Wat u geschreven hebt is volstrekt
onjuist, vol grammaticale en spelfouten. Geen enkele Pool
schrijft zoo, ook al zou hij over veel minder wetenschappelijke
kennis beschikken dan u".
„Ik ben in Kwiecziczewo geboren en derhalve zonder twijfel
een Pool. Maar zelfs voor het geval dat ik géén Pool zou zijn,
dat geheimzinnige omstandigheden mij er toe zouden dwingen
afkomst en naam te verbergen, dan zou ik nog niet de broeder
Medardus behoeven te zijn, die, zooals ik moet aannemen,
uit het klooster in B. ontvluchtte".
„Ach, broeder Medardus", hernam Cyrillus, „stuurde
onze eerwaarde prior Leonardus je niet naar Rome, vertrouwend op je trouw en je vroomheid?... Broeder Medardus!
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om Christus' wil, verloochen niet langer op goddelooze wijze
den heiligen stand, dien je bent ontvlucht".
„Ik verzoek u, ons niet in de rede te vallen", zei de rechter
en ging toen, zich tot mij wendend, voort: „Ik moet u er op
wijzen, dat de onverdachte verklaring van dezen eerwaardigen
heer het sterke vermoeden opwekt, dat u werkelijk de Medardus
bent voor wien men u houdt. Ik mag u ook niet verhelen,
dat men nog meer personen met u zal confronteeren, die in
u zonder twijfel dien monnik hebben herkend. Onder deze
menschen bevindt zich iemand, die, zijn de vermoedens juist,
u zeer moet vreezen. Ja zelfs onder uw eigen bezittingen is
allerlei gevonden, dat de verdenking tegen u versterkt. Ten
slotte zullen spoedig de berichten over uwe vermeende
familieomstandigheden binnenkomen, welke men bij de
gerechtshoven in Posen heeft opgevraagd ... Ik zeg u dit
alles openhartiger dan mijn ambt mij gebiedt, opdat u zich
er van zult kunnen overtuigen, hoe weinig ik rekening houd
met de mogelijkheid, u, met behulp van den een of anderen
kunstgreep, tot het bekennen der waarheid te brengen. U
kunt u er naar eigen believen op voorbereiden; bent u werkelijk die beschuldigde Medardus, wees er dan van overtuigd,
dat de blik van den rechter spoedig door alle versluiering
heen zal dringen; u zult dan ook zelf precies weten van welke
misdaden men u beschuldigt. Bent u daarentegen werkelijk
Leonard van Krczynski, voor wien u zich uitgeeft, en heeft
een merkwaardige speling van de natuur u, zelfs ten aanzien
van bijzondere kenteekenen, zooveel op den broeder Medardus doen gelijken, dan zult u zelf gemakkelijk middelen
vinden, dit duidelijk te bewijzen. U scheen mij eerst in een
zeer opgewonden toestand te verkeeren, om die reden brak
ik de ondervraging af; intusschen wilde ik u ook de gelegenheid geven rijpelijk na te denken. Na hetgeen heden gebeurd
is, zal het u aan stof daartoe niet ontbreken".
„LI houdt mijn verklaringen dus geheel en al voor valsch? .. .
U houdt mij voor den verloopen monnik Medardus?"
vroeg ik.
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De rechter zei met een flauwe buiging: „Adieu, mijnheer
van Krczynski!" en men bracht mij naar den kerker terug.
De woorden van den rechter doorboorden mijn innerlijk
als met gloeiende pennen. Alles wat ik had gezegd kwam mij
oppervlakkig en afgezaagd voor. Dat die zekere iemand,
met wien ik geconfronteerd zou worden en dien ik zoozeer
had te vreezen, Aurelie moest zijn, was maar al te duidelijk.
Hoe zou ik dat kunnen verdragen! Ik overdacht wat van
mijn persoonlijke bezittingen wel verdacht kon zijn en toen
viel het mij als een steen op het hart, dat ik nog uit den
tijd van mijn verblijf op het slot van baron van F. een ring
met Euphemie's naam bezat en ook, dat Victorins ransel,
dien ik toen op mijn vlucht had meegenomen, nog met
het Kapucijnerkoord was dichtgesnoerd!
Ik dacht dat
ik verloren was!
Vertwijfeld rende ik in den kerker op
en neer.
Toen was het, als werd er in mijn oor gefluisterd, gesist:
„Jij dwaas, waarom versaag je? Denk je niet aan Victorin?"
Luidkeels riep ik: „Ha! niet verloren, maar gewonnen is het
spel!" In mijn binnenste werkte en kookte het! Reeds vroeger
had ik er aan gedacht, dat onder Euphemie's papieren zich
wellicht iets zou kunnen bevinden, dat duidde op het verschijnen van Victorin als monnik op het slot. Daarop bouwend
wilde ik op de een of andere wijze een ontmoeting met Victorin,
ja, misschien zelfs met den Medardus, voor wien men mij anop
li jkzag,vorwend;htuosl,da
zoo
..oo vreese1
eindigde, als van hooren-zeggen vertellen en mijzelf en mijn
gelijkenis met beiden handig op ongevaarlijke wijze er in te
pas brengen. De kleinste bijzonderheid moest nauwkeurig
worden overwogen; ik besloot daarom den roman, die mij
redden moest, op te schrijven! Men stond mij de schrijfbenoodigdheden toe, die ik vroeg om schriftelijk nog menige
verzwegen bijzonderheid uit mijn leven bekend te maken. Ik
werkte met inspanning tot diep in den nacht; al schrijvend
werd mijn fantasie geprikkeld, het geheel kreeg de gestalte
van een afgerond kunstwerk, en sterker en sterker werd het
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web van eindelooze leugens gespannen, waarmee ik hoopte
de waarheid voor den rechter te versluieren.
De burchtklok had twaalf geslagen, toen weer zacht en van
zeer ver weg het geklop hoorbaar werd, dat mij gisteren zoo
buiten mijzelf had gebracht. Ik wilde er geen acht op slaan,
maar steeds luider werd het geklop met regelmatige slagen,
en daarbij begon eveneens weer het gelach en gesteun.
Hard op de tafel slaande, riep ik luid: „Sti. jij daar beneden!" en geloofde mij op die manier moed te kunnen
geven voor het afgrijzen dat mij beving; maar toen werd er
gillend en snijdend door de gewelven gelachen en gestameld:
„Broe-der-tje, broe-der-tje ... naar jou toe ... naar bo-ven .. .
maak 0-pen ... maak o-pen!" Toen begon het dicht bij mij
in den vloer te schaven, te ritselen en te krabben en steeds
ging het lachen en zuchten door; sterker en sterker werd het
kabaal, het ritselen, het krassen, afgewisseld door gedempt dreunende slagen als het vallen van zware massa's. Ik
was met de lamp in de hand opgestaan. Toen bewoog het
onder mijn voet, ik deed een pas op zij en zag, dat op de
plaats waar ik had gestaan, een steen uit het metselwerk losbrokkelde. Ik greep hem en trok hem er zonder veel moeite
heelemaal uit. Een gedempte lichtschijn brak door de opening
heen, een naakte arm met een blinkend mes in de hand strekte
zich naar mij uit. Huiverend van ontzetting schrok ik terug.
Toen werd van beneden naar mij gestameld: „Broe-der-tje,
Broe-der-tje! Me-dar-dus is daar, daar boven ... pak aan,
pak aan! ... Ontvlucht ... ont-vlucht in het bosch ... in
het bosch!"
Opeens dacht ik aan vlucht en redding; al mijn afgrijzen
overwinnend, greep ik het mes, dat de hand mij gewillig
gaf en begon ijverig het cement tusschen de steenen van den
vloer weg te breken. Hij, die beneden was, drukte stevig mee
omhoog. Vier, vijf steenen had ik reeds terzijde geslingerd,
toen verhief zich plotseling een naakt mensch tot aan het
middel uit de diepte en staarde mij spookachtig aan met het
grijnzende, ontzettende lachje van den waanzin. Het volle
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licht van de lamp viel op zijn gezicht, ik herkende mijzelf
ik geraakte buiten zinnen. Een zeer gevoelige pijn in de armen
deed mij uit deze diepe bewusteloosheid bijkomen. Het
was licht om mij heen, de cipier stond met een verblindend
helder licht voor mij, het geratel van kettingen en hamerslagen weergalmde door het gewelf. Men was bezig mij in
ketens te smeden. Behalve boeien aan handen en voeten,
werd ik door middel van een ring om het lichaam en een
daaraan bevestigden ketting aan den muur geklonken. „Nu
zal mijnheer het wel uit zijn hoofd laten, aan uitbreken te
denken", zei de cipier.
„Wat heeft de man eigenlijk gedaan?" vroeg een smidsknecht.
„Wel", antwoordde de cipier, „weet je dat dan niet,
Joost? De stad is er vol van ... het is een vervloekte Kapucijn, die drie menschen heeft vermoord. Men heeft alles
ontdekt. Over een paar dagen hebben we galafeest, dan zien
we hem op het rad".
Ik hoorde niets meer, want opnieuw gleden bewustzijn en
gedachten uit mij weg. Slechts met moeite kwam ik bij uit
de verdooving; het bleef donker, eindelijk brak een zwakke
schijn van daglicht naar binnen in het lage, nauwelijks zes
voet hooge gewelf, waarin men mij, zooals ik tot mijn ontzetting bemerkte, uit mijn vorigen kerker had gebracht. Ik
had dorst, ik greep naar de waterkruik, die naast mij stond;
iets vochtigs en kouds gleed mij tusschen de vingers door,
ik zag een opgeblazen, afschuwelijke pad log weghippen. Vol
walging en afschuw liet ik de kruik los. „Aurelie!" steunde ik,
uit het gevoel van namelooze ellende, dat mij nu had overmeesterd. „En daarom dat armzalige ontkennen en liegen voor
het gerecht? Daarvoor alle gluiperige kunsten van den duivelschen huichelaar?
Dit alles om een verscheurd leven vol
kwelling een paar uur langer te rekken?
Wat wil je, waanzinnige! Aurelie bezitten, die slechts door een ongehoorde
misdaad de jouwe zou kunnen worden? Want altijd, ook
al zou je de wereld je onschuld voorliegen, zou zij in jou den
2 09

misdadigen moordenaar van Hermogen herkennen en je diep
verafschuwen. Ellendige, waanzinnige dwaas, waar zijn nu
je verheven plannen gebleven, het geloof aan je bovenaardsche macht, waarmee je het noodlot zelf naar willekeur meende te kunnen wenden; je bent niet eens in staat den worm te
dooden, die met doodelijke beten aan je hart knaagt; zelfs
wanneer de arm der gerechtigheid je spaart, zul je in troostebooze ellende smadelijk te gronde gaan". Aldus klagend wierp
ik mij op het stroo en voelde op dat oogenblik iets op mijn
borst drukken, dat door iets hards in den borstzak van mijn
vest scheen te komen. Ik greep er in en haalde een klein mes
te voorschijn. Zoolang ik in de gevangenis was, had ik nooit
een mes bij mij gedragen, en het moest daarom het mes zijn,
dat mijn spookachtig evenbeeld mij had aangereikt. Met
moeite stond ik op en hield het mes in het sterker naar binnen
dringend daglicht. Ik zag den zilveren, blinkenden greep.
Ondoorgrondelijk lot! Het was hetzelfde mes, waarmee ik
Hermogen had gedood en dat ik sedert een paar weken had
gemist. Maar nu schoot plotseling, wonderlijk lichtend, de
mogelijkheid van troost en redding van den smaad door
mijn binnenste heen. De onbegrijpelijke wijze waarop het
mes in mijn bezit was gekomen, was voor mij een vingerwijzing der eeuwige macht, hoe ik mijn misdaden zou boeten
en Aurelie door den dood met mij zou verzoenen. Als een
goddelijke straal van een zuiver vuur doorgloeide mij nu de
liefde voor Aurelie, iedere zondige begeerte was van mij
geweken. Het was mij, als zag ik haar zelfs zooals destijds, toen
zij bij den biechtstoel in de kerk van het Kapucijnerklooster
verscheen. „Ik houd van je, Medardus, maar je hebt mij niet
begrepen! ... Mijn liefde is de dood!" zoo suisde en fluisterde
Aurelie's stem om mij heen, en mijn besluit stond vast,
den rechter de merkwaardige geschiedenis van mijn dwalingen
openhartig mede te deelen en mij dan aan den dood over
te geven.
De cipier trad binnen en bracht mij beter eten dan ik anders
placht te krijgen, bovendien een flesch wijn. „Door den vorst
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bevolen", zei hij, terwijl hij de tafel, die zijn knecht hem
achternadroeg, dekte en den ketting, die mij aan den muur
ketende, opensloot. Ik verzocht hem den rechter te zeggen,
dat ik verhoord wilde worden, daar ik veel openbaar had te
maken dat mij zwaar op het hart lag. Hij beloofde mijn opdracht uit te voeren; intusschen wachtte ik tevergeefs, dat
men mij voor het verhoor zou halen; niemand liet zich meer
zien, tot de knecht, toen het reeds heelemaal donker was geworden, binnentrad en de aan het gewelf hangende lamp
aanstak. Innerlijk was ik rustiger dan ooit, maar voelde mij
zeer uitgeput en viel spoedig in diepen slaap.
Daar werd ik in een lange, schemerachtig gewelfde zaal
gebracht, waarin ik een rij in zwarte toga's gekleede geestelijken zag, die langs den wand op hooge stoelen zaten. Voor
hen, achter een met een bloedrood kleed bedekte tafel zat
de rechter en naast hem een Dominicaan in ordedracht. „Je
staat nu", zei de rechter met plechtige stemverheffing, „ter
beschikking van het geestelijk gerecht, daar jij, verstokte,
misdadige monnik, tevergeefs je stand en naam hebt verloochend. Franciscus, met den kloosternaam Medardus genoemd, spreek, welke misdaad heb je begaan?"
Ik wilde alles, wat ik ooit aan zondigs en misdadigs had
gedaan, volledig bekennen, maar tot mijn ontzetting was
dat, wat ik zei, heelemaal niet wat ik dacht en zeggen wou.
In plaats van een ernstige, berouwvolle bekentenis te doen,
verloor ik mij in ongerijmde, onsamenhangende praat] es.
Toen zei de Dominicaan, reuzengroot voor mij staande en
mij met afschuwelijk fonkelenden blik doorborend: „Naar
de folterkamer met jou, jij halsstarrige, verstokte monnik".
Demrkwadigstlnomjverhizcn
strekten hun lange armen naar mij uit en riepen in heeschen,
afschuwelijken samenklank: „Naar de folterkamer met hem!"
ik rukte het mes te voorschijn en stootte in de richting van
mijn hart; maar de arm ging onwillekeurig naar boven, ik
trof den hals en op het teeken des kruises sprong het lemmet
als in glasscherven uit elkaar, zonder mij te verwonden. Toen
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grepen de beulsknechten mij en stootten mij naar beneden in
een diep, onderaardsch gewelf. De Dominicaan en de rechter
daalden achter mij aan. Nog eenmaal drong de laatste er bij
mij op aan te bekennen. Nogmaals spande ik mij in, maar
de gedachte en het woord waren op de krankzinnigste wijze
Berouwvol, verteerd door de diepe schande,
gescheiden.
wat mijn mond zei was afgebekende ik innerlijk alles;
zaagd, verward, zinneloos. Op een wenk van den Dominicaan
kleedden de beulsknechten mij naakt uit, bonden mijn beide
armen hoog op den rug samen en toen ik werd opgetrokken,
voelde ik hoe de uitgerekte gewrichten op het punt stonden
te knakken en te verbrokkelen. In heillooze, woedende pijn
schreeuwde ik het uit en ... werd wakker. De pijn aan handen en voeten bleef echter, zij werd veroorzaakt door de
zware kettingen die ik droeg, maar bovendien voelde ik nog
een druk boven de oogen, die ik niet kon opendoen.
Eindelijk was het, alsof mij plotseling een last van het voorhoofd werd weggenomen, ik richtte mij snel op, een Dominicaner monnik stond voor mijn strooleger. Mijn droom werd
werkelijkheid, het liep mij ijskoud door de aderen. De monnik stond daar onbeweeglijk als een beeld, met over elkaar
geslagen armen en staarde mij met holle, zwarte oogen aan.
Ik herkende den afgrijse lijken schilder en viel half in onmacht
op mijn leger terug. Misschien was het slechts een misleiding van de door den droom geprikkelde zintuigen? Ik
vermande mij, ik richtte mij op, maar de monnik stond onbeweeglijk en staarde mij met zijn holle, zwarte oogen aan. Toen
schreeuwde ik in waanzinnige vertwijfeling: „Verschrikkelijke man ... scheer je weg! ... Neen! ... Je bent geen
mensch, je bent de Duivel zelf, die mij in de eeuwige
verdoemenis wil storten ... Scheer je weg, vervloekte!
scheer je weg!"
„Arme, kortzichtige dwaas, ik ben niet degene, die jou
onverbrekelijk met metalen banden poogt te omknellen!
die jou af keereg wil maken van het heilige werk, waartoe je
Medardus!
doreuwigMachtopenrd.
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verschrikkelijk, ijzingwekkend
arme, kortzichtige dwaas!
kwam ik je voor, wanneer je boven het open graf der eeuwige
verdoemenis je lichtzinnige kunststukjes vertoonde. Ik waarschuwde je, maar je hebt me niet begrepen! Sta op, kom
dichter bij mij!" De monnik zei dit alles op den gedempten
toon van een diepe, hartverscheurende klacht; zijn blik, dien
ik anders zoo vreeselijk vond, was zacht en mild geworden,
de vorm van zijn gezicht weeker. Door mijn innerlijk beefde
een onbeschrijfelijke droefenis; de anders zoo verschrikkelijke
schilder verscheen mij nu als een afgezant van de eeuwige
Macht, gekomen om mij op te richten en mij te troosten in de
eindelooze ellende.
Ik stond van het bed op, ik kwam dichter bij hem, het
was geen fantoom, ik raakte zijn kleed aan; onwillekeurig
knielde ik, hij legde de hand op mijn hoofd, als zegende hij
mij. Toen stegen in helle kleuren prachtige beelden voor mij
op. Ach! ik was in het heilige bosch! Ja, het was dezelfde plek, waar in mijn prille jeugd de zonderling gekleede
pelgrim den wonderlijken knaap naar mij toebracht. Ik wilde
verder loopen, ik wilde in de kerk gaan, die ik dicht bij mij
ontwaarde. Daar zou ik zoo kwam het mij voor boete
doende en berouw toonend, vergiffenis krijgen voor groote
zonden. Maar ik bleef bewegingloos staan in mijn eigen
innerlijk kon ik niet zien, mijzelf niet begrijpen. Toen sprak
een gedempte, holle stem: ,,De gedachte is de daad!"
De droomen zweefden weg; het was de schilder die dat
had gezegd. „Onbegrijpelijk wezen, was jij het dan zelf op
dien ongeluksmorgen in de Kapucijnerkerk in B. in de
Rijksstad!
en nu?"
„Houd op", viel de schilder mij in de rede, „ik was het,
die overal in je nabijheid was om je te redden van schande
en ondergang, maar je wezen bleef voor mij gesloten! Het
werk, waartoe je bent uitverkoren, moet je tot je eigen heil
volbrengen".
„Ach", riep ik vol vertwijfeling, „waarom hield je mijn
arm niet tegen, toen ik in snooden moedwil dien jongeman"...
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„Dat was mij niet vergund", hernam de schilder; „vraag
niet verder! Het is vermetel vooruit te loopen op wat de
eeuwige Macht heeft besloten ... Medardus, je gaat je bestemming tegemoet. . . morgen!"
Ik beefde van een ijskoude rilling, want ik meende den
schilder volkomen te begrijpen. Hij droeg kennis van den
zelfmoord, waartoe ik was besloten, en keurde hem goed. De
schilder wankelde met zachten tred naar de deur van den
kerker. „Wanneer, wanneer zie ik je terug?”
„Aan het doel", riep hij plechtig en luid, zich nog eenmaal
naar mij omwendend, zoodat het gewelf er van dreunde.
„Dus morgen?"
Zachtjes draaide de deur in haar hengsels, de schilder was
verdwenen.
Zoodra het helder dag geworden was, verscheen de cipier
met zijn knechten, die de boeien van mijn gewonde armen
en voeten afnamen. Het heette, dat ik spoedig naar boven
zou worden gebracht voor het verhoor. Diep in mijzelf gekeerd, vertrouwd geworden met de gedachte aan den nabijen
dood, liep ik naar boven, de gerechtszaal binnen; bij mijzelf
had ik mijn bekentenis zoo ingedeeld, dat ik den rechter
slechts een kort, maar iedere bijzonderheid vermeldend verhaal hoopte te doen.
De rechter kwam haastig op mij toe; ik moet er vrijwel
onherkenbaar hebben uitgezien, want bij mijn aanblik veranderde het vroolijke lachje, dat eerst over zijn gezicht zweefde, snel tot een uitdrukking van het diepste medelijden. Hij
greep mijn beide handen en drukte mij zachtjes in een leunstoel. Mij daarna strak aankijkend, zei hij langzaam en plechtig: „Mijnheer van Krczynski, ik heb u iets zeer aangenaams
mede te deelen: u bent vrij! Het onderzoek is op bevel van
den vorst gestaakt. Men heeft u met iemand anders verwisseld, waaraan uw bij na ongeloofelijke gelijkenis met dezen
man schuld is. Duidelijk, zeer duidelijk is uw onschuld bewezen! ... U bent vrij!"
Alles gonsde en suisde en draaide om mij heen. De gestalte
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van den rechter blonk honderdmaal verveelvoudigd door
den donkeren nevel; alles versluierde in ondoordringbare
duisternis. Eindelijk voelde ik dat men mij met eau de
cologne over het voorhoofd wreef, en herstelde mij uit den
toestand van onmacht waarin ik was gezonken. De rechter
las mij een kort protocol voor, hetwelk luidde, dat hij mij
had medegedeeld dat het proces was gestaakt en mijn vrijlating uit den kerker was bevolen. Ik onderteekende zwijgend,
niet in staat een woord uit te brengen. Een onbeschrijfelijk,
mij tot diep in mijn binnenste vernietigend gevoel liet geen
vreugde opkomen. Zoodra de rechter mij met in het hart
treffende goedmoedigheid aankeek, was het mij, als moest
ik, nu men aan mijn onschuld geloofde en mij wilde vrijlaten,
alle lage misdaden die ik had begaan, vrijwillig bekennen en
mij dan het mes in het hart stooten. Ik wilde wat zeggen
de rechter scheen te wenschen, dat ik mij verwijderen zou.
Ik ging naar de deur; toen kwam hij mij achterna en zei zacht:
„Nu heb ik opgehouden rechter te zijn; van het eerste oogenblik af dat ik u zag, hebt u mij bijzonder veel belang ingeboezemd. Hoezeer u zult dat zelf moeten toegeven de
schijn ook tegen u was, ik heb tevens gewenscht, dat u werkelijk niet die verschrikkelijke, misdadige monnik zou zijn,
voor wien men u hield. Nu kan ik u in vertrouwen zeggen:
U bent geen Pool. U bent niet in Kwiecziczewo geboren.
U heet niet Leonard van Krczynski".
Kalm en vast antwoordde ik: „Neen!"
„En ook geen geestelijke?" vroeg de rechter verder, terwijl
hijdeognrsl,wachijkomdenblva
inquisiteur te besparen.
Het begon in mijn binnenste te koken. „Luistert u dan",
barstte ik uit.
„Stil", onderbrak de rechter mij, „wat ik van den aanvang
af geloofde en nog geloof, wordt nu bevestigd. Ik begrijp,
dat hier raadselachtige omstandigheden van invloed zijn en
dat u zelfs met bepaalde personen van het hof in een geheimzinnig spel van het noodlot betrokken bent. Het ligt
2

r5

niet meer op mijn weg hier dieper op in te gaan, en ik zou
het als onbescheiden nieuwsgierigheid beschouwen, u het
een of ander over uw persoon, over uw waarschijnlijk zeer
bijzondere levensomstandigheden te willen ontlokken! Maar
hoe zou u er over denken als u, zich losrukkend van alles wat
uw rust bedreigt, de stad verliet? Na alles wat gebeurd is, zal
het verblijf u ook niet langer aangenaam zijn".
Zoodra de rechter dit zei, was het als vervlogen alle duistere
schaduwen, die zich drukkend over mij hadden uitgespreid.
Ik had het leven teruggekregen, en de lust te leven steeg
gloeiend door alle aderen en zenuwen in mij op. Aurelie! ik
dacht weer aan haar en nu zou ik weg willen uit deze plaats,
En haar verlaten?"
weg van haar? Ik zuchtte diep. „En
De rechter keek mij ten hoogste verbaasd aan en zei toen
snel: „Ach! Nu geloof ik, dat alles mij duidelijk wordt! De
hemel geve, mijnheer Leonard, dat een zeer boos vermoeden,
dat eerst nu in mij opkomt, niet in vervulling zal gaan".
In mijn innerlijk had alles een anderen vorm aangenomen.
Alle berouw was verdwenen, en het was met bijna boosaardige brutaliteit, dat ik den rechter met gehuichelde kalmte
vroeg: „En u houdt mij toch voor schuldig?"
„Sta mij toe, mijnheer", antwoordde de rechter zeer ernstig,
„dat ik mijn overtuigingen, die toch slechts op een onzeker
gevoel zijn gebouwd, voor mij houd. Het is formeel en met
stelligheid vastgesteld, dat u niet de monnik Medardus
kunt zijn, daar juist die Medardus zich hier bevindt en door
pater Cyrillus, die zich door uw zeer bijzondere gelijkenis
op een dwaalspoor liet brengen, werd herkend, en ook zelf
geenszins loochent dat hij die monnik is. En daarmee is alles
geschied wat geschieden moest, om u van iedere verdenking
te zuiveren, een reden te meer voor mij om te gelooven, dat
u zich vrij van alle schuld gevoelt". Op dat oogenblik
riep een gerechtsdienaar den rechter weg en daardoor werd
ons gesprek onderbroken, juist toen het mij begon te kwellen.
Ik ging naar mijn woning en vond daar alles zoo terug, als
ik het verlaten had. Mijn papieren had men in beslag gez16

nomen; zij lagen, in een pakket verzegeld, op mijn schrijftafel;
slechts Victorins portefeuille, Euphemie's ring en het Kapucijnerkoord miste ik; mijn vermoedens in de gevangenis bleken dus juist geweest te zijn.
Het duurde niet lang, toen een lakei van het hof verscheen,
die mij een schrijven van den vorst met een gouden, met
kostbare steenen bezette doos overhandigde. „Er is u een
bijzonder onaangenamen streek gespeeld e mijnheer van Krczynski", schreef de vorst, „maar noch ik, noch mijn rechters hebben daaraan schuld. U vertoont een ongeloofelijke gelijkenis
met een zeer slecht mensch; nu is echter alles te uwen gunste
opgehelderd. Ik zend u een bewijs van mijn welgezindheid
en hoop u spoedig te zien". De genade van den vorst
liet mij even onverschillig als zijn geschenk; een sombere
treurigheid, die geestdoodend in mijn innerlijk drong, was
het gevolg van het strenge verblijf in den kerker; ik voelde
dat ik lichamelijk aansterking noodeg had, en het deed mij
dus genoegen toen de lijfarts verscheen.
Het geneeskundige deel was spoedig besproken. „Is het
niet", begon de lijfarts toen, „een merkwaardige speling van
het lot, dat juist op het oogenblik, dat men gelooft er van
overtuigd te zijn dat u die afschuwe lijke monnik bent,
die in de familie van baron van F. zooveel onheil aanrichtte,
deze monnik werkelijk verschijnt en u van iedere verdenking
redt?"
„Ik moet bekennen, dat ik van de bijzondere omstandigheden, die mijn invrijheidstelling bewerkstelligden, niet op
de hoogte ben; de rechter zei slechts in het algemeen, dat de
Kapucijn Medardus, dien men zocht en voor wien men mij
hield, hier was aangekomen".
„Hij is niet in de stad gekomen, maar hierheen gebracht,
vastgebonden op een wagen en merkwaardigerwijze terzelfder tijd dat u hier bent gekomen. Ik herinner mij nu dat,
toen ik u die merkwaardige gebeurtenissen wilde vertellen,
die eenigen tijd geleden aan ons hof plaatsvonden, ik onderbroken werd op het punt toen ik bij den vijandigen Medardus,
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Francesco's zoon, was gekomen en op zijn laaghartige daad in
het slot van baron van F. Ik neem den draad der gebeurtenissen dan weer op, waar hij destijds afbrak. De zuster
van onze vorstin, zooals u weet abdis van het Cistersiënserklooster in B., nam lang geleden vriendelijk een arme vrouw
met een kind op, die terugkeerde van een bedevaart naar de
heilige Linde".
„Die vrouw was de weduwe van Francesco en die jongen
Medardus".
„Juist, maar hoe komt het dat u dat weet?"
„Ik heb de geheimzinnige levensbijzonderheden van den
Kapucijn Medardus op de merkwaardigste wijze leeren
kennen. Tot op het oogenblik dat hij uit het slot van baron
van F. vluchtte, ben ik van alles wat daar gebeurde nauwkeurig op de hoogte".
„Maar hoe?. . . van wien?"
„Het is mij allemaal in een levendigen droom verschenen".
LI schertst?"
„LI
„Geenszins. Het komt mij werkelijk voor, als heb ik droomend de geschiedenis van een ongelukkige gehoord, die,
speelbal van duistere machten, heen en weer werd geslingerd
en van misdaad naar misdaad gedreven. In het ... ersche
bosch heeft de postiljon mij langs een verkeerden weg gereden; ik kwam in het huis van den houtvester, en daar. . . "
„Ha! Ik begrijp alles, daar trof u den monnik aan . . ."
„Zoo is het, maar hij was waanzinnig".
„Hij schijnt het niet meer te zijn. Reeds toen had hij heldere
oogenblikken en vertrouwde u alles toe?"
„Dat niet bepaald. 's Nachts kwam hij, niet op de hoogte
gesteld van mijn aankomst in de houtvesterswoning, mijn
kamer binnen. Hij vreesde mij, om mijn getrouwe, ongehoorde gelijkenis. Hij hield mij voor zijn dubbelganger, wiens
verschijning hem den dood aankondigde. Hij stamelde
onwillekeurig overmande mij,
stotterde bekentenissen
vermoeid van de reis, de slaap; het was mij, als sprak de
monnik toen kalm en zeker verder over zichzelf, en ik weet
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nu werkelijk niet waar en hoe de droom begon. Mij dunkt
dat de monnik betuigde, dat niet hij Euphemie en Hermogen
had gedood, maar dat graaf Victorin de moordenaar van
beiden was".
„Merkwaardig, hoogst merkwaardig! Maar waarom hebt
u dat allemaal voor den rechter verzwegen?"
„Hoe kon ik hopen, dat de rechter ook maar eenige waarde
zou hechten aan een verhaal, dat hem al heel avontuurlijk
in de ooren moest klinken? Mag een verlichte crimineele
rechtbank eigenlijk wel aan het wonderbaarlijke gelooven?"
„Maar u had ten minste toch direct kunnen vermoeden,
dat men u met den krankzinnigen monnik verwisselde en
dezen als den Kapucijn Medardus hebben kunnen aanwijzen?"
„Dat is zoo
en wel nadat een oude, zwakzinnige grijsaard ik geloof dat hij Cyrillus heet mij met alle geweld
voor zijn kloosterbroeder wilde houden. Ik ben echter niet
op de gedachte gekomen, dat de kranzinnige monnik juist
die Medardus, en dat de misdaad die hij mij bekende, het
onderwerp van het huidige proces kon zijn. Maar de houtvester heeft mij gezegd, dat hij hém nooit zijn naam heeft
genoemd hoe werd men dien gewaar?"
„A1 heel eenvoudig. De monnik had, zooals u weet, eenigen
tijd bij den houtvester doorgebracht; hij scheen genezen te
zijn, maar de waanzin kwam opnieuw zoo verderfelijk tot
uitbarsting, dat de houtvester genoodzaakt was hem hierheen
te brengen, waar hij in het krankzinnigengesticht werd opgesloten. Daar zat hij dag en nacht met starren blik, zonder zich
te bewegen, als een steenen beeld. Hij zei geen woord en moest
gevoed worden, daar hij geen vinger uitstak. Allerlei middelen, hem uit dezen toestand van verstijving wakker te maken,
bleven vruchteloos; van de sterkste middelen kon men geen
gebruik maken, zonder gevaar hem weer tot wilde razernij
te brengen. Eenige dagen geleden komt de oudste zoon van
den houtvester in de stad en gaat naar het krankzinnigengesticht om den monnik terug te zien. Vol van den troosteloozen toestand van den ongelukkige, komt hij uit het huis
219

naar buiten op het oogenblik dat pater Cyrillus uit het Kapucijnerklooster in B. voorbijgaat. Dien spreekt hij aan en verzoekt hem den ongelukkigen, hier gevangengezetten kloosterbroeder te bezoeken, daar het hem wellicht goed zou doen
als een geestelijke van zijn orde met hem zou spreken. Als
Cyrillus den monnik ziet, doet hij ontsteld een pas terug.
„Heilige Moeder Gods! Medardus, rampzalige Medardus!"
roept broeder Cyrillus, en op dat oogenblik komt er leven
in de starre oogen van den monnik. Hij staat op en valt met
een gedempten schreeuw krachteloos op den grond. Cyrillus gaat onmiddellijk met de anderen, die bij het voorval
tegenwoordig waren, naar den president van de crimineele
rechtbank en geeft alles aan. De rechter, aan wien het onderzoek u betreffende is opgedragen, begeeft zich met Cyrillus
naar het krankzinnigengesticht; men treft den monnik zeer
uitgeput aan, maar hij is vrij van ieder symptoom van krankzinnigheid. Hij bekent dat hij de monnik Medardus uit het
Kapucijnerklooster in B. is. Van zijn kant verzekerde Cyrillus,
dat uw ongeloofelijke gelijkenis met Medardus hem had misleid. Nu zag hij ook, hoe opmerkelijk mijnheer Leonardus in
taal, blik, loop en houding van den monnik Medardus verschilde. Men ontdekte ook het belangrijke kruisteeken aan
de linkerzijde van den hals, waarvan in uw proces zooveel
ophef werd gemaakt. Daarna wordt de monnik ondervraagd
over de gebeurtenissen op het slot van baron van F. ,Ik
ben een afschuwelijke, lage misdadiger', zegt hij met matte,
nauwelijks hoorbare stem, ,ik heb diep berouw over wat ik
heb gedaan. Ach, ik liet mij ten koste van mijzelf, van mijn
onsterflijkzbdgn!.Hemlij Mn
moet mij tijd laten ... ik wil alles ... alles bekennen' .
De vorst, op de hoogte gesteld, beveelt direct het proces
tegen u te staken en u uit de hechtenis te ontslaan. Dat is de
geschiedenis van uw bevrijding. De monnik is naar de
strafgevangenis gebracht".
„En heeft alles bekend? Heeft hij Euphemie, Hermogen
vermoord? Hoe staat het met graaf Victorin?"
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„Voor zoover ik weet, begint het eigenlijke strafproces
tegen den monnik eerst vandaag. Wat echter graaf Victorin
betreft, het schijnt, alsof nu eenmaal alles wat slechts op de
een of andere wijze met die gebeurtenissen aan ons hof in
verband staat, duister en onbegrijpelijk moet blijven".
„Welk verband er bestaat tusschen de gebeurtenissen op
het slot van baron van F. en de catastrophe aan uw hof, zie
ik werkelijk niet in".
„Eigenlijk doelde ik ook meer op de hoofdpersonen dan
op wat er gebeurde".
„Ik begrijp u niet".
„Herinnert u zich nog mijn verhaal van die catastrophe,
die de oorzaak was van den dood van den prins?"
„Natuurlijk".
„Is het u daaruit niet duidelijk geworden, dat Francesco
een misdadige liefde voor de Italiaansche koesterde? dat hij
het was, die vóór den prins in de bruidskamer sloop en den
prins doodde?
Victorin is de vrucht van die onmenschelijke daad.
Hij en Medardus zijn zonen van één vader.
Victorin is spoorloos verdwenen, alle nasporingen bleven
tevergeefsch".
„De monnik gooide hem naar beneden in de Duivelskloof,
Vervloekt zij de krankzinnige broedermoordenaar!"
Zacht, heel zacht werd op het oogenblik, toen ik deze
woorden heftig uitsprak, dat geklop van dien spookachtigen
demon uit den kerker hoorbaar. Tevergeefs probeerde ik
de huivering, die mij beving, meester te worden. De arts
scheen evenmin het kloppen als mijn innerlijken strijd op
te merken.
Hij stoof op: „Wat?. . . Heeft de monnik u bekend, dat
ook Victorin door zijn hand viel?”
„Ja! ... Ik maak althans uit zijn afgebroken uitlatingen op,
wanneer ik ze in verband breng met Victorins verdwijning,
dat de zaak zich werkelijk zoo heeft toegedragen. Vervloekt
zij de krankzinnige broedermoordenaar!" Het begon
luider te kloppen, te steunen, te zuchten; een ijl lachen, dat
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door de kamer floot, klonk als: „Medardus ... Medardus .
hi . .. hi. . . he-help!"
De arts ging verder, zonder dat op te merken: „Op Francesco's afkomst schijnt nog een bijzonder geheim te rusten.
Hij is hoogst waarschijnlijk verwant met het vorstenhuis.
Zooveel is zeker, dat Euphemie de dochter..."
Met een verschrikkelijken slag, zoodat de scharnieren
kraakten, sprong de deur open, een snijdend gelach galmde
naar binnen. „Ho... ho ... ho. . . ho, broedertje",
schreuwdiktalnzgui;„hob.ern
kom op, kom op, als je met mij vechten wilt! De uil viert
bruiloft; nu zullen wij op het dak klimmen en met elkaar
vechten, en wie den ander naar beneden stoot is koning en
mag bloed drinken".
De lijfarts pakte mij bij den arm en riep: „Wat is dat? Wat is
dat? U bent ziek, werkelijk, ernstig ziek. Marsch, gauw in bed!"
Maar ik staarde naar de open deur, of mijn afschuwelijke dubbelganger niet zou binnenkomen; ik zag echter niets
en herstelde mij spoedig van de wilde ontzetting, die mij als
met ijskoude klauwen had aangegrepen. De lijfarts hield vol,
dat ik ernstiger ziek was dan ik zelf wel gelooven wilde, en
schoof alles op rekening van den kerker en de aandoeningen,
die het heele proces bij mij moest hebben teweeggebracht.
Ik had zijn geneesmiddelen noodig; maar tot mijn snelle genezing droeg, meer dan zijn kennis, bij, dat het geklop zich
niet meer liet hooren en de vreeselijke dubbelganger mij dus
scheen te hebben verlaten.
De voorjaarszon wierp op een morgen haar gouden stralen
hel en vriendelijk in mijn kamer; zoete bloemengeuren stroomden door het venster; een oneindig verlangen dreef mij naar
buiten in de vrije natuur, en het verbod van den arts niet
achtend, liep ik het park in. Daar begroetten boomen en bosschages ruischend en fluisterend mij, die van een doodelij ke ziekte herstelde. Ik herademde, als ontwaakt uit een langen,
zwaren droom, en diepe zuchten vormden de onuitsprekelijke woorden van verrukking, die ik in het gejuich der
.
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vogels, het vroolijke zoemen en gonzen der insecten ademde.
Ja toen ik mij op een door donkere platanen overschaduwd pad bevond, kwam mij niet alleen de laatste,
voorbijgegane tijd, maar mijn heele leven, sinds ik het klooster
had verlaten, als een booze droom voor. Ik was in den
tuin der Kapucijnen in B. Uit het struikgewas ver weg verhief zich reeds het hooge kruis, waarvoor ik vroeger vaak
met overgave bad om de kracht, alle verleiding te kunnen
weerstaan. Het kruis scheen mij nu het doel te zijn, waar
ik heen moest trekken, om, in het stof knielend, berouw te
toonen en te boeten voor de zondige droomen, die Satan
mij had voorgetooverd; en ik liep verder met gevouwen,
omhooggeheven handen, den blik op het kruis gericht. Krachtiger en krachtiger werd de luchtstroom ik meende de gezangen der broeders te hooren, maar het waren slechts de
wonderlijke geluiden van het bosch, die de wind, door de
boomen zingend, had opgewekt, en die mij den adem ontnamen, zoodat ik spoedig uitgeput moest blijven stilstaan en
mij aan een boom in de nabijheid vasthouden, om niet op
den grond te zinken. Maar ik werd met onweerstaanbaar
geweld naar het kruis in de verte getrokken; ik verzamelde
al mijn kracht en strompelde voort, maar ik kon niet verder
komen dan de bank van mos vlak voor het struikgewas; al
mijn leden werden plotseling door een doodelijke afmatting
verlamd; als een zwakke grijsaard ging ik voorzichtig zitten,
en met doffe zuchten probeerde ik de benauwdheid, die
op mijn borst drukte, te verlichten. Op het pad vlak bij
mij klonk een ruischend geluid ... Aurelie! Nauwelijks was
de gedachte tot mij doorgedrongen, of zij stond voor mij!
Tranen van de diepste smart stroomden uit de hemelsche
oogen, maar door de tranen heen fonkelde een bezielend
licht; het was de onbeschrijfelijke uitdrukking van het vurigste
verlangen, dat Aurelie anders vreemd scheen te zijn. Maar
op gelijke wijze vlamde de blik van liefde van dat geheimzinnige wezen in den biechtstoel, dat ik vaak in zondige
droomen aanschouwde. „Kunt u mij ooit vergeven!" lispelde
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Aurelie. Toen wierp ik mij, krankzinnig van niet uit te spreken
verrukking aan haar voeten neer en greep haar handen.
„Aurelie. . . Aurelie. . . voor jou verdraag ik martelingen! ... den dood!" Ik voelde dat zij mij zacht hielp opAurelie vlijde zich tegen mijn borst, ik zwelgde
staan.
in gloeiende kussen. Opgeschrikt door een naderend geruisch, maakte zij zich eindelijk uit mijn armen los; ik mocht
, mijn verlangen en hoop is in verhaar niet tegenhouden. „Al
vulling gegaan", zei ze zacht, en op dat oogenblik zag ik de
vorstin het pad oploopen. Ik stapte het struikgewas in en
merkte toen, dat ik op wonderbaarlijke wijze een dorren,
grauwen stam voor een crucifix had gehouden.
Ik voelde geen uitputting meer, Aurelie's kussen doorgloeiden mij met nieuwe levenskracht; het was mij, als had
het geheim van mijn wezen zich eerst nu helder en heerlijk
aan mij geopenbaard. Ach, het was het wonderlijke geheim
der liefde, dat zich eerst nu in zuiver stralende heerlijkheid
voor mij had ontsloten. Ik stond op den hoogsten top van
het leven; het moest zich nu in dalende lijn bewegen, opdat een lot in vervulling zou gaan, waartoe de hoogere macht
had besloten.
Het was deze tijd, die mij als een droom uit den hemel
omving, toen ik begon op te teekenen wat er na het weerzien
van Aurelie met mij gebeurde. Aan u, vreemde, onbekende,
die eenmaal deze bladzijden zult lezen, vroeg ik, u dien
zonnigsten tijd uit uw eigen leven in de herinnering terug te
roepen; dan zoudt ge de troostelooze ellende van den in
berouw en boete vergrijsden monnik begrijpen en met zijn
geweeklaag instemmen. Nu vraag ik het u nogmaals, breng
u dien tijd in herinnering, en dan behoef ik het u niet te zeggen,
hoe Aurelie's liefde mijzelf en alles om mij heen omstraalde,
hoe beweeglijk en levendig mijn geest het leven in het leven
zag en greep, hoezeer mij, den goddelijk bezielde, de vreugde
des hemels vervulde. Geen duistere gedachte ging door mijn
ziel, Aurelie's liefde had mij vrij van zonden gemaakt, ja,
op merkwaardige wijze ontkiemde in mij de vaste overtui224

ging, dat niet ik die goddelooze misdadiger op het slot van
baron van F. was, die Euphemie en Hermogen doodde, maar
dat de krankzinnige monnik, dien ik in het houtvestershuis
ontmoette, de daad had begaan. Alles wat ik den lijfarts
bekende, scheen mij geen leugen te zijn, doch de ware, juiste
toedracht der zaak, die mijzelf onbegrijpelijk bleef.
De vorst had mij ontvangen als een vriend, dien men als
verloren beschouwde en terugvindt; dit bepaalde, zooals
vanzelf spreekt, den toon waarmee allen moesten instemmen;
slechts de vorstin, ook al was zij vriendelijker dan anders,
bleef ernstig gestemd en terughoudend.
Aurelie wijdde zich in haar kinderlijke onbevangenheid
geheel aan mij; haar liefde was voor haar geen schuld, die zij
voor de wereld moest verbergen, en ook ik was evenmin in
staat ook maar eenigermate het gevoel te verhelen, waarin
alleen ik nog slechts leefde. Iedereen merkte mijn verstandhouding met Aurelie op; niemand sprak er over, daar men
in de blikken van den vorst las, dat hij onze liefde zoo al niet
begunstigde, dan haar toch stilzwijgend wilde dulden.
Zoo gebeurde het, dat ik Aurelie vaak en op onbepaalde
tijden zag en menigmaal zonder getuigen. Ik sloot haar
in mijn armen, zij beantwoordde mijn kussen, maar voelend
hoe zij beefde in maagdelijke schuwheid, kon ik mijn zondige
begeerte niet den vrijen teugel laten; iedere slechte gedachte
stierf in de siddering die door mijn binnenste gleed. Zij
scheen geen gevaar te vermoeden, en dat bestond voor haar
ook niet, want vaak als zij in de verlaten kamer naast mij zat,
wanneer haar hemelsche bevalligheid grooter was dan ooit,
wanneer de liefdesgloed onstuimiger dan anders in mij opvlamde, keek zij mij zoo onbeschrijfelijk zacht en kuisch aan,
dat het mij was alsof de hemel het mij, den boetenden zondaar, toestond reeds hier op aarde de heilige te naderen. Ja,
niet Aurelie was het, maar de heilige Rosalia zelf, en ik viel
haar te voet en riep luid: „O jij vrome, verheven heilige,
mag aardsche liefde je hart wel beroeren?"
Toen reikte zij mij haar hand en zei met zoete, milde stem:
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„Ach, ik ben geen verheven heilige, maar wel vroom, en
ik houd innig veel van je!”
Verschillende dagen had ik Aurelie niet gezien; zij was met
de vorstin naar een nabijgelegen lustslot gegaan. Ik kon het
niet langer verdragen, ik joeg er heen. Laat in den avond
aangekomen, ontmoette ik in den tuin een kamenier, die mij
Aurelie's kamer aanwees. Zacht] es, heel zacht] es opende ik
de deur ik trad binnen een zoele lucht, een wonderlijke
bloemengeur golfde mij zinnenverdoovend tegemoet. Herinneringen stegen als booze droomen in mij op. Is dit niet
Aurelie's kamer op het slot van den baron, waar ik ... ?
Zoodra ik dat dacht, was het als verhief zich achter mij een
donkere gestalte, en in mijn binnenste klonk het: „Hermogen!" Ontsteld haastte ik mij voort; de deur van het
kabinet stond op een kier. Aurelie knielde, mij den rug
toegewend, voor een tabouret, waarop een opengeslagen boek
lag. Vol schuwen angst keek ik onwillekeurig achter mij
ik zag niets, en toen riep ik in de grootste verrukking: „Aurelie! Aurelie!" Zij keerde zich snel om, maar nog voor
zij was opgestaan, lag ik naast haar op de knieën en hield
haar vast omhelsd. „Leonard, mijn geliefde!" fluisterde zij
zacht. Razende begeerte kookte en giste in mijn binnenste,
een wild, zondig verlangen. Zij rustte krachteloos in mijn
armen; het gevlochten haar ging los en viel in welige lokken
over mijn schouders, de jonge boezem sprong te voorschijn,
zij kreunde zacht, ik kende mijzelf niet meer! Ik rukte haar
omhoog, al haar kracht scheen haar te hebben verlaten, een
vreemde gloed brandde in haar oogen, vuriger beantwoordde
zij mijn woedende kussen. Toen klonk er een geruisch achter
ons als van een sterken, machtigen vleugelslag; een snijdend
geluid, als het angstgeschreeuw van een doodelijk getroffene,
galmde door de kamer. „thermogen!" schreeuwde Aurelie
en zonk bewusteloos uit mijn armen. Door panischen schrik
aan g egrepen rende ik weg! In de gang ontmoette ik de
vorstin, van een wandeling terugkeerend. Zij keek mij ernstig
en hooghartig aan, terwijl zij zei: „Het komt mij inderdaad
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al heel zonderling voor, u hier te zien, mijnheer Leonard!"
Mijn ontsteltenis op hetzelfde oogenblik de baas wordend,
antwoordde ik op meer beslisten toon dan behoorlijk was,
dat men vaak tevergeefs tegen sterke aandriften strijdt en dat
vaak het onbetamelijk schijnende heel wel voor zeer betamelijk zou kunnen doorgaan!
Toen ik mij door den donkeren nacht in de richting van
de residentie haastte, was het mij alsof er iemand naast mij
liep en als fluisterde een stem: ,,Al ... al. . . altijd ben ik
bij je ... je ..: broe ... der*. . . broedertje Medardus!"
Keek ik om mij heen, dan merkte ik wel dat de verschijning
van den dubbelganger slechts in mijn fantasie spookte, maar
dat verschrikkelijke beeld wilde mij niet verlaten, ja, ten
slotte kwam het mij voor als moest ik met hem spreken en
hem vertellen, dat ik mij alweer heel dwaas had gedragen
en mij door den gekken Hermogen aan het schrikken had
laten maken; de heilige Rosalia zou nu spoedig de mijne,
heelemaal de mijne zijn, want daarvoor was ik monnik en
had de wijding ontvangen. Toen lachte en steunde mijn
dubbelganger, zooals hij al eerder had gedaan en stotterde:
„Maar ga. . . gauw. . . gauw!"
„Heb maar geduld", zei ik toen, „heb maar geduld, mijn
jongen! Alles komt in orde. Hermogen heb ik alleen niet
goed getroffen, hij heeft net zoo'n vervloekt kruis op den hals
als wij tweeën; maar mijn handig mesje is nog scherp en puntig".
„Hi ... hihi ... raak ... raak hem goed. .. raak hem
goed!" Daarmee vervloeide de fluisterende stem van den
dubbelganger in het suizen van den morgenwind, die kwam
aanwaaien van het vurige purper, dat in het Oosten begon
op te vlammen.
Nauwelijks was ik in mijn woning aangekomen, toen ik
bij den vorst werd ontboden. De vorst kwam mij zeer vriendelijk tegemoet. „Werkelijk, mijnheer Leonard", begon hij,
„uhebtmijng dhoematvrwn;ik
het u niet verhelen, dat mijn welwillendheid voor u ware
vriendschap is geworden. Ik zou u niet graag willen ver2
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liezen, ik zou u gelukkig willen zien. Bovendien is men het
u verschuldigd, u zooveel mogelijk schadeloos te stellen voor
wat u geleden hebt. Weet u wel, mijnheer Leonard, wie alleen
de oorzaak van uw onaangenaam proces was? wie u aanklaagde?"
„Neen, majesteit!"
„Barones Aurelie! ... Dat verbaast u? Ja, ja, barones Aurelie,
mijnheer Leonard, heeft u (hij begon luid te lachen), heeft u
voor een Kapucijn aangezien ! Nu, bij God, als u een
Kapucijn bent, dan bent u de beminnelijkste dien men ooit
zag! Zegt u eens oprecht, mijnheer Leonard, bent u werkelijk zooiets als een kloostergeestelijke?"
„Majesteit, ik begrijp niet welk boosaardig lot mij altijd
voor den monnik wil laten doorgaan, die . . ."
Het zou toch fataal
„Nu, nu! Ik ben geen inquisiteur!
Maar
zijn als u door een geestelijke gelofte gebonden was.
ter zake !
Zoudt u niet wraak willen nemen voor het onheil, dat barones Aurelie u berokkende?"
„In welke menschelijke borst zou de gedachte aan zooiets
tegen die lieve, hemelsche verschijning kunnen opkomen?"
„U
U hebt Aurelie lief?"
De vorst vroeg dit, mij ernstig en strak in de oogen kijkend.
Ik zweeg, terwijl ik de hand op mijn borst legde. De vorst ging
verder:
„Ik weet het, u hebt Aurelie liefgehad van het oogenblik af
dat zij met de vorstin voor de eerste maal de zaal binnenkwam. Zij heeft ook u lief, en wel met een hevigheid, die
ik bij de zachtmoedige Aurelie niet voor mogelijk had gehouden. Zij leeft slechts door u, de vorstin heeft mij dat alles
verteld. Weet u wel dat Aurelie, nadat u in hechtenis was
genomen, ten prooi was aan een zeer troostelooze, vertwijfelde
stemming, waardoor zij zoo ziek werd, dat er groot levensgevaar voor haar bestond? Aurelie hield u destijds voor den
moordenaar van haar broer, en des te onverklaarbaarder
was haar verdriet voor ons. Reeds toen hield zij van u. Nu,
mijnheer Leonard, of juister gezegd mijnheer van Krczynski,
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u bent van adel, ik zal u aan het hof verbinden op een wijze
Over een
die u aangenaam zal zijn. U trouwt met Aurelie.
paar dagen vieren wij de verloving, waarbij ikzelf de plaats
Sprakeloos, door de
van vader der bruid zal innemen".
meest tegenstrijdige gevoelens verscheurd, stond ik daar.
„Adieu, mijnheer Leonard!" riep de vorst en verdween, mij
vriendelijk toeknikkend, uit de kamer.
De vrouw van een misdadigen
„Aurelie mijn vrouw!
monnik! Neen! dat willen de booze machten niet, wat ook
het arme kind boven het hoofd moge hangen!" Deze gedachte kwam bij mij boven, over alles zegevierend wat zich
daartegen mocht verzetten. Ik voelde, dat ik oogenblikkelijk
het een of andere besluit moest nemen, maar ik zon tevergeefs
op middelen, pijnloos van Aurelie te scheiden. De gedachte,
haar niet weer te zien, was onverdraaglijk voor mij, maar
dat zij mijn vrouw zou worden, vervulde mij met een mijzelf
onverklaarbaar gevoel van afschuw. Mijn vermoeden werd
tot zekerheid, dat wanneer de misdadige monnik voor het
altaar des Heeren zou staan, om met heilige geloften een laaghartig spel te spelen, de gestalte van den onbekenden schilder
zou verschijnen, niet mild troostend zooals in de gevangenis,
maar op verschrikkelijke wijze wraak en ondergang verkondigend, zooals bij het huwelijk van Francesco, en mij in namelooze
schande zou storten, in aardsche, maar eeuwige ellende.
Maar toen hoorde ik diep in mijn binnenste een donkere stem:
„En toch moet Aurelie de jouwe worden! Zwakzinnige
dwaas! hoe denk je het lot te wijzigen, dat over jullie is beslist?" En daarna hoorde ik weer roepen : „Kniel kniel in het
stof! Verblinde, je zondigt! Zij kan nooit de jouwe
worden; het is de heilige Rosalia zelf, die jij in aardsche liefde
wilt omhelzen". Op deze wijze in de tweespalt tusschen
schrikwekkende machten heen en weer geslingerd, kon ik
niet besluiten of maar vermoeden wat ik moest doen om te
ontkomen aan den ondergang, die mij van alle kanten scheen
te bedreigen. Verdwenen was die bezielde stemming, in
welke mijn heele leven, mijn noodlottig verblijf op het slot
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van baron van F. mij slechts als een booze droom voorkwam.
Met sombere vrees zag ik mijzelf slechts als de gemeene
wellusteling en misdadiger. Alles wat ik den rechter, den
lijfarts had gezegd, zag ik nu slechts als onnoozele, slecht
verzonnen leugens; een innerlijke stem had niet gesproken,
waarmee ik anders mijzelf probeerde te overtuigen.
In mijn gedachten verdiept, niets buiten mij om opmerkend
of waarnemend, sloop ik door de straat. De luide waarschuwing van den koetsier, het geratel van den wagen bracht
mij tot mijzelf; snel sprong ik op zij. De wagen der vorstin
rolde voorbij, de lijfarts stak zijn hoofd uit het portier en
wenkte mij vriendelijk toe; ik volgde hem naar zijn woning.
Hij sprong uit den wagen en trok mij met de woorden: „Ik
kom zoo juist van Aurelie vandaan, ik heb u van allerlei te
zeggen", met zich mee naar boven naar zijn kamer.
„Wel, wel", begon hij, „u hartstochtelijk, onbezonnen
mensch! Wat bent u begonnen! U bent als een spookverschijning plotseling bij Aurelie verschenen, en nu is dat arme
wezentje met haar zwakke zenuwen ziek geworden!" De
arts zag dat ik bleek werd. „Nu, nu", ging hij verder, „het
is niet zoo erg, zij wandelt alweer in den tuin en gaat morgen
met de vorstin naar de residentie terug. Aurelie spreekt veel
over u, mijn beste Leonard ; zij verlangt er zeer naar u weer
te zien om haar verontschuldigingen te maken. Zij denkt
dat zij u al heel onnoozel en dwaas moet zijn voorgekomen".
Nu ik er aan dacht wat op het lustslot was voorgevallen,
begreep ik niet hoe ik Aurelie's uitlating moest opvatten.
De arts scheen er van op de hoogte te zijn, wat de vorst
met mij in den zin had; dat gaf hij mij althans niet onduidelijk
te verstaan, en dank zij zijn opgewektheid, die zich van alles
om hem heen meester maakte, gelukte het hem alras mij
uit de sombere stemming te halen, zoodat ons gesprek spoedig
vroolijker werd. Hij beschreef nog eens hoe hij Aurelie had
aangetroffen, die, als een kind, dat na een boozen droom niet
op zijn verhaal kan komen, met half gesloten, door de tranen
heen lachende oogen op het rustbed lag, het hoofdje op de
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hand gesteund, en hem haar nood had geklaagd over haar
ziekelijke visioenen. Hij herhaalde haar woorden, de door
zacht gezucht onderbroken stem van het schuchtere meisje
nabotsed,vrhwijltocpagzekvr
vele van haar klachten sprak, door een vermetelen, ironischen
kijk het liefelijk beeld zooveel leven te geven, dat het mij
vroolijk en levendig voor oogen kwam te staan. Daar kwam
nog bij, dat hij als contrast de plechtstatige vorstin ten tooneele
voerde, hetgeen mij niet weinig vermaakte.
„Had u gedacht", zei hij daarna, „had u gedacht toen u de
residentie binnenreed, dat u hier zooveel wonderbaarlijks
zou beleven? Eerst het allergekste misverstand, waardoor u
in handen van de crimineele rechtbank viel, en nu het werkelijk
benijdenswaardige geluk, dat de vorstelijke vriend u bereidt!"
„Werkelijk, ik moet zeggen, dat reeds van het begin de
vriendelijke ontvangst van den vorst mij goed heeft gedaan;
maar nu is het mij, hoezeer ik ook in zijn en in aller achting
bij het hof gestegen ben, dat ik dat slechts aan het geleden
onrecht te danken heb".
„Niet alleen daaraan, maar ook aan andere, schijnbaar
bijkomstige omstandigheden, die u wel zult kunnen raden".
„Geenszins".
„Weliswaar noemt men u, omdat u dat zoo wilt, eenvoudigweg mijnheer Leonard, zooals voorheen, maar iedereen
weet nu dat u van adel bent, daar de berichten die uit Polen
zijn binnengekomen, uw verklaringen bevestigen".
„Hoe kan dat echter van invloed zijn op den vorst, op de
achting die ik in hofkringen geniet? Toen de vorst mij leerde
kennen en mij uitnoodigde aan het hof te komen, bracht ik
in het midden dat ik slechts van burger lijke afkomst was;
toen zei de vorst, dat .de wetenschap mijn adelsbrief was en
mij er toe geschikt maakte, in zijn omgeving te verschijnen".
„Daar houdt hij zich ook werke lijk aan, coquetteerend met
zijn verlichtheid tegenover wetenschap en kunst. U zult in den
kring van het hof menigen burgerlijken geleerde en kunstenaar
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hebben opgemerkt, maar de fijnvoelenden onder hen, wien
losheid van geest gemakkelijk afgaat, die zich niet met goedmoedige ironie op het hooge standpunt kunnen stellen dat
hen boven al het andere verheft, ziet men er slechts zelden,
of zelfs nooit. Bij den besten wil van geen vooroordeel te
laten blijken, mengt zich in het optreden van den man van
adel tegenover den burger een zeker iets, dat op neerbuigendheid lijkt, op het dulden van iets dat eigenlijk niet past; dat
verdraagt geen man, die vaak in adellijk gezelschap met rechtmatigen trots voelt, dat hij het is die tot anderen moet neerdalen en het gewone en afgezaagde moet dulden. U bent zelf
van adel, mijnheer Leonard, maar u hebt, naar ik hoorde,
een geestelijke en wetenschappelijke opvoeding genoten.
Dat zal de reden zijn, dat u de eerste mensch van adel bent
aan wien ik, zelfs onder adellijken in den kring van het hof,
niets adellijks in den onaangenamen zin van het woord heb
opgemerkt. U zult misschien denken, dat ik als burger vooropgezette meeningen verkondig, of dat ik persoonlijk iets
onaangenaams heb ondervonden, dat een vooroordeel verwekt heeft; dat is echter niet zoo. Ik behoor nu eenmaal tot
een dier maatschappelijke standen, die bij uitzondering niet
slechts worden getolereerd, maar zelfs werke lijk worden
beschermd. Artsen en biechtvaders zijn regeerende heeren,
heerschers over lichaam en ziel, en derhalve allemaal van
ouden adel. Zijn ook indigestie en eeuwige verdoemenis
niet in staat ook hem een weinig onaangenaam te zijn, die alle
recht heeft aan het hof te verschijnen? Wat biechtvaders betreft, geldt dat echter alleen voor Katholieken. De Protestantsche predikanten, althans in de provincie, zijn slechts huisambtenaren, die, nadat zij het geweten van mijnheer en mevrouw hebben geroerd, zich aan het benedeneinde van de
tafel deemoedig laven aan gebraad en wijn. Het is werkelijk
niet gemakkelijk, een ingeworteld vooroordeel te laten varen,
maar gewoonlijk mankeert het ook aan goeden wil, daar
menige adellijke wel vermoedt, dat hij slechts als zoodanig
in het leven aanspraak kan maken op een positie, waartoe
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hem overigens niets ter wereld het recht geeft. De voorvaderen- en adeltrots is in onzen alles steeds meer vergeestelijkenden tijd een hoogst merkwaardig, bijna belachelijk verschijnsel. Uitgaande van ridderschap, oorlog en wapens,
vormt zich een stand, die uitsluitend de andere standen beschermt en daaruit komt vanzelf de ondergeschikte verhouding van den beschermde tegen den beschermer voort. De
geleerde mag zijn wetenschap, de kunstenaar zijn kunst, de
handwerker, de koopman zijn bedrijf prijzen, de ridder zegt:
,Zie, ginds nadert een woeste vijand, dien gij, onervaren in
den krijg, niet vermoogt te weerstaan, maar ik, bedrevene
in den wapenhandel, bescherm jullie met mijn zwaard, en
wat mijn lust en mijn leven is, redt jullie leven, jullie have en
goed'. Maar steeds meer verdwijnt het ruwe geweld van
deze aarde, steeds meer werkt en schept de geest, en steeds
meer onthult zich zijn alles overheerschende kracht. Al spoedig wordt men gewaar, dat een sterke vuist, een harnas, een
machtig rondzwaaiend zwaard niet voldoende zijn om te overwinnen wat de geest wil; zelfs oorlog en bedrevenheid in
het hanteeren der wapenen maken zich ondergeschikt aan
den geestelijken invloed van den tijd. Ieder mensch wordt
meer en meer aan zichzelf overgelaten, hij moet uit zijn innerlijke geestelijke mogelijkheden datgene vormen, waarmee hij,
ook al schenkt de staat hem een uiterlijken, schitterenden
glans, zich voor het forum der wereld moet laten gelden.
De uit de ridderschap ontstane adeltrots berust op de tegenovergestelde meening, die geworteld is in den eenen zin: ,Mijn
voorouders waren helden, dus ben ik ook een held'. Hoe
verder dat in het verleden teruggaat, hoe beter; want men
kan gemakkelijk controleeren, hoe een grootpapa held
werd en wanneer hij in den adelstand werd verheven en dan
vertrouwt men dat, zooals al het wonderbaarlijke dat nog
te overzien is, niet heelemaal. Alles berust weer op heldenmoed en lichamelijke kracht. Sterker, robuuste ouders krijgen
althans gewoonlijk ook zulke kinderen, en zoo worden ook
lust in den krijg en moed overgeërfd. Het was in den ouden
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riddertijd waarschijnlijk een vereischte, den ridderstand
zuiver te houden en het was geen geringe verdienste voor een
juffrouw van ouden adel, een jonker te baren, tot wien de
arme, burgerlijke wereld smeekte: ,Alsjeblieft, vreet ons niet
op, maar bescherm ons tegen andere jonkers!' Met het geestelijk vermogen is het niet zoo gesteld. Zeer wijze vaders
krijgen vaak domme zoontjes, en het kan, daar de tijd het
physieke ridderdom het psychische heeft ondergeschoven,
ten aanzien van het bewijs van geërfden adel, hachelijker zijn
van Leibniz af te stammen dan van Amadeus van Gallië of
van welken anderen oerouden ridder der Tafelronde ook.
De geest van den tijd gaat voorwaarts in de eenmaal bepaalde
richting, en de positie van den op zijn voorvaderen trotschen
adel wordt merkbaar erger; vandaar dat vermoedelijk die
tactlooze, uit erkenning voor verdiensten en weerzinwekkende neerbuigendheid bestaande houding tegenover het
in de wereld en door den staat hoogelijk gewaardeerde burgerlijke, het resultaat kan zijn van een somber gevoel van
mislukking, dat hem doet vermoeden, dat in de oogen van
wijzen het klatergoud van sinds lang vervlogen tijden wegvalt en hen aan lachwekkende naaktheid prijsgeeft. Den hemel
zij dank, vele adellijken, mannen en vrouwen, erkennen den
geest des tijds en werken zich in prachtige vlucht op tot de
hoogte des levens, die wetenschap en kunst hun bieden; zij
zullen de ware geestenbezweerders van dat monster zijn".
Het gesprek van den lijfarts had mij naár een onbekend
gebied gevoerd. Het was nooit bij mij opgekomen, over den
adel en zijn verhouding tot den burger na te denken. De
lijfarts zou wel nooit vermoeden, dat ik vroeger juist tot dien
tweeden stand had behoord, die volgens zijn meening niet
door den trots van den adel getroffen wordt. Was ik niet in
de voornaamste adellijke huizen in B. de zeer geachte, zeer
vereerde biechtvader? Verder nadenkend erkende ik,
dat ik zelf opnieuw mijn lot had verstrengeld, daar uit den
naam Kwiecziczewo, dien ik die oude dame aan het hof had
gezegd, mijn adel voortkwam, waardoor de vorst de ge234

dachte kreeg, Aurelie en mij door een huwelijk te vereenigen.
De vorstin was teruggekomen. Ik haastte mij naar Aurelie.
Zij ontving mij met lieftallige maagdelijke schroomvalligheid;
ik sloot haar in mijn armen en geloofde op dat oogenblik, dat
zij mijn vrouw zou kunnen worden. Aurelie was zachter en
toegewijder dan anders. In haar oogen hingen tranen en zij
sprak op weemoedig verlangenden toon, zooals wanneer uit het
gemoed van het pruilende kind de boosheid wegzakt, waarin het kwaad heeft gedaan. Ik moest aan mijn bezoek aan
het lustslot der vorstin denken en drong er levendig op aan
alles te hooren; ik bezwoer Aurelie mij toe te vertrouwen
wat haar toen zoo aan het schrikken kon hebben gemaakt.
Zij zweeg, zij sloeg de oogen neer, maar daar ikzelf opnieuw
werd bevangen door de gedachte aan mijn afschuwe lijken
dubbelganger, schreeuwde ik het uit: „Aurelie! om der wille
van alle Heiligen, welke verschrikkelijke gedaante heb jij
achter ons gezien?"
Zij keek mij vol verbazing aan, steeds strakker en strakker
werd haar blik, toen sprong zij plotseling op, als wilde zij
vluchten; maar zij bleef en snikte, beide handen tegen de
oogen gedrukt: „Neen, neen, neen, hij is het immers
niet!"
Ik greep haar zacht vast en zij ging uitgeput zitten. „Wie,
wie is het niet?" vroeg ik dringend, tevens alles vermoedend
wat zich in haar binnenste afspeelde.
„Ach, mijn vriend, geliefde", zei zij zacht en droevig, „zul
je mij niet voor een dwaze dweepster houden als ik je alles. . .
alles ... vertel, wat mij altijd weer opschrikt uit het grootste
geluk der zuiverste liefde? Een afgrijselijke droom loopt
door mijn leven, hij stelde zich met zijn verschrikkelijke voorstellingen tusschen ons, toen ik jou voor de eerste maal zag;
hij beroerde mij als met den kouden vleugelslag van den dood,
toen je zoo plotseling op het slot van de vorstin mijn kamer
binnentrad. Zie, zooals jij toen, knielde eens een misdadige
monnik naast mij en wilde het heilige gebed voor een afschuwelijke laaghartigheid misbruiken. Hij werd, toen hij,
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als een wild dier sluw zijn prooi beloerend, om mij heen
sloop, de moordenaar van mijn broer! Ach, en jij! ... Jouw
trekken. Jouw stem ... dat beeld! ... laat mij zwijgen, o laat
ik niet verder spreken!" Aurelie boog zich achterover; half
liggend leunde zij, het hoofd op de hand steunend, in den
hoek van de sofa; de zwellende vormen van het jonge lichaam
werden weliger zichtbaar.
Ik stond voor haar, de begeerige blik zwelgde in onuitsprekelijke lieftalligheid, maar de begeerte werd bevochten
door een duivelachtigen hoon, die in mil riep: „Jij rampzalige,
iii die j e aan den duivel verkocht hebt, ben je dan ontkomen
aan hem, den monnik, die je in het gebed tot zonde verleidde?
Nu ben je zijn bruid ... zijn bruid!"
Op dat oogenblik was alle liefde voor Aurelie, door een
straal uit den hemel ontvlamd toen ik haar, uit de gevangenis
ontkomen, in het park weerzag, uit mijn borst verdwenen,
en de gedachte dat haar ondergang het glanzende lichtpunt van
mijn leven zou kunnen zijn, vervulde mij geheel en al.
Aurelie werd bij de vorstin geroepen. Nu werd mij duidelijk, dat het leven van Aurelie op zekere, mij nog onbekende
wijze, met het mijne moest zijn verweven ; en toch zag ik geen
mogelijkheid die gewaar te worden, daar Aurelie ondanks
mijn dringende vragen die enkele, terloops geuite opmerkingen niet nader wilde verklaren.
Het toeval onthulde mij, wat zij van plan was voor mij te
verzwijgen. Op zekeren dag bevond ik mij in de kamer van
den hofambtenaar, wiens werk het was alle privé-brieven
van den vorst en leden van het hof naar de post te brengen.
Hij was juist afwezig, toen Aurelie's kamenier met een dikken
brief binnenkwam en hem op de tafel legde bij de andere,
die daar reeds lagen. Een snelle blik overtuigde mij er van,
dat het adres aan de abdis, de zuster van de vorstin, in het
handschrift van Aurelie was geschreven. Het vermoeden
dat alles wat ik nog niet wist daarin stond, vloog bliksemsnel
door mij heen; nog vbbr de ambtenaar was teruggekeerd,
was ik met den brief van Aurelie verdwenen.
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Jii monnik, door het wereldsche doen omvangene, die uit
mijn leven leering en waarschuwing probeert te putten, lees
deze pagina's, die ik hier inlasch, lees het getuigenis van een
vroom, rein meisje, besproeid door de tranen van een berouwvol zondaar, die geen hoop meer heeft! Moge in tijden
van zonde en misdaad het vrome gemoed in lichtenden troost
voor je opgaan.
„Aurelie aan de abdis van het Cistersiënsernonnenkooster in . . .
„Dierbare, goede moeder! Met welke woorden zal ik het je
kunnen zeggen dat je kind gelukkig is, dat eindelijk de gruwelijke gedaante, die, als een verschrikkelijk dreigend spookbeeld, alle bloesem afrukkend, alle hoop vernietigend, in
mijn leven trad, door de goddelijke betoovering der liefde
werd verbannen! Maar nu ligt het mij erg zwaar op het hart,
dat, toen jij mijn ongelukkigen broer, mijn vader, die van
verdriet stierf, gedenkend, mij oprichtte in mijn troostelooze
ellende ik mijn innerlijk niet geheel, als in de heilige
biecht, voor je heb blootgelegd. Maar ik kan immers ook
eerst nu over het donkere geheim spreken, dat diep in mijn
borst begraven was. Het is, als tooverde een kwade, angstwekkende macht mij mijn hoogste levensgeluk bedriegelijk
als een gruwzaam schrikbeeld voor oogen. Ik moest als op
een hoog golvende zee heen en weer zwalken en misschien
reddeloos ondergaan. Maar als door een wonder kwam de
hemel te hulp op het oogenblik dat ik op het punt stond
onzegbaar ellendig te worden.
„Ik moet naar mijn vroegsten kindertijd teruggaan, wil ik
alles, alles zeggen, want reeds toen werd in mijn innerlijk de
kiem gelegd, die zoo langen tijd achtereen verderfelijk voortwoekerde. Ik kan niet ouder dan drie of vier jaar zijn geweest,
toen ik eens met Hermogen in den tuin van ons slot speelde.
Wij plukten allerlei bloemen, en Hermogen, anders tot zooiets niet geneigd, was zoo aardig kransen voor mij te vlechten,
waarmee ik mij mooi maakte. ,Nu gaan wij naar moeder!' zei
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ik, toen ik mij heelemaal met bloemen had behangen; toen
sprong Hermogen echter haastig op en riep met wilde stem:
,Laten wij maar hier blijven, kleine puk! Moeder is in het
blauwe kabinet en praat met den duivel'. Ik had er geen
begrip van wat hij daarmee bedoelde, maar desondanks verstarde ik van schrik en begon ten slotte jammerlijk te huilen.
,Dom zusje, waarom huil je?' riep Hermogen. ,Moeder praat
iederen dag met den duivel, hij doet haar niets!'
„Ik was bang voor Hermogen, omdat hij zoo somber voor
zich uit keek, zoo ruw sprak, en zweeg. Moeder was destijds
reeds erg ziekelijk, zij werd vaak geplaagd door verschrikkelijke krampen, die in een op den dood gelijkenden toestand overgingen. Wij, ik en Hermogen, werden dan weggebracht. Ik hield niet op met klagen, maar Hermogen zei
zacht bij zichzelf : ,Dat heeft de duivel haar aangedaan!'
„Zoo werd in mijn kinderlijk gemoed de gedachte gewekt,
dat moeder in verbinding stond met een boozen, leslijken
geest, want een andere voorstelling had ik nog niet van den
duivel, daar ik nog niets afwist van de leerstellingen der Kerk.
„Op zekeren dag had men mij alleen gelaten; het werd mij
zeer onbehaaglijk te moede, en van schrik had ik niet de
kracht te vluchten, toen ik merkte dat ik mij juist in dat
blauwe kabinet bevond, waar, volgens Hermogens bewering,
moeder met den duivel zou spreken. De deur ging open,
moeder kwam lijkbleek binnen en ging voor een kalen muur
staan. Zij riep met zachte, diep klagende stem: ,Francesco,
Francesco!'
„Toen klonk er geruisch en beweging achter den muur,
hij schoof uit elkaar, en de levensgroote afbeelding van een
mooien, prachtig in een purperen mantel gekleeden man werd
zichtbaar. De gestalte, het gezicht van dezen man maakten
een onbeschrijfelijken indruk op mij, ik jubelde het uit van
vreugde; eerst nu werd moeder, om zich heen ziend, mij
gewaar en riep luid: ,Wat doe jij hier, Aurelie? Wie heeft
je hier naar toe gebracht?' Moeder, anders zoo zacht en
vriendelijk, was boozer dan ik haar ooit had gezien. Ik dacht
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dat ik de schuld daarvan was. ,Ach', stamelde ik, in tranen
uitbarstend, ,zij hebben mij hier alleen gelaten, ik wilde niet
eens hier blijven' . Maar toen ik zag, dat het portret verdwenen
was, riep ik: ,Ach, dat mooie portret! Waar is het mooie portret?'
„Moeder tilde mij in de hoogte, kuste en liefkoosde mij, en
zei: ,Je bent mijn lief, best kind; maar dat portret mag niemand zien, en nu is het voor altijd verdwenen!'
„Ik vertrouwde niemand toe wat er was gebeurd, alleen
tegen Hermogen zei ik eens: ,Luister eens! moeder spreekt
niet met den duivel, maar met een mooien man, maar die is
slechts een portret en springt uit den muur als moeder hem
roept!' Toen keek Hermogen strak voor zich uit en mompelde:
,Mijnheer de pater zegt, dat de duivel er uit kan zien zooals
hij wil, maar hij doet moeder toch niets' . Ik werd door
ontzetting overvallen en smeekte Hermogen, toch alsjeblieft
niet weer over den duivel te spreken.
„Wij vertrokken naar de hoofdstad, het portret zonk weg
uit mijn herinnering en kwam zelfs niet weer op toen wij na
den dood van onze lieve moeder naar buiten waren teruggekeerd. De vleugel van het slot, waar het blauwe kabinet
zich bevond, bleef onbewoond; vader kon de kamers van
mijn moeder niet betreden, zonder dat de smartelijkste herinneringen in hem werden opgewekt. Reparaties aan het slot
maakten het eindelijk noodzakelijk de kamers te openen;
ik kwam het blauwe kabinet binnen toen de arbeiders juist
bezig waren den vloer open te breken. Nadat een van hen
een plaat in het midden van de kamer oplichtte, klonk het
geruisch achter den muur, die uit elkaar schoof; het levensgroote portret van den onbekende werd zichtbaar. Men
ontdekte in den vloer een veer, die, wanneer men er op
drukte, een machinerie achter den muur in beweging zette,
die een paneel van de betimmering wegschoof. Toen herinnerde ik mij levendig dat oogenblik uit mijn kinderjaren;
mijn moeder stond weer voor mij; ik vergoot heete tranen,
maar ik kon den blik niet afwenden van dien vreemden,
prachtigen man, die mij met als levend stralende oogen aankeek.
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„Men had waarschijnlijk mijn vader direct medegedeeld
wat er was gebeurd; hij kwam binnen toen ik nog voor het
schilderij stond. Hij had er nauwelijks een blik op geworpen,
toen hij door ontzetting aangegrepen bleef staan en zachtjes
in zichzelf zei: ,Francesco! Francesco!' Daarna wendde hij
zich snel naar de arbeiders en beval met dringende stem:
,Breek het schilderij onmiddellijk uit den muur, rol het doek
op en breng het naar Reinhold!'
„Het was mij, als zou ik den prachtigen, mooien man, die
mij in zijn wonderlijke kleedij voorkwam een vorst der geesten
te zijn, nooit weerzien, en toch hield een niet te overwinnen
schuwheid mij er van terug, vader te vragen het schilderij
niet te laten vernietigen. Na weinige dagen was echter de
indruk, dien de scène met het portret op mij had gemaakt,
spoorloos uit mijn binnenste verdwenen.
„Ik was reeds veertien jaar oud geworden en nog een wilde,
onbezonnen meid, zoodat ik merkwaardig genoeg bij den
ernstigen, deftigen Hermogen afstak en vader vaak genoeg
zei, dat wanneer Hermogen meer op een kalm meisje leek,
ik een echte uitgelaten jongen was. Dat zou spoedig veranderen. Hermogen begon met hartstocht en overgave ridderlijke oefeningen te doen. Hij leefde nog slechts in gevecht en
veldslag, zijn heele wezen was daarvan vervuld, en daar te
dien tijde oorlog dreigde uit te breken, drong hij er bij vader
op aan, hem toe te staan direct in militairen dienst te treden.
Daarentegen werd ik terzelfder tijd door een volkomen onverklaarbare stemming beheerscht, die ik niet wist uit te
leggen en die spoedig mijn heele wezen ontredderde. Een
merkwaardig gevoel van onwelzijn scheen uit de ziel op te
komen en zich met geweld van iederen harteklop meester
te willen maken. Vaak was ik een onmacht nabij ; dan verschenen allerlei wonderlijke voorstellingen en droomen, en
het was mij alsof ik een glanzenden hemel vol zaligheid en
verrukking zou kunnen zien, doch, als een slaapdronken
kind, de oogen niet open kon doen. Zonder te weten waarom,
kon ik vaak ten doode bedroefd of uitgelaten vroolijk zijn.
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Bij de kleinste aanleiding sprongen de tranen mij in de oogen;
vaak werd een onverklaarbaar verlangen zoo sterk, dat het
mij lichamelijk pijn deed, zoodat al mijn ledematen krampachtig schokten. Vader merkte den toestand waarin ik verkeerde op, schreef hem aan overprikkelde zenuwen toe
en nam de hulp van den arts te baat, die allerlei geneesmiddelen voorschreef, die geen uitwerking hadden. Ik weet zelf
niet hoe het gebeurde, maar ineens kwam het vergeten portret van dien onbekenden man zoo levendig in mij op, dat
het mij was als stond het voor mij, den medelijdenden blik
op mij gericht. ,Ach, moet ik dan sterven? Wat is het,
dat mij zoo onuitsprekelijk kwek?' riep ik tegen het droombeeld. Toen glimlachte de onbekende en zei: ,Je hebt mij
lief, Aurelie, dat is je kwelling; maar kun je de gelofte van
den Godgewijde verbreken?' Tot mijn verbazing zag ik
nu, dat de onbekende het ordekleed van de Kapucijnen droeg.
„Ik wendde al mijn kracht aan, om slechts uit dezen droomtoestand wakker te worden. Het gelukte mij. Ik was er vast
van overtuigd, dat die monnik slechts een boos, bedrieglijk
spel van mijn verbeelding was geweest, en toch vermoedde ik
maar al te duidelijk, dat het geheim der liefde zich voor mij
had ontsloten. Ja, ik had den onbekende lief met al de kracht
van het ontwaakte gevoel, met allen hartstocht en vuur,
waartoe het jeugdige hart slechts bij machte is. In die oogenblikken van droomend mijmeren, wanneer ik den onbekende meende te zien, scheen mijn ongesteldheid haar hoogtepunt te hebben bereikt; ik werd zienderoogen beter, terwijl
mijn zenuwzwakte verminderde, en slechts het aanhoudende,
starre vasthouden van die beeltenis, van de fantastische liefde
voor een wezen, dat slechts in mij leefde, schonk mij het
uiterlijk van een droomster. Niets had vat op mij; ik zat in
gezelschap tusschen de menschen zonder mij te bewegen,
en daar ik, in beslag genomen door mijn ideaal, niet lette
op wat men zei, gaf ik vaak verkeerde antwoorden, zoodat
men mij voor een onnoozel kind kon houden. In de kamer
van mijn broer zag ik een vreemd boek op de tafel liggen;
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het was een uit het Engelsch vertaalde
ik sloeg het open
roman: ,De Monnik I' ! Als een ijskoude rilling schoot de
gedachte door mij heen, dat de onbekende geliefde een
monnik was. Nooit had ik vermoed, dat de liefde voor een
Godgewijde zondig kon zijn; nu schoten mij plotseling de
woorden van de droomverschijning te binnen: ,Mag jij de
gelofte van een Godgewijde breken?' en eerst nu verwondden zij, zwaar van gewicht in mijn binnenste vallend, mij diep.
Het was mij, als kon dat boek mij over velerlei opheldering
geven. Ik nam het mee, ik begon te lezen; de wonderlijke
geschiedenis sleepte mij mee, maar als de eerste moord is
geschied, als de verschrikke lijke monnik steeds erger misdaden pleegt, als hij eindelijk een verbond met den duivel
sluit, werd ik door namelooze ontzetting aangegrepen en ik
dacht aan Hermogens woorden: ,Moeder praat met den
duivel!' Nu geloofde ik dat de onbekende, evenals die monnik
in den roman, een aan den duivel verkochte was, die mij wilde
verleiden. En toch kon ik de liefde voor dien monnik, die
in mij leefde, niet meester worden. Eerst nu wist ik, dat er
misdadige liefde bestond; mijn afschuw daarvan streed met
het gevoel waarvan mijn borst was vervuld, en deze strijd
maakte mij bijzonder prikkelbaar. Vaak werd ik in de nabijheid van een man overweldigd door een angstwekkend gevoel,
daar het mij plotseling voorkwam als was hij de monnik,
die mij zou aangrijpen en meesleuren naar den ondergang.
„Reinhold keerde van een reis terug en vertelde veel over
een Kapucijn Medardus, die als kanselredenaar wijd en
zijd beroemd was en dien hij zelf in ... r met bewondering
had hooren spreken. Ik dacht aan den monnik in den roman, en
het merkwaardige vermoeden maakte zich van mij meester,
dat het geliefde en gevreesde droombeeld die Medardus
kon zijn. Ik vond die gedachte verschrikkelijk, ik wist zelf
niet waarom, en mijn toestand werd werkelijk kwellender
en verwarder dan ik kon dragen. Ik zwom in een zee van
voorgevoelens en droomen. Maar tevergeefs probeerde ik
1 Lewis' „The Monk". — Vert.
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de beeltenis van den monnik uit mijn innerlijk te bannen; ik
ongelukkig kind- kon geen tegenstand bieden aan de zondige
liefde voor den Godgewijde.
„Eens bezocht een geestelijke, zooals dat zijn gewoonte
was, mijn vader. Hij sprak in den breede over de velerlei
verzoekingen van den duivel, en menige vonk viel in mijn
ziel, toen de geestelijke den troosteloozen toestand van het
jeugdige gemoed beschreef, waarin de booze wilde doordringen en waarin hij slechts zwakken weerstand ontmoette.
Mijn vader voegde hieraan velerlei toe, op een manier alsof
hij over mij sprak. ,Slechts onbegrensde gerustheid', zei de
geestelijke eindelijk, ,slechts onwankelbaar vertrouwen, niet
zoozeer in bevriende menschen, als wel in de religie en haar
dienaars, zou redding kunnen brengen'.
„Door dit merkwaardige gesprek nam ik het besluit den
troost der Kerk te zoeken, om mijn gemoed door een berouwvolle bekentenis in de heilige biecht te verlichten. Vroeg in
den morgen van den volgenden dag wilde ik mij, daar wij ons
toen in de residentie bevonden, in de vlak bij ons huis gelegen kloosterkerk begeven. Het was een verschrikkelijke
nacht vol kwelling, dien ik achter den rug had. Afschuwelijke, misdadige voorstellingen, zooals ik ze nooit had gezien,
nooit voor mogelijk gehouden, omspeelden mij; ineens stond
middenin de monnik, mij de hand reikend als om mij te
redden, en riep: ,Zeg slechts dat je mij liefhebt, en je bent
uit allen nood verlost!' Toen moest ik onwillekeurig roepen
,Ja, Medardus, ik heb je lief!' en verdwenen waren de
geesten der hel! Eindelijk stond ik op, kleedde mij aan en
ging naar de kloosterkerk.
„Het ochtendlicht brak in vroolijke stralen door de kleurrijke vensters; een leekebroeder maakte de gangen schoon.
Niet ver van de zijpoort, waardoor ik was binnengekomen,
stond een aan de heilige Rosalia gewijd altaar; daar zei ik
een kort gebed en liep toen op den biechtstoel toe, waarin
ik een monnik zag zitten. Help, heilige Hemel! het was
Medardus! Er was geen twijfel aan, een hoogere macht zei
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het me. Toen werd ik door waanzinnigen angst en liefde
aangegrepen, maar ik voelde dat slechts standvastige moed
mij kon redden. Ik biechtte hem zelfs mijn zondige liefde
voor den Godgewijde, ja, meer dan dat! ... Eeuwige God,
op dat oogenblik was het mij, als had ik reeds vaak in troostelooze vertwijfeling de heilige banden, die den geliefde ketenden, vervloekt, en ook dat biechtte ik. ,Jijzelf, jijzelf, Medardus, bent het, dien ik zoo onuitsprekelijk liefheb'. Dat waren
de laatste woorden die ik kon uitbrengen, maar nu vloeide
verlichtende troost der kerk, als balsem des hemels, over
de lippen van den monnik, die mij plotseling niet meer Medardus scheen te zijn.
„Spoedig daarna ondersteunde een oude, eerwaardige
pelgrim mij bij den arm en leidde mij langzaam door de gangen
der kerk de hoofdpoort uit. Hij sprak zeer stichtende,
prachtige woorden, maar ik moest insluimeren als een onder
zachte, zoete klanken ingeslapen kind. Ik verloor het bewustzijn. Toen ik ontwaakte lag ik gekleed op de sofa van mijn
kamer. ,God en de Heiligen geprezen en gedankt, de crisis
is voorbij, zij herstelt!' riep een stem. Het was de arts, die
deze woorden tegen mijn vader zei. Men vertelde mij, dat
men mij 's morgens in een verstarden, op den dood gelijkenden toestand had gevonden en vreesde dat ik door een zenuwberoerte was getroffen.
„Je ziet, lieve, vrome moeder, dat mijn biecht aan den
monnik Medardus slechts een zeer levendige droom in overspannen toestand was; maar de heilige Rosalia, tot wie ik
vaak bad, en wier beeld ik immers ook in den droom aanriep, heeft alles misschien wel zoo voor mij laten gebeuren,
opdat ik gered zou worden uit de strikken, die de arglistige
duivel had gelegd. De waanzinnige liefde voor het drogbeeld
in monnikskleedij was uit mijn innerlijk verdwenen. Ik herstelde geheel en trad eerst nu vroolijk en onbevangen het
leven tegemoet.
„Maar, rechtvaardige God, nog eens zou die gehate monnik
mij op verschrikkelijke wijze doodelijk treffen. Want als dien
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Medardus, aan wien ik in den droom had gebiecht, herkende
ik oogenblikkelijk den monnik, die op ons slot was aangekomen. ,Dat is de duivel, met wien je moeder heeft gesproken, pas op, pas op hij belaagt je!' riep de ongelukkige Hermogen steeds dringend tegen mij. Ach, deze waarschuwing was niet noodeg geweest. Van het eerste oogenblik
af, dat de monnik mij met van misdadige begeerte fonkelende
oogen aankeek, en daarna in huichelachtige geestesvervoering
de heilige Rosalia aanriep, maakte hij op mij een angstwekkenden, verschrikkelijken indruk. Je kent al het vreeselijke
wat daarna voorviel, lieve moeder. Ach, maar moet ik jou
ook niet bekennen, dat de monnik te gevaarlijker voor mij
was, daar diep in mijn binnenste een gevoel levendig werd,
gelijk aan dat, toen voor het eerst de gedachte aan de zonde
in mij opkwam, en toen ik vechten moest tegen de verleiding
van den duivel? Er waren oogenblikken waarin ik, verblinde,
de huichelachtige, vrome praatjes van den monnik vertrouwde, ja, waarin het mij was, als straalde de vonk des hemels
uit zijn gemoed, die mij in reine, bovenaardsche liefde kon doen
ontvlammen. Maar dan wakkerde hij met laaghartige sluwheid, zelfs in bezield gebed, een gloed aan, die uit de hel
stamde. Dan zonden de heiligen, tot wie ik vol overgave
bad, mij den broeder als beschermengel.
„Stel je, lieve moeder, mijn ontsteltenis voor, toen hier,
spoedig nadat ik voor het eerst aan het hof verscheen, een
man op mij toekwam, dien ik niettegenstaande zijn wereldlijke
kleeding, op den eersten blik meende te herkennen als den
broeder Medardus, die uit het klooster vluchtte. Ik werd
bewusteloos toen ik hem zag. Bij bewustzijn komend in de
armen van de vorstin, riep ik luid : ,Hij is het, hij is het, de
moordenaar van mijn broer!' ,Ja, hij is het', zei de vorstin,
,de verkapte monnik Medardus, die het klooster ontvluchtte.
De opvallende gelijkenis met zijn vader Francesco . . .'
„Heilige hemel, help mij; terwijl ik den naam neerschrijf,
loopen ijskoude huiveringen door al mijn leden. Dat schilderij van mijn moeder stelde Francesco voor de bedrieglijke
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monniksgestalte, die mij kwelde, had precies zijn trekken!
Medardus, hem herkende ik als dat beeld in den wonderlijken
droom van de biecht. Medardus is Francesco's zoon, Frans,
dien jij, goede moeder, zoo in vroomheid liet opvoeden, en
die in zonde en misdaad geraakte. Welke betrekkingen bestonden er tusschen mijn moeder en dien Francesco, dat zij
zijn portret heimelijk bewaarde en zich bij den aanblik daarvan scheen over te geven aan de herinnering aan een zaligen
tijd? Hoe kwam het, dat Hermogen in deze beeltenis den
duivel zag, en dat dat de oorzaak werd van mijn merkwaardige
dwaling? Ik zink weg in vermoedens en twijfel. Heilige God,
ben ik ontkomen aan de booze macht, die mij omstrikt
hield? Neen, ik kan niet verder schrijven, het is mij, als
word ik door nachtelijke duisternis bevangen en geen ster
van hoop schittert, mij vriendelijk den weg wijzend, dien
ik moet bewandelen.
(Enkele dagen later)
„Neen! Geen sombere twijfel mag de heldere, zonnige dagen
verduisteren, die ik beleef. De eerwaarde pater Cyrillus heeft
jou, dierbare moeder, zooals ik weet, reeds uitvoerig medegedeeld, welk een ernstige wending het proces tegen Leonard
nam, dien mijn overijling aan de gestrenge crimineele rechtbank overleverde. Dat de werkelijke Medardus gevangengenomen werd, dat zijn misschien slechts geveinsde waanzin
al spoedig geheel verdween, dat hij zijn misdaad bekende,
dat hij zijn gerechte straf afwacht en ... maar niet verder,
want het smadelijke lot van den misdadiger, dien je als knaap
zoo liefhad, zou je hart te zeer wonden.
„Het merkwaardige proces vormde het voornaamste onderwerp van gesprek aan het hof. Men hield Leonard voor een
geslepen, verstokten misdadiger, daar hij alles loochende.
God in den Hemel! Vele praatjes waren voor mij als dolksteken, want heel merkwaardig zei een innerlijke stem mij:
,Hij is onschuldig, en dat zal spoedig zoo duidelijk worden
als de dag'.
Ik had het grootste medelijden met hem; ik
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moest mijzelf bekennen dat zijn verschijning, als ik mij die
voor oogen haalde, aandoeningen opwekte, die ik niet kon
misverstaan. Ja! ik had hem reeds onuitsprekelijk lief, toen
hij voor de wereld nog een laaghartige misdadiger scheen te
zijn. Een wonder moest hem en mij redden, want ik zou.
sterven zoodra Leonard door beulshanden werd omgebracht. Hij is onschuldig, hij heeft mil lief, en spoedig,
zal hij geheel de mijne zijn. Zoo verwerkelijkt zich een
duister voorgevoel uit mijn prille jeugd, die een vijandige
macht arglistig voor mij poogde te vertroebelen, heerlijk,
heerlijk in de levendige, zalige werkelijkheid. 0, geef mij,
geef den geliefde je zegen, vrome moeder! Ach, kon je
gelukkig kind slechts aan jouw hart haar hemelsch geluk
uitschreien!
„Leonard lijkt heelemaal op dien Francesco, hij schijnt
slechts wat grooter te zijn, maar ook onderscheidt hij zich
tamelijk veel van Francesco en den monnik Medardus door
zekere karaktertrekken, die typeerend zijn voor de natie
waartoe hij behoort. Je weet, dat hij Pool is. Het was misschien over het geheel genomen wel dwaas, den geestvollen
Leonard, die zich zoo gemakkelijk beweegt, ook maar een
oogenblik voor een weggeloopen monnik aan te zien. Maar
zoo sterk is nog de verschrikkelijke indruk van die vreeselijke
scènes op ons slot, dat dikwijls, als Leonard onverwachts
bij mij binnenkomt en mij met zijn stralenden blik aankijkt,
die ook zooveel op dien van Medardus gelijkt, ik door een
onwillekeurige rilling bevangen word en ik gevaar loop, den
geliefde door mijn kinderachtig gedrag te kwetsen. Het is
mij, als zal eerst de zegen van den priester de duistere
gestalten verbannen, die nu nog hoogst vijandig menige
donkere schaduw in mijn leven werpen. Gedenk mij en
den geliefde in je vroom gebed, dierbare moeder! De
vorst wenscht, dat het huwelijk spoedig zal plaatsvinden;
den dag zal ik je schrijven, opdat je je kind moogt gedenken
in het verhevenste, noodlottigste uur van haar leven".
Enzoovoort.
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Steeds en steeds weer las ik Aurelie's blaadjes. Het was,
alsof de geest des hemels, die daaruit straalde, in mijn inner lijk
drong en voor zijn rein licht alle zondige, misdadige gloed
doofde. Als ik Aurelie zag, werd ik door heilige schuwheid
overvallen; ik waagde het niet meer, haar, zooals anders,
hartstochtelijk te liefkoozen.
Aurelie merkte mijn veranderd gedrag op; ik biechtte haar
berouwvol den diefstal van den brief aan de abdis; ik verontschuldigde hem met den onweerstaanbaren drang, dien
ik, gelijk het geweld van een onzichtbare hoogere macht,
niet kon' weerstaan; ik was van meening, dat juist die hoogere,
op mij inwerkende macht mij dat visioen bij den biechtstoel
openbaarde, om mij te toonen, dat onze innigste verbinding
haar eeuwig raadsbesluit was. „Ja, jij vroom kind van den
hemel", zei ik, „ook ik had eens een wonderlijken droom,
waarin je mij je liefde bekende, maar ik was een ongelukkige,
door het lot verbrijzelde monnik, wiens borst door duizend
helsche pijnen werd verscheurd. Jou jou had ik met nameloozen hartstocht lief; maar mijn liefde was een misdaad, een
dubbele, laaghartige misdaad, want ik was immers een monnik en jij de heilige Rosalia!"
Verschrikt sprong Aurelie op. „Om Godswil", zei zij, „om
Godswil, er ligt een diep, niet uit te vorschen geheim in ons
leven; ach Leonard, laten wij nooit den sluier aanraken, die
het omhult; wie weet, wat voor gruwzaams, verschrikkelijks
daarachter verborgen is. Laten wij vroom zijn en in oprechte
liefde elkaar trouw blijven; zoo kunnen wij de duistere macht
weerstaan, wier geesten ons wellicht bedreigen. Dat je mijn
brief las, dat heeft zoo moeten zijn ; ach! ikzelf had je alles
moeten onthullen, geen geheim mag over ons heerschen. En
toch is het mij, als voer je strijd tegen veel, dat vroeger
verderfelijk in je leven drong, en dat je uit verkeerde
vrees niet waagde over je lippen te brengen! Wees
oprecht, Leonard! Ach, hoe zal een openhartige bekentenis je borst verlichten, en dan zal onze liefde helderder schijnen".
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Met welk een marteling voelde ik bij deze woorden van
Aurelie, dat in mij de geest van het bedrog huisde, en dat ik
nog slechts weinige oogenblikken geleden het vrome meisje
op misdadige wijze had bedrogen ; en dit gevoel werd wonderlijk genoeg steeds sterker en sterker; ik moest Aurelie alles
alles zeggen, en toch haar liefde winnen. „Aurelie
jij, mijn
heilige, die mij redt van . . ."
Op dat oogenblik kwam de vorstin binnen; haar aanblik
wierp mij plotseling terug in de hel, vol van hoon en gedachten
aan ondergang. Zij móest mij nu dulden, ik bleef en liet haar
koen en brutaal merken, Aurelie's bruidegom te zijn. Slechts
als ik alleen was met Aurelie, was ik heelemaal bevrijd van
alle booze gedachten; dan ontsloot zich voor mij ook de
zaligheid des hemels. Eerst nu verlangde ik er hevig naar met
Aurelie in het huwelijk te treden.
Op zekeren nacht .zag ik heel levendig mijn moeder voor
mij; ik wilde haar hand grijpen en merkte dat het slechts een
waas was, die gestalte had aangenomen. „Waarom dit dwaas
bedrog", riep ik, woedend geworden; toen stroomden
heldere tranen in mijn moeders oogen; zij werden echter zilveren, hel glinsterende sterren, waaruit lichtende druppels
vielen, die om mijn hoofd cirkelden, als wilden zij een aureool
vormen; maar steeds verscheurde een zwarte, angstwekkende
vuist den cirkel. „jij, dien ik rein van iedere misdaad heb
gebaard", zei mijn moeder met zachte stem, „is je kracht dan
gebroken, dat je de verleidingen van Satan niet kunt weerstaan? Eerst nu kan ik je innerlijk doorzien, want de last van
het aardsche is van mij afgenomen! Sta op, Franciscus! Ik wil
je tooien met slingers en bloemen, want de dag van den Heiligen Bernardus is aangebroken, en je moet weer een vrome
knaap zijn!"
Toen was het mij, als moest ik, zooals eens, een loflied op den
Heilige aanheffen, maar er werd verschrikkelijk tusschendoor
getierd, mijn gezang werd een woest gehuil en zwarte sluiers
ruischten tusschen mij en de gestalte van mijn moeder neer.
Enkele dagen na dit visioen kwam de strafrechter mij op
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straat tegen. Hij kwam vriendelijk op mij af. „Weet u al", begon
hij, „dat het proces tegen den Kapucijn Medardus weer
onzeker is geworden? Het vonnis, dat hem hoogst waarschijnlijk aan den dood zou hebben overgeleverd, zou reeds uitgesproken worden, toen hij opnieuw teekenen van krankzinnigheid vertoonde. De crimineele rechtbank ontving
namelijk bericht van den dood zijner moeder; ik deelde het
hem mee, toen begon hij uitzinnig te lachen en riep met een
stem, die zelfs het standvastigste gemoed in ontzetting zou
hebben gebracht: ,Ha, ha, ha! de prinses van *** (hij noemde de vrouw van den vermoorden broeder van onzen vorst)
is reeds lang geleden gestorven!' Er is nu een nieuw medisch onderzoek bevolen, men is echter van meening, dat
de waanzin van den monnik is voorgewend".
Ik liet mij dag en uur van den dood mijner moeder zeggen!
Zij was in hetzelfde oogenblik dat zij stierf voor mij verschenen, en nu was ook de slechts al te zeer vergeten moeder,
diep in wezen en gemoed doordringend, de bemiddelaarster
tusschen mij en de reine hemelsziel, die de mijne zou worden.
Milder en weeker geworden, scheen ik eerst nu Aurelie's
liefde geheel te begrijpen, ik wilde haar als een mij beschermende heilige nauwelijks verlaten, en mijn donker geheim
werd, daar zij er niet meer bij mij over navorschte, nu een
voor mijzelf ondoorgrondelijk, door hoogere machten bepaalde belevenis.
De door den vorst vastgestelde huwelijksdag was aangebroken. Aurelie wilde 's morgens vroeg voor het altaar
van de heilige Rosalia in de nabijgelegen kloosterkerk worden getrouwd. Wakend en na langen tijd voor de eerste maal
met overgave biddend, bracht ik den nacht door. Ach, ik,
verblinde, voelde niet, dat het gebed, waarmee ik mij tot de
zonde gereedmaakte, helsch misdadig was!
Toen ik bij Aurelie binnenkwam, trad zij mij in haar engelschoonheid in het wit gekleed en met geurige rozen getooid
tegemoet. Haar gewaad zoowel als haar haartooi had iets
merkwaardig ouderwetsch, een vage herinnering kwam in
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mij op, maar een diepe huivering beefde door mij heen, toen
mij plotseling duidelijk het altaarbeeld voor oogen stond,
waarvoor wij zouden worden getrouwd. Het beeld stelde het
martelaarschap der heilige Rosalia voor en deze was precies
zoo gekleed als Aurelie. Het kostte mij moeite, den ijzingwekkenden indruk, dien dit op mij maakte, te verbergen.
Aurelie reikte mij de hand, met een blik waaruit een hemel van
liefde en zaligheid straalde; ik trok haar tegen mijn borst en met
den kus van de reinste verrukking doordrong mij opnieuw het
duidelijke gevoel, dat slechts door Aurelie mijn ziel gered
kon worden.
Een lakei meldde, dat de vorstelijke familie gereed was
om ons te ontvangen. Aurelie trok snel haar handschoenen
aan, ik gaf haar een arm; toen zag het kamermeisje, dat het
haar in wanorde was geraakt, zij haastte zich weg om haarspelden te halen. Wij wachtten bij de deur en Aurelie scheen
het oponthoud onaangenaam te vinden. Op dat oogenblik
werd een dof lawaai op straat hoorbaar. Holle stemmen
klonken door elkaar en men onderscheidde het dreunende
geratel van een zwaren, langzaam voortrollenden wagen. Ik
haastte mij naar het venster.
Daar stond juist voor het paleis de door den beulsknecht
gemende ladderwagen, waar de monnik achterstevoren op
zat, vóór hem een Kapucijn, luid en ijverig met hem biddend.
Hij was onherkenbaar door de vaalheid van den doodsangst
en den ruigen baard; maar de trekken van den gruwelijken
dubbelganger herkende ik maar al te goed. Zoodra de wagen,
voor een oogenblik tegengehouden door de opdringende
volksmassa, weer verder rolde, richtte hij den starenden,
verschrikkelijken blik der fonkelende oogen naar mij op en
lachte en schreeuwde het uit: „Bruidegom, bruidegom .. .
kom ... kom op het dak ... op het dak ... daar zullen
wij met elkaar vechten, en wie den ander naar beneden stoot
is koning en mag bloed drinken!"
Ik schreeuwde het uit: „Verschrikkelijke man ... wat
wil je. . . wat wil je van mij?"
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Aurelie sloeg beide armen om mij heen; zij rukte mij met
Om der wille van
geweld van het venster weg, roepend : „Om
God en de heilige Maagd! Zij voeren Medardus, den moordenaar van mijn broeder, naar het schavot. Leonard, Leonard!'
Toen werden de geesten der hel in mij wakker en kwamen
in opstand met al de macht, die hun over den misdadigen,
verdoemden zondaar was verleend. Ik greep Aurelie met
grimmige woede beet, zoodat zij in elkaar kromp: „Ha ha ha .. .
waanzinnige, dwaze vrouw! Ik ... ik, je minnaar, je bruidegom, ben Medardus ... ben de moordenaar van je broer .. .
jij, bruid van den monnik, wilt den ondergang van je bruidegom afsmeeken? Ho ho ho! ... ik ben koning ... ik drink
je bloed!" Ik rukte het moordenaarsmes te voorschijn
ik stak naar Aurelie, die ik uit mijn armen op den grond
had laten glijden een stroom bloed sprong te voorschijn
over mijn hand.
Ik rende de trap af, tusschen het volk door naar den wagen,
ik sleurde den monnik er af en wierp hem op den grond;
toen werd ik vastgegrepen, woedend stak ik met het mes
om mij heen ik kwam vrij ik sprong weg men drong
op mij toe, ik voelde mij door een steek in de zij gewond,
maar het mes in de rechterhand en met de linker krachtige
vuiststompen uitdeelend, baande ik mij een weg tot aan den
dichtstbijzijnden muur van het park, waar ik met een geweldigen sprong overheen kwam. „Moord moord! Houdt .. .
houdt den moordenaar!" riepen stemmen achter mij aan ; ik hoorde gerammel, men wilde de gesloten poort van het park openbreken, zonder ophouden rende ik verder. Ik kwam bij de
breede gracht, die het park van het daar vlak bij gelegen bosch
scheidde, een geweldige sprong ik was aan den anderen
kant en steeds verder en verder rende ik door het bosch,
tot ik uitgeput onder een boom neerzonk.
Het was reeds stikdonkere nacht geworden, toen ik als
uit een diepe bewusteloosheid ontwaakte. Slechts de gedachte, als een opgejaagd dier te vluchten, stond vast in
mijn ziel. ik stond op, maar nauwelijks was ik een paar passen
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op weg, toen, met gekraak uit het struikgewas te voorschijn
komend, een man op mijn rug sprong en met zijn armen mijn
hals omknelde. Tevergeefs poogde ik hem van mij af te
schudden ik wierp mij op den grond, ik drukte mij achterwaarts tegen de boomen, alles tevergeefs. De man gichelde
en lachte spottend; toen brak het maanlicht hel door de
donkere sparren, en het doodsbleeke, afschuwelijke gezicht
van den monnik, van den vermeenden Medardus, van den
dubbelganger, staarde mij met een ijzingwekkenden blik aan,
zooals van den wagen naar boven. , , Hi hi hi, broedertje .. .
broedertje ... altijd, altijd ben ik bij je ... laat je niet los . . .
laat. . . je ... niet. . . los. . . Kan niet loo ... loopen .. .
als jij! Moet mij dra . .. dragen! Kom van de galg. . . hebben
mij. . . hebben mij. . . op het rad ... willen leggen .: .
hi hi!" Zoo lachte en schreeuwde het gruwelijke spook, terwijl
ik, door uiterste ontzetting gesterkt, hoog opsprong als een
door een reuzenslang ingesnoerde tijger! Ik vloog tegen
boomen en rotsblokken aan, om hem, zoo al niet te dooden,
dan toch ten minste ernstig te verwonden, zoodat hij ge254

dwongen zou worden mij los te laten. Dan lachte hij luider
en ik deed slechts mijzelf hevig pijn; ik probeerde zijn onder
mijn kin vastgeklemde handen los te maken, maar de kracht
van het monster dreigde mij de keel dicht te snoeren. Eindelijk, na razende pogingen, viel hij plotseling op den grond;
maar ik was nauwelijks een paar passen weggerend, of hij
zat opnieuw op mijn rug, gichelend en lachend en die verschrikkelijke woorden stamelend! Opnieuw die inspanning
en wilde woede opnieuw bevrijd opnieuw bij de keel
gegrepen door het vreeselijke spook.
Het is mij niet mogelijk te zeggen hoe lang ik, door den
dubbelganger achtervolgd, door donkere bosschen vluchtte;
mij komt het voor alsof dat maanden achtereen moet hebben
geduurd, zonder dat ik spijs of drank tot mij nam. Slechts
één licht oogenblik herinner ik mij levendig, waarna ik in
volkomen bewusteloozen toestand raakte. Het was mij juist
gelukt mijn dubbelganger af te werpen, toen een heldere
zonnestraal en tegelijk daarmee een rein, vriendelijk geluid
het bosch doordrong. Ik onderscheidde een kloosterklok,
die voor de vroegmis luidde. „Je hebt Aurelie vermoord!"
Die gedachte greep mij aan als met de ijskoude armen van
den dood, en ik zakte bewusteloos in elkaar.

II
DE BOETE
Een weldadige warmte gleed door mij heen. Daarna voelde
ik het in alle aderen merkwaardig werken en prikkelen; dit
gevoel vormde zich tot gedachten, maar toch was mijn Ik in
honderd stukken verdeeld. Ieder deel bezat in zichzelf eigen
bewustzijn van het leven en tevergeefs gebood het hoofd de
ledematen, die zich als ontrouwe vazallen niet onder zijn
heerschappij wilden stellen. Nu begonnen de gedachten der
onderscheidene deelen als lichtende punten te draaien, steeds
255

sneller en sneller, zoodat zij een vurigen kring vormden, die
kleiner werd naarmate de snelheid steeg, zoodat deze ten
slotte slechts een stilstaande vuurkogel scheen te zijn. Daaruit
schoten roodgloeiende stralen, die bewogen in een kleurrijk
vlammenspel. „Dat zijn mijn ledematen, die zich bewegen,
nu word ik wakker", dacht ik duidelijk, maar op dat oogenblik sneed een felle pijn door mij heen; helder klokgelui
sloeg in mijn ooren. „Vluchten, verder weg, verder weg!" riep
ik luidkeels, wilde snel op de been krabbelen, maar viel uitgeput weer neer.
Eerst nu kon ik mijn oogen openen. Het klokgelui duurde
voort ik meende nog in het bosch te zijn, maar hoe verbaasd was ik, toen ik de voorwerpen om mij heen zag, mijzelf
bekeek. In het ordekleed der Kapucijnen lag ik in een hoog,
eenvoudig vertrek op een goedgevulde matras uitgestrekt.
Een paar rieten stoelen, een kleine tafel en een armoedig bed
waren de eenige dingen, die zich in het vertrek bevonden.
Het werd mij duidelijk, dat mijn bewustelooze toestand
een tijdlang geduurd moest hebben en dat ik in dien toestand
op de een of andere wijze in een klooster gebracht moest zijn,
dat zieken opnam. Wellicht waren mijn kleeren verscheurd
en had men mij voorloopig een pij gegeven. Het scheen mij
toe, dat ik aan het gevaar ontkomen was.
Deze gedachten kalmeerden mij geheel, en ik besloot af te
wachten wat er verder gebeuren zou, daar ik kon aannemen
dat men spoedig naar den zieke zou komen zien. Ik voelde
mij zeer afgemat, maar had verder geen pijn. Slechts weinige
minuten had ik zoo bij volle bewustzijn gelegen, toen ik voetstappen hoorde, die door een lange gang naderden. Men
sloot mijn deur open en ik zag twee mannen, waarvan de een
in burgerlijke kleeding was, de ander echter het ordekleed
van de Broeders van barmhartigheid droeg. Zij traden zwijgend op mij toe, de man in burgerkleeren keek mij scherp
in de oogen en scheen zeer verwonderd te zijn.
„Ik ben weer bijgekomen, mijnheer", begon ik met
doffe stem, „dank zij den hemel, die mij tot leven heeft ge25 6

wekt.
Waar ben ik echter? Hoe ben ik hier gekomen?"
Zonder mij te antwoorden, wendde de man in burger zich
tot den geestelijke en zei in het Italiaansch: „Dat is werkelijk
hoogst wonderlijk, hij kijkt heel anders uit zijn oogen, hij
spreekt gewoon, slechts vermoeid. Er moet een zeer merkwaardige crisis zijn ingetreden".
„Het komt mij voor", antwoordde de geeste lijke, „dat
de genezing niet meer twijfelachtig is".
„Dat zal", ging de man in burger verder, „dat zal er van
afhangen, hoe hij zich de volgende dagen houdt. Verstaat
u niet zooveel Duitsch om met hem te spreken?"
„Helaas niet", antwoordde de geestelijke.
„Ik versta en spreek Italiaansch", bracht ik in het midden.
„Wilt u mij zeggen waar ik ben en hoe ik hier ben gekomen?"
De man in burger, een arts zooals ik wel kon merken,
scheen aangenaam verrast. „Ah!" riep hij uit, „ah, dat is
prachtig. U bent, eerwaarde heer, ergens waar men op alle
mogelijke wijze slechts voor uw welzijn zorgt. U werd drie
maanden geleden in een hoogst bedenkelijken toestand hier
gebracht. U was ziek, maar dank zij onze zorg en verpleging,
schent u zich op den weg naar beterschap te bevinden. Zijn wij
zoo gelukkig, u geheel te kunnen genezen, dan kunt u rustig
uw weg vervolgen, want u wilt naar Rome, zooals ik heb
gehoord?" .
„Ben ik dan", vroeg ik verder, „in de kleeding die ik draag
bij u gekomen?"
„Zeker", antwoordde de arts, „maar stel geen vragen
meer, maak u maar niet ongerust, u zult alles hooren; nu is
echter de zorg voor uw gezondheid het voornaamste". Hij
greep mijn pols; de geestelijke had ondertusschen een kop
gehaald, dien hij mij toereikte. „Drink",, zei de arts, , , en zeg
mij dan waarvoor u dezen drank houdt".
„Het is", antwoordde ik, „zeer krachtige vleeschbouillon".
De arts lachte tevreden en riep den geestelijke toe: „Goed,
zeer goed!"
Beiden verlieten mij.
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Nu was mijn vermoeden bewaarheid, gelijk ik meende.
Ik bevond mij in een openbaar ziekenhuis. Men verzorgde
mij met aansterkend voedsel en krachtige geneesmiddelen,
zoodat ik na drie dagen in staat was op te staan. De geestelijke
opende een venster ; warme, heerlijke lucht, zooals ik nog
nooit had ingeademd, stroomde naar binnen; een tuin grensde
aan het gebouw, waarin prachtige, vreemde boomen groenden
en bloeiden, wijnranken slingerden zich welig tegen den muur
omhoog, maar bovenal was de donkerblauwe, wazige hemel
voor mij een verschijning uit een ver weg gelegen tooverwereld. „Waar ben ik eigenlijk" , riep ik vol verrukking uit,
„hebben de heiligen mij waardig gekeurd in een land des hemels te wonen?" De geestelijke lachte vol welbehagen, terwijl
hij zei: „u bent in Italië, broeder, in Italië".
Mijn verbazing steeg nog, ik drong er bij den geestelijke
op aan, mij nauwkeurig te vertellen onder welke omstandigheden ik in dit huis was gekomen; hij verwees mij naar den arts.
Die zei mij eindelijk, dat drie maanden geleden een wonderlijke man mij had gebracht en verzocht had, mij op te nemen;
ik bevond mij namelijk in een ziekenhuis, dat door Broeders
van barmhartigheid gedreven werd.
Terwijl ik meer en meer aansterkte, viel het mij op dat
beiden, de arts en de geestelijke, menig gesprek met mij hielden
en mij alle gelegenheid gaven, lang achtereen te vertellen.
Mijn uitgebreide kennis in de meest verschillende takken van
wetenschap gaven mij daartoe alle mogelijke stof, en de arts
drong er bil mij op aan, allerlei op te schrijven, hetwelk hij
dan in mijn tegenwoordigheid las en waarmee hij zeer ingenomen scheen te zijn. Merkwaardig genoeg viel het mij echter
vaak op, dat hij, in plaats van mijn werk zelf te prijzen, steeds
slechts zei: „Inderdaad ... dat gaat goed! Ik heb mij niet
vergist! Wonderlijk ... wonderlijk!"
Ik mocht nu op bepaalde uren naar beneden in den tuin,
waar ik vaak afschuwelijk misvormde, doodsbleeke, tot op
het gebeente vermagerde menschen zag, door de Broeders
van barmhartigheid begeleid.
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Eens kwam ik, toen ik reeds op het punt stond weer in
huis terug te gaan, een langen, mageren man in een zonderlingen,
okergelen mantel tegen; hij werd door twee geestelijken bij
den arm geleid en na Tederen stap deed hij een potsierlijken
sprong en stootte daarbij een hoogen fluittoon uit. Hoogst
verbaasd bleef ik staan, maar de geestelijke, die mij begeleidde,
trok mij haastig mee, zeggend: „Kom mee, kom mee, beste
broeder Medardus! dat is niets voor u!"
„Om Godswil", riep ik uit, „hoe kent u mijn naam?"
De heftigheid waarmee ik deze woorden uitstootte, scheen
mijn begeleider te verontrusten. „Wel", zei hij, „waarom"
zouden wij uw naam niet kennen? De man, die u hier naar
toe bracht, noemde hem immers met nadruk en u staat in
het register van het huis ingeschreven als Medardus, broeder
uit het Kapucijnerklooster in B."
Een ijskoude rilling liep door mijn leden. Maar de onbekende, die mij in het ziekenhuis had gebracht, mocht zijn
wie hij wilde, mocht ingewijd zijn in mijn verschrikkelijk
geheim: hij kon niets kwaads in den zin hebben, want hij
had immers vriendelijk voor mij gezorgd, en ik was immers
vrij.
Ik zat voor het open venster en ademde met volle teugen
de heerlijke warme lucht in, die, door merg en aderen stroomend, nieuw leven in mij ontstak, toen ik een kleine, magere
figuur, een puntig hoedje op het hoofd en gekleed in een
armoedigen, verschoten rok, de hoofdlaan naar het huis meer
zag ophuppelen en trippelen, dan loopen. Toen hij mij zag,
zwaaide hij den hoed door de lucht en wierp mij kushandjes
toe.Hman]hditsbek,marondgeltstrekken niet duidelijk onderscheiden, en hij verdween onder
de boomen voor ik het met mijzelf eens was geworden, wie
het wel kon zijn.
Maar het duurde niet lang, toen op mijn deur werd geklopt;
ik deed open en dezelfde gestalte, die ik in den tuin had gezien, trad binnen. „Schoonveld!" riep ik vol verbazing,
„Schoonveld, om 's hemelswil, hoe komt u hier?" Het was
259

die dwaze friseur uit de handelsstad, die mij destijds uit groot
gevaar redde.
„Ach, ach, ach!" zuchtte hij, terwijl zijn gezicht zich op
komieke wijze tot een huilende grimas vertrok; „hoe zou ik
hier dan anders komen, eerwaarde heer! hoe zou ik hier dan
anders komen dan geworpen, geslingerd door het booze lot,
dat alle genieën achtervolgt! Voor een moord moest ik vluchten ... "
„Voor een moord?" onderbrak ik heftig.
„Ja, voor een moord", ging hij verder, „ik had in toorn
den linkerbakkebaard van den jongsten handelsraad in de
stad gedood en den rechter gevaar lijke wonden toegebracht".
„Ik verzoek u", onderbrak ik opnieuw, „laat die grappen
achterwege, weest u ten minste eens verstandig en vertel uw
verhaal in zijn verband, of ga anders weg".
„Wel, beste broeder Medardus", begon hij plotseling zeer
ernstig, „jewilt mij wegsturen, nu je genezen bent, en moest
mij toch in je nabijheid dulden, toen je daar ziek lag en ik je
kamergenoot was en in dat bed sliep".
„Wat beteekent dat!" riep ik onthutst uit, „hoe komt u bij
den naam Medardus?"
„Wees zoo goed", zei hij glimlachend, „en bekijk de
rechterslip van uw pij eens".
Ik deed dat en verstarde van schrik en verbazing, daar ik
ontdekte dat de naam Medardus daarop was gestikt, terwijl
mij ook, na nauwkeurig onderzoek, aan allerlei kenteekenen
bleek, dat ik zonder eenigen twijfel dezelfde pij droeg, die
ik op de vlucht uit het slot van baron van F. in een hollen
boom had verborgen.
Schoonveld merkte mijn ontroering op, hij glimlachte zeer
zonderling; den wijsvinger tegen den neus leggend en zich
op de teenen verheffend, keek hij mij aan. Ik bleef sprakeloos.
Toen begon hij zacht en bedachtzaam: ,,Uw eerwaarde verwondert zich merkbaar over het mooie kostuum, dat men u
heeft aangetrokken; het schijnt u wonderbaarlijk te bevallen
en te passen, beter dan het notebruine kostuum met een26o

voudige, overtrokken knoopen, dat mijn ernstige, verstandige
Damon u aantrok. Ik, ik, de miskende, verbannen Pietro
Belcampo was het, die uw naaktheid met deze pij bedekte.
Broeder Medardus! u verkeerde niet in den besten toestand,
want als jas spencer Engelschen rok, droeg u eenvoudig
slechts uw huid, en van een passend kapsel was heelemaal
geen sprake, daar u, in mijn kunst ingrijpend, uw haardos
zelf verzorgde met den kam met tien tanden, die aan uw handen zijn gegroeid".
„Houd op met die dwaasheden", barstte ik uit, „houd op
met die dwaasheden, Schoonveld ... "
„Ik heet Pietro Belcampo", viel hij mij boos in de rede,
„ja,hier in Italië heet ik Pietro Belcampo, en nu zul je weten,
Medardus, dat ik, ik de dwaasheid zelf ben; die zit je overal
achterna om je verstand terzijde te staan, en of je het inziet
of niet, jij vindt slechts in de dwaasheid je heil, want je verstand is een hoogst miserabel ding, dat zich niet staande kan
houden; dat zwaait heen en weer als een gebrekkig kind en
moet met de dwaasheid samengaan; die helpt het op de been
en weet den goeden weg naar het geboorteland te vinden
dat is het gekkenhuis, daar zijn wij tweeën goed aangeland,
broedertje Medardus".
Ik kromp huiverend in elkaar, ik dacht aan de gestalten
die ik had gezien, aan den springenden man in den okergelen
mantel, en kon er niet aan twijfelen, dat Schoonveld mij in zijn
krankzinnigheid de waarheid zei.
„Ja, broedertje Medardus", hernam Schoonveld met
stemverheffing en heftig gesticuleerend, „ja, mijn beste
broedertje. De dwaasheid verschijnt op aarde als de ware
koningin der geesten. Het verstand is slechts een trage stadhouder, die er zich nooit om bekommert wat buiten de grenzen van het rijk gebeurt, die slechts uit verveling de soldaten
op het paradeplein laat excerceeren, en die kunnen later, wanneer de vijand binnendringt, niet eens een behoorlijk schot
lossen. Maar de dwaasheid, de ware koningin van het volk,
doet met paukslagen en trompetgeschal haar intrede : Heisa,
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Gevolgd door gejuich
gejuich! De vazallen verheisa!
heffen zich van de plaatsen, waar het verstand hen opsloot,
en willen niet meer staan, zitten of liggen, zooals de pedante
opperhofmaarschalk het wil; die telt af en zegt: ,Kijk, de
dwaasheid heeft mij de beste leerlingen weggenomen weggek gemaakt
gemaakt
Ïa, zij zijn gek geworden' . Dat is
een woordspeling, broedertje Medardus een woordspeling is een gloeiende krultang in de hand der dwaasheid,
wanneer zij gedachten krult".
„Nogmaals", viel ik den zotten Schoonveld in de rede,
„ik verzoek u nogmaals met dat onzinnige gezwets op te
houden, als u dat kunt, en mij te zeggen hoe u hier bent gekomen, en wat u van mij weet en van de kleedij die ik draag".
Met deze woorden had ik zijn beide handen gegrepen en
hem in een stoel geduwd.
Hij scheen zich te bezinnen, terwijl hij de oogen neersloeg
en diep ademhaalde. „Ik heb", begon hij toen met zachte, matte
stem, „ik heb uw leven voor de tweede maal gered; ik was het
immers, die u bij uw vlucht uit de handelsstad behulpzaam
was, ik was het wederom, die u hier bracht".
„Maar om Godswil, bij alle heiligen, waar hebt u mij gevonden?" riep ik luid, terwijl ik hem losliet.
Op dat oogenblik sprong hij op en schreeuwde met fonkelende oogen: „Ei, broeder Medardus, als ik je niet, klein en
zwak als ik ben, op mijn schouders had weggesleept, dan lag
ie nu met verpletterde ledematen op het rad".
als vernietigd zonk ik in den stoel neer;
Ik sidderde
de deur werd geopend en de geestelijke, die mij verpleegde,
trad haastig binnen. „Hoe komt u hier? Wie heeft u toestemming gegeven deze kamer binnen te gaan?" barstte hij tegen
Belcampo uit.
Dien liepen echter de tranen in de oogen, en hij zei met
smeekende stem: „Ach, eerwaarde heer! ik kon niet langer
weerstand bieden aan den drang, mijn vriend te spreken, .
dien ik uit ernstig doodsgevaar heb gered!"
Ik vermande mij. „Zeg mij, beste broeder", zei ik tot dei
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geestelijke, „heeft deze man mij werkelijk hier gebracht?"
Hij
zweeg.
„Ik weet nu, waar ik mij bevind", hernam ik,
„ik mag aannemen, dat ik in den verschrikkelijksten toestand
verkeerde, die bestaat; maar u hebt gemerkt dat ik geheel
genezen ben en daarom mag ik nu wellicht ook alles hooren,
wat men mij tot nu toe met opzet wilde onthouden, daar men
mij als te prikkelbaar beschouwde".
„Inderdaad is het zoo", antwoordde de geestelijke, „deze
man bracht u, het kan ongeveer tusschen de drie en vier en
een halve maand geleden zijn, in onze inrichting. Hij had u,
zooals hij vertelde, voor dood in het bosch gevonden, dat
vier mijl hier vandaan het ... sche gebied van het onze
scheidt, en u herkend als den hem vroeger bekenden Kapucijnermonnik uit het klooster in B., die op reis naar Rome
door de plaats kwam waar hij vroeger woonde. U bevond
zich in een volkomen apathischen toestand. U liep wanneer
men u leidde, u bleef staan, wanneer men u losliet, u ging
zitten, u ging liggen wanneer men u dat wees te doen. Eten
en drinken moest men u ingieten. U was slechts in staat
zachte, onverstaanbare klanken uit te stooten, uw blik scheen
niets te zien; Belcampo verliet u niet, maar was uw trouwe
oppasser. Na vier weken verviel u in de verschrikkelijkste
razernij; men was genoodzaakt, u in een der daarvoor bestemde, afgelegen vertrekken te brengen. U was een wild dier
gelijk maar ik zal u niet nog nauwkeuriger een toestand
afschilderen, waarvan de herinnering voor u wellicht te
pijnlijk zou zijn. Na vier weken keerde plotseling die apathische toestand terug, die in volkomen catalepsie overging,
waaruit u genezen bent wakker geworden".
Schoonveld was tijdens dit verhaal van den geestelijke gaan
zitten en steunde, als diep in gedachten verzonken, het hoofd
op de hand. „Ja", begon hij, „ik weet heel goed, dat ik soms
een malle zot ben, maar de lucht in het gekkenhuis, verderfe lijk
voor verstandige menschen, heeft een heel goeden invloed
op mij gehad. Ik begin over mijzelf te redeneeren, en dat is
geen slecht teeken. Als ik besta, en alleen maar door mijn eigen
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bewustzijn, dan is het slechts zaak dat dit besef het bewustzijn
het hansworsten] asj e uittrekt, en zie, dan zal ik daaruit als
een gedegen gentleman te voorschijn komen. 0 God! maar
is een geniale kapper reeds niet uit zichzelf een echte nar?
Zotheid beschermt tegen ieder soort waanzin en ik kan u de
verzekering geven, eerwaarde heer, dat ik ook bij Noordnoordwestenwind een kerktoren heel goed van een lantarenpaal kan onderscheiden".
„Als dat werkelijk zoo is", zei ik, „bewijst u het mij dan
door mij kalm het verloop van de geschiedenis te vertellen,
hoe u mij vond en hoe u mij hierheen hebt gebracht".
„Dat zal ik doen", antwoordde Schoonveld, „hoewel de
geestelijke heer hier al een heel bezorgd gezicht zet; sta mij
echter toe, broeder Medardus, dat ik jou, als mijn beschermeling, met het vertrouwelijke jij en jou aanspreek. De
vreemde schilder was den morgen nadat je 's nachts was ontkomen, met zijn schilderijenverzameling eveneens op merkwaardige wijze verdwenen. Hoezeer de kwestie over het
geheel in het begin ook opzien had gebaard, zij verzonk
spoedig in den stroom van nieuwe gebeurtenissen. Slechts
toen de moord op het slot van baron van F. bekend werd,
toen de ... sche rechtbank een bevel tot aanhouding van den
monnik Medardus uit het Kapucijnerklooster in B. uitvaardigde, toen herinnerde men zich, dat de schilder de heele geschiedenis in het wijnhuis had verteld en jou als broeder Medardus
had herkend. De waard van het hotel, waar je je intrek had
genomen, bevestigde het vermoeden, dat ik je bij je vlucht
behulpzaam was geweest. De opmerkzaamheid was op mij
gevestigd, men wilde mij in de gevangenis zetten. Het viel
mij niet moeilijk het besluit te nemen het ellendige leven,
dat mij reeds sinds lang had terneergedrukt, te ontvluchten.
Ik besloot naar Italië te gaan, waar nog abbé's en kappers bestaan. Op mijn weg daarheen zag ik je in de residentie van
den vorst van ***. Men sprak over je huwelijk met Aurelie
en over de terechtstelling van den monnik Medardus. Ik zag
ook dien monnik. Nu, hij mag zijn wie hij wil, ik houd
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jou nu eenmaal voor den echten Medardus. Ik probeerde je
te ontmoeten, maar je merkte mij niet op en ik verliet de residentie, om mijn weg te vervolgen. Reeds was ik lang op reis,
toen ik mij eens tijdens het ochtendschemeren gereedmaakte,
om het bosch door te gaan, dat in zwarte duisternis voor mij
lag. De eerste stralen van de zon braken juist door, toen er
een gekraak klonk uit het dikke kreupelhout en een man met
verwarde haren en baard, maar in elegante kleeren, langs mij
heen sprong. Zijn blik was wild en opgeschrikt; in weinige
oogenblikken was hij uit mijn gezicht verdwenen. Ik liep
verder, maar hoe ontstelde ik, toen ik vlak bij mij op den
grond uitgestrekt een naakte, menschelijke gestalte zag. Ik geloofde dat er een moord was gepleegd en dat de vluchtende
de moordenaar was. Ik bukte mij over den naakten man,
herkende jou en merkte dat je zacht ademde. Vlak bij je lag
de monnikspij, die je nu draagt; met veel moeite trok ik je die
aan en sleepte je verder met mij mee. Eindelijk kwam je uit
de diepe bewusteloosheid bij, je bleef echter in den toestand
dien de eerwaarde heer hier je zooeven heeft beschreven. Het
kostte niet weinig inspanning, je weg te brengen en daardoor
kwam het, dat ik eerst 's avonds een herberg bereikte, die
midden in het bosch ligt. Ik liet jou als slaapdronken achter
op een grasperk en ging naar binnen, om eten en drinken te
halen. In de herberg zaten de ...sche dragonders, die, zooals
de waardin zei, tot aan de grens nasporing moesten doen
naar een monnik, die onbegrijpelijkerwijze was ontvlucht op
het oogenblik, toen hij voor zware misdaden terechtgesteld
zou worden. Het was een geheim voor mij, hoe jij uit de residentie in het bosch terecht was gekomen, maar de overtuiging
dat jij die Medardus was dien men zocht, was reden voor mij
alle zorg te besteden om jou aan het gevaar te ontrukken, waarin
je je volgens mij scheen te bevinden. Langs sluipwegen bracht
ik je over de grens en kwam eindelijk met jou in dit huis,
waar men jou en ook mij opnam, daar ik te kennen gaf niet
van je te willen scheiden. Hier was je veilig, want men zou
den opgenomen zieke in geen enkel geval aan een vreemd
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gerechtshof uitleveren. Met je vijf zintuigen was het niet bijzonder goed gesteld, toen ik in deze kamer bij je woonde en
je verpleegde. Ook het bewegen van je ledematen viel niet
te roemen, Noverre I en Vestris 2 zouden je diep hebben
veracht, want je hield je hoofd op je borst gezonken, en als
men je rechtop wilde zetten, viel j e om als een mislukte kegel.
Ook met je redenaarstalent was het slecht gesteld, want je was
vervloekt weinig spraakzaam en zei in opgewekte uurtjes
slechts: ,Hu ... hu!' en ,Me ... me!', waaruit niet bijzonder
goed was op te maken wat je wilde en dacht, en de conclusie
kon worden getrokken, dat zoowel het een als het ander je
ontrouw was geworden, en op eigen gelegenheid, of op eigen
beenen, rondvagebondeerde. Eindelijk werd je opeens alleszins vroolijk, je sprong hoog in de lucht, brulde van louter
verrukking en rukte je de pij van het lijf om van alle de natuur
belemmerende beperkingen bevrijd te zijn. Je eetlust . . ."
„Houd op, Schoonveld", onderbrak ik den verschrikkelijken grappenmaker, „houd op! Men heeft mij reeds op de
hoogte gesteld van den afschuwelijken toestand waarin ik
verkeerde. De eeuwige lankmoedigheid en genade des Heeren
zij gedankt, gedankt zij de voorspraak der gebenedijden en
heiligen, dat ik gered ben geworden!"
„Wel, eerwaarde heer", ging Schoonveld verder, „wat
hebt u er nu aan! Ik bedoel aan de bijzondere functie des
geestes, die men bewustzijn noemt en die niets anders is dan de
vervloekte bezigheid van een verdoemden stadskommies
hoofdcontroleurassistent, die zijn heilloos
accijnsambtenaar
kantoor in het dakkamertje heeft ondergebracht en tegen alle
waren, die er uit willen, zegt: ,Hei, hei, de uitvoer is verDe prachtigste
boden. In 't land, in 't land blijft het!'
juweelen worden als gewone zaadkorrels in den grond gestopt,
en wat er uit opschiet zijn hoogstens bieten, waaruit de practijk
met een gewicht van duizend centenaren vijf en twintig gram
I Jean Georges Noverre (17 2 8- I 8 I o), beroemd Fransch danseur en
balletmeester. — Vert.
2 Naam van een Italiaansche familie van bekende dansers. -- Vert.
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slecht smakende suiker perst ... Hei, hei, en toch zou die uitvoer een handelsverkeer moeten scheppen met de heerlijke
stad Gods daarboven, waar alles verheven en prachtig is.
God in den Hemel! Heer! al mijn duur gekochte poeders
a la Maréchale of a la Pompadour of a la reine de Golconde zou
ik in de rivier hebben gegooid waar zij het diepst is, als ik
door transitoverkeer van daarginds slechts een korreltje
-

zonestfhadkurijgn,omepukvadhoggeleerde heeren professoren en raden van onderwijs te poederen, in de eerste plaats echter mijn eigen. Wat zeg ik?
Als mijn Damon u, eerwaardigste van alle eerwaardige monniken, in plaats van den vlookleurigen rok een zonnigen
ochtend om de schouders had kunnen hangen, waarin de
rijke, overmoedige burgers der stad Gods ter stoelgang gaan,
waarachtig, het zou wat stand en waardigheid betreft, geheel
anders zijn geloopen; maar zoo hield de wereld u voor een
gewone globae adscriptus I en den duivel voor uw cousin
germain 2".
Schoonveld was opgestaan en liep, hipte veeleer, heftig
gesticuleerend en dwaze gezichten trekkend van den eenen
naar den anderen hoek door de kamer. Hij was, zooals gewoonlijk, weer druk bezig door de dwaasheden in vuur en
vlam te komen voor de zotternij. Ik greep hem daarom bij
beide handen en zei: „Wil jij je dan met alle geweld in mijn
plaats hier inburgeren? Is het voor jou onmogelijk na een
minuut verstandigen ernst de zotternij achterwege te laten?"
Hij lachte zonderling en zei: „Is het werkelijk allemaal zoo
gek wat ik zeg, als ik den geest krijg?"
„Dat is immers het ongeluk", antwoordde ik, „dat aan je
dwaasheden vaak een diepe beteekenis ten grondslag ligt,
maar jij verknoeit en garneert alles met zoo'n bontheid van
kleur, dat een goede gedachte, zuiver van kleur, belachelijk
en onooglijk wordt, zooals een met veelkleurige vodjes volgenaaid kostuum. Jij kunt, evenmin als een beschonkene,
I Letterlijk: een aan den aardbol gekluisterde; lijfeigene. — Vert.
2

Volle neef. — Vert.
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recht op je doel afgaan, je springt van den hak op den tak,
je slaat altijd een verkeerde richting in!"
„Wat is dat, richting", onderbrak Schoonveld mij zacht,
en steeds maar, met een bitter-zoete uitdrukking op zijn gezicht, glimlachend. „Wat is richting, eerwaarde Kapucijn ?
Richting hebben houdt een doel in, waarnaar wij onze richting bepalen. Bent u zeker van uw doel, waarde monnik ?
Bent u niet bang, dat u somtijds te weinig kattenhersens
tot u hebt genomen, in plaats daarvan echter in de herberg
naast den rechten weg te veel spiritualiën hebt genoten, en
nu als een duizelige torenleidekker twee doelen ziet, zonder
te weten welke het goede is? Bovendien, Kapucijn, wijt het
aan mijn beroep, dat ik de zotheid als een welkom bijmengsel, als Spaansche peper bij bloemkool, in mij heb.
Zonderatishkunrebamlijkfgur,
een armzalige domkop, die het privilegium in den zak
draagt, zonder het te zijnen luste en pleziere te gebruiken".
De geestelijke had nu eens mij, dan den grimassen makenden
Schoonveld opmerkzaam aangekeken; hij verstond geen
woord, daar wij Duitsch spraken; nu onderbrak hij ons gesprek. „Vergeef mij, mijne heeren, wanneer mijn plicht mij
gebiedt een gesprek te onderbreken, dat u beiden onmogelijk
goed kan doen. U bent, broeder, nog veel te zwak om zoo
voortdurend te spreken over dingen, die waarschijnlijk pijnlijke herinneringen aan uw vroeger leven opwekken. U zult
immers langzamerhand alles van uw vriend hooren, want ook
wanneer u als geheel genezen onze inrichting verlaat, zal uw
vriend u wel verder vergezellen. Daarenboven beschikt u"
hij wendde zich tot Schoonveld „over een wijze van voordracht, die zeer geschikt is alles wat u zegt den toehoorder
levendig voor oogen te stellen. In Duitschland moet men u als
een dwaas beschouwen en zelfs bij ons zou men u voor een
goeden Buffone 1 houden. U zoudt succes hebben op de
planken in de comedie".
Schoonveld staarde den geestelijke met wijd opengesperde
I Potsenmaker uit de Italiaansche operette. — Vert.
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dogen aan, daarna verhief hij zich op de teenen, sloeg de
handen boven het hoofd in elkaar en riep in het Italiaansch:
„Geestenstem! Noodlotsstem! Uit den mond van dezen
eerwaarden heer heb je tot mij gesproken! Belcampo, Belcampo, zoo heb je je ware roeping kunnen miskennen .. .
het is beslist!" Daarmee haastte hij zich de deur uit.
Den volgenden morgen kwam hij reisvaardig bij mij binnen.
„Je bent, beste broeder Medardus", zei hij, „nu geheel genezen, j e hebt mijn hulp niet meer noodig, ik vertrek daarheen
waar mijn innerlijke roeping mij leidt. Het ga je goed! Maar
sta mij toe, dat ik voor de laatste maal mijn kunst, die mij nu
als een minderwaardig bedrijf voorkomt, op jou beoefen".
Hij haalde mes, schaar en kam te voorschijn en maakte met
duizend grimassen en zotte praatjes mijn tonsuur en baard in
orde. Ik vond den man griezelig, ondanks de trouw die hij mij
had bewezen en ik was blij toen hij weg was.
De arts had mij met versterkende geneesmiddelen weer
tamelijk op de been geholpen; mijn gelaatskleur was frisscher
geworden, en door steeds langere wandelingen won ik mijn
kracht terug. Ik was overtuigd een voetreis te kunnen doorstaan en verliet een huis, dat voor geesteszieken weldadig,
voor gezonde menschen echter griezelig en gruwzaam moest
zijn. Men had mij toegedicht, de bedoeling te hebben een
pelgrimsreis maar Rome te maken; ik besloot dit werkelijk
te doen en zoo volgde ik den weg, dien men mij had gezegd
daarheen te leiden. Hoewel mijn geest volkomen was genezen,
was ik mij toch bewust van een toestand van gevoelloosheid,
die over ieder in mijn innerlijk ontkiemend beeld een duisteren sluier wierp, zoodat alles kleurloos, grijs op grijs scheen
te zijn. Zonder welke duidelijke herinnering aan het verleden
ook, hield de zorg voor het oogenblik mij geheel en al bezig.
Ik keek in de verte, om het dorp te ontdekken, waar ik zou
kunnen aankloppen om te eten, of om onderdak voor den
nacht te bedelen, en was oprecht blij, wanneer vrome menschen mijn bedelzak en flesch goed gevuld hadden, waarvoor
ik mijn gebeden mechanisch afratelde. Zelfs in den geest
2
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was ik tot een gewonen, stupiden bedelmonnik gezonken.
Zoo bereikte ik eindelijk het groote Kapucijnerklooster,
dat, op slechts weinige uren afstand van Rome, slechts omgeven door bijgebouwen, eenzaam gelegen is. Daar moest
men den ordebroeder opnemen en ik had mij voorgenomen,
mijzelf op mijn gemak eens goed te verwennen. Ik wendde
voor, dat, nadat het klooster in Duitschland waar ik mij
vroeger bevond, was opgeheven, ik op pelgrimstocht was
gegaan en ergens in een ander klooster van mijn orde wilde
treden. Met de vriendelijkheid, die den Italiaanschen monniken eigen is, onthaalde men mij zeer rijkelijk en de prior
verklaarde, dat, voor zoover mij wellicht niet de vervulling
van een gelofte noodzaakte mijn pelgrimstocht te vervolgen,
ik als vreemdeling zoo lang in het klooster kon blijven als mij
beliefde.
Het was vespertijd, de monniken gingen naar het koor
en ik trad de kerk binnen. De koene, prachtige bouw van
het schip vervulde mij niet weinig van bewondering, maar
mijn op het aardsche gerichte geest kon zich niet verheffen,
zooals het anders geschiedde sinds den tijd toen ik, een heel
klein kind nog, de kerk der heilige Linde had gezien. Nadat
ik bij het hoogaltaar gebeden had, liep ik door de zijgangen,
de altaarschilderingen bezichtigend, die, zooals gewoonlijk,
de martelingen der heiligen, aan wie zij waren'gewijd, voorstelden. Eindelijk trad ik een zijkapel binnen, waarvan het
altaar magisch werd belicht door de zonnestralen, die door
de kleurrijke vensterglazen braken. Ik wilde de schildering
bezichtigen en liep de treden op. De heilige Rosalia
ik zag
het noodlottige altaarpaneel van mijn klooster ach!
mijn duizendvoudige vergrijpen
Aurelie! Mik n heele leven
mijn misdaden de moord op Hermogen op Aurelie
alles slechts één verschrikkelijke gedachte, en die
- alles
schoot als een scherp, gloeiend ijzer door mijn hersens. Mijn
borst, aderen en zenuwen werden verscheurd door de wilde
Geen lenigende dood!
pijn van de gruwelijkste foltering!
- Ik wierp mij op den grond
in razende vertwijfeling
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verscheurde ik mijn pij
ik schreeuwde het uit in troostelooze ellende, zoodat het tot ver in de kerk weergalmde: „Ik
naar
ben vervloekt! Geen genade nergens nog troost!
de hel
Tot eeuwige verdoemenis is over
naar de hel!
mij, vervloekten zondaar, besloten!"
de monniken waren in de kapel, voor
Men hief mij op
mij stond de prior, een rijzige, eerbiedwaardige grijsaard.
Hij keek mij met onbeschrijfelijk milden ernst aan, hij vatte
mij bij de handen, en het was, als hield een heilige, van hemelsch
medelijden vervuld, den verlorene in de lucht vast boven
den vlammenpoel, waarin hij dreigde neer te storten. „Je
bent ziek, broeder", zei de prior. „We zullen je in het klooster
brengen, daar zul je op je verhaal komen".
Ik kuste zijn handen, zijn pij, ik kon niet spreken ; slechts
diepe, angstige zuchten verrieden den schrikkelijken, verscheurden toestand van mijn ziel. Men bracht mij naar
het refectorium, op een wenk van den prior verwijderden de
monniken zich, en ik bleef met hem alleen.
„Je schijnt, broeder", begon hij, „met zware zonden te zijn
beladen, want slechts het diepste, meest troostelooze berouw
over een verschrikkelijke daad kan zich op deze wijze uiten.
Maar de lankmoedigheid des Heeren is groot, en sterk en
krachtig is de voorspraak der heiligen. Heb vertrouwen! Je
moet mij biechten, en als je boete doet, zul je den troost der
Kerk verwerven."
Op dat oogenblik scheen het mij toe, als was de prior die
oude pelgrim uit de heilige Linde, en slechts hij was het eenige
wezen op de heele, groote aarde, voor wien ik mijn leven vol
misdaad en zonde moest blootleggen. Maar ik was nog niet
in staat een woord te spreken; ik wierp mij voor den grijsaard
in het stof.
„Ik ga naar de kapel van het klooster", zei hij op plechtigen
toon, en verwijderde zich.
Ik was gegrepen
ik snelde hem na; hij zat in den biechtstoel en ik deed oogenblikkelijk, waartoe de geest mij onweerstaanbaar aandreef: ik biechtte alles
alles!
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Verschrikkelijk was de boetedoening, die de prior mij oplegde. Verstooten door de Kerk, als een melaatsche verbannen
uit de bijeenkomsten der broeders, lag ik in de doodsgewelven
van het klooster, mijn leven karig rekkend met onsmakelijke,
in water gekookte groente, mij geeselend en pijnigend met
martelwerktuigen, die de vernuftigste wreedheid had uitgevonden, en mijn stem slechts verheffend tot zelfbeschuldiging in het berouwvol gebed om redding uit de hel, welker
vlammen reeds in mij gloeiden. Maar wanneer het bloed uit
honderd wonden leekte, als de pijn als honderd vergiftige
schorpioensteken brandde en dan eindelijk de natuur het
onderspit dolf, tot de slaap haar als een bewusteloos kind
beschermend met zijn armen omvatte, dan stegen kwellende
droombeelden op, die mij nieuwe doodsmartelingen bereidden.
Mijn heele leven nam op verschrikkelijke wijze gestalte aan.
Ik zag Euphemie, zooals zij mij in welige schoonheid naderde,
maar ik schreeuwde luidkeels: „Wat wil je van mij, laaghartige! Neen, de hel heeft aan mij geen aandeel!" Toen sloeg
zij haar kleed open en de verschrikkingen der verdoemenis
grepen mij aan. Haar lijf was tot een geraamte verdroogd,
maar in het geraamte kronkelden tallooze slangen door elkaar
en strekten mij haar koppen, haar roodgloeiende tongen
tegemoet. „Laat mij met rust! je slangen steken in de gewonde
borst zij willen zich vetmesten met mijn hartebloed; --- maar
dan sterf ik dan sterf ik en de dood ontrukt mij aan je
wraak!" zoo schreeuwde ik het uit.
Toen gierde de gestalte: „Mijn slangen kunnen zich met je
hartebloed voeden; maar dat voel je niet, want dat is niet
je kwelling;
je kwelling is in jou en doodt je niet, want je
leeft in haar. Jouw kwelling is de gedachte aan het kwaad, en
die is eeuwig!"
De bloedige Hermogen steeg te voorschijn, maar Euphemie
vluchtte voor hem en hij ruischte voorbij, op de wond aan
zijn hals wijzend, die den vorm van een kruis had. Ik wilde
bidden; toen begon een zinsverwarrend fluisteren en ruischen.
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Menschen verschenen, die ik vroeger had gezien, de gezichten
verwrongen in de gekste grimassen. Hoofden kropen rond op
sprinkhaanpooten, die aan de ooren waren gegroeid, en lachten boosaardig tegen mij. Zonderling gevogelte, raven met
menschengezichten ruischten door de lucht. Ik herkende den
concertmeester uit B. met zijn zuster, die rondtolde in een
woeste wals, en de broer maakte muziek daarbij, maar over
zijn eigen borst strijkend, die een viool was geworden. Belcampo, met een afschuwelijk hagedissengezicht op een
afstootenden, gevleugelden worm zittend, vloog op mij af;
hij wilde mijn baard kammen met een gloeienden ijzeren
kam maar het gelukte hem niet.
Doller en doller werd het gewemel, zonderlinger, avontuurlijker werden de gestalten, van de kleinste mier met dansende menschenvoetjes tot een langgerekt paardenskelet met
fonkelende oogen, welks huid tot een zadelkleed werd, waarop een ruiter met lichtgevenden uilenkop zat. Zijn harnas was
een bodemlooze beker, zijn helm een omgekeerde trechter.
Heel de afschuwelijkheid der hel is opgestegen. Ik hoor
mijzelf lachen, maar dit lachen rijt de borst in stukken en
brandender wordt de pijn en heviger bloeden alle wonden.
De gestalte van een vrouw komt lichtend te voorschijn, het
gespuis wijkt zij loopt op mij toe! Ach, het is Aurelie!
„Ik leef, en ben nu heelemaal van jou!" zegt de gestalte. Dan
wordt het misdadige in mij wakker. Razend van wilde begeerte sluit ik haar in mijn armen. Alle machteloosheid
is van mij geweken;
maar dan perst zich iets gloeiends
ruwe borstels krabben mijn oogen stuk
tegen mijn borst
en Satan barst in een schril gelach uit! „Nu ben je heelemaal
van mij!" Met een schreeuw van ontzetting word ik
wakker, en spoedig daarna stroomt mijn bloed door de
slagen van de doornige roede, waarmee ik mij in troostelooze
vertwijfeling kastijd. Want zelfs het zondigen in den droom,
iedere zondige gedachte, eischt verdubbelde boetedoening.
Eindelijk was de tijd dien de prior voor de gestrenge
boete had vastgesteld, verstreken, en ik steeg op uit het doo273

dengewelf om in het klooster, maar in een afgezonderde
cel, van alle broeders verwijderd, de mij nu opgelegde penitentiën te doen. Daarna, met het afnemen der boetedoening,
werd mij het gaan naar de kerk en naar het koor der broeders
toegestaan. Maar voor mijzelf was deze laatste penitentie,
die slechts uit dagelijksche gewone geeseling zou bestaan,
niet voldoende. Standvastig weigerde ik alle betere voedsel,
dat men mij wilde geven; heele dagen lag ik op den kouden,
marmeren vloer voor het beeld van de heilige Rosalia uitgestrekt, en martelde mij in de eenzame cel op de gruwelijkste
wijze, want door lichamelijke pijn hoopte ik de verschrikkelijke, geestelijke kwellingen te verdooven.
Het was tevergeefsch; steeds keerden die gestalten, door
de gedachten opgewekt, terug, en ik was aan Satan zelf prijsgegeven,opdat hij mij hoonend zoufolteren en tot zonde verleiden.
Mijn strenge penitentie, de ongehoorde wijze waarop ik
haar voltrok, wekte de aandacht der monniken. Zij beschouwden mij met eerbiedigen schroom, en ik hoorde zelfs
dat zij onder elkaar fluisterden: „Dat is een heilige!"
Die woorden vond ik verschrikkelijk, want zij herinnerden
mij maar al te levendig aan dat afschuwelijke oogenblik in
de Kapucijnerkerk in B., toen ik in vermetelen waanzin tegen
den mij strak aankijkenden schilder riep: „Ik ben de heilige
Antonius!"
Ook de laatste, door den prior bepaalde boetetijd was
eindelijk voorbijgegaan, zonder dat ik ophield mij te martelen,
hoewel mijn natuur aan de kwellingen scheen te bezwijken.
Mijn oogen waren uitgedoofd, mijn gewond lichaam was een
bloedig geraamte, en het kwam zoover dat ik, als ik uren lang
op den grond had gelegen, zonder hulp van anderen niet
meer kon opstaan.
De prior liet mij in zijn spreekkamer brengen: „Voel je j
broeder", begon hij, „door de strenge boete innerlijk verlicht? Is de troost des hemels je deelachtig geworden?"
„Neen, eerwaarde vader", antwoordde ik in doffe vertwijfeling.
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„Toen ik jou", ging de prior met luider stem voort, „toen
ik jou, broeder, daar je mij een reeks verschrikkelijke daden
hebt gebiecht, de allerstrengste boetedoening oplegde, kwam
ik de wetten der Kerk na, die willen dat de boosdoener, die
door den arm der gerechtigheid niet achterhaald werd en den
dienaar des Heeren berouwvol zijn misdaad bekende, ook door
uiterlijke handelingen van de oprechtheid van zijn berouw
blijk geeft. Hij moet zijn geest geheel naar het hemelsche
wenden en toch het vleesch pijnigen, opdat de aardsche martelingen opwegen tegen iederen duivelschen lust tot wandaden.
Maar ik geloof toch, en beroemde kerkvaders zijn dit met
mij eens, dat de ontzettende kwellingen, die de boetende
zich toedient, het gewicht van zijn zonden nog niet met een
greintje vermindert, wanneer hij om die reden er op rekent
de genade van den Eeuwige waardig te zijn. Het is voor het
menschelijke verstand niet te doorgronden, hoe de Eeuwige
onze daden afweegt, en degene die, ook al is hij vrij van werkelijke zonden, vermetel gelooft den hemel door uiter lijke
vroomheid te bestormen, is verloren, en de boetende, die
van meening is, dat na zijn penitentie zijn misdaad is gedelgd,
bewijst dat zijn innerlijk berouw niet waarachtig is. Jij, beste
broeder Medardus, ervaart nog geen troost; dat bewijst de
waarachtigheid van je berouw. Laat nu, ik wil het zoo, alle
geeseling na, neem beter eten tot je en snijd niet langer den
omgang met de broeders. Weet, dat ik beter op de hoogte
ben gekomen van je raadselachtig leven in al zijn hoogst
wonderbaarlijke verwikkelingen, dan jijzelf. Een lot, waaraan
je niet vermocht te ontkomen, gaf den Duivel macht over je,
entrwijlzodg,asechtzijnwrkug.De
echter niet, dat je daarom mindel schuldig zult zijn in de
oogen van den Heer, want jou was de kracht geschonken in
stoeren strijd den Duivel te bedwingen. In welk menschenhart
woont niet de Duivel en strijdt tegen het goede; maar zonder
dezen strijd zou er geen deugdzaamheid bestaan, want deze is
slechts de zegepraal van het goede over het kwade, zooals
uit het omgekeerde de zonde ontstaat. Weet dan vooreerst,
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dat je jezelf van één misdaad beschuldigt, die je slechts met
den wil bedreef. Aurelie leeft; in dollen waanzin verwondde je jezelf; het was het bloed uit je eigen wond, dat
over je hand vloeide. Aurelie leeft, ik weet het".
Ik viel op de knieën, ik hief mijn handen biddend omhoog,
diepe zuchten ontsnapten aan mijn borst, tranen sprongen
in mijn oogen!
„weet verder", ging de prior voort, „dat die oude, vreemde schilder, over wien je in de biecht hebt gesproken, reeds
zoolang mij heugt somtijds ons klooster heeft bezocht en
misschien wel spoedig weer komen zal. Hij heeft mij een boek
in bewaring gegeven, dat verschillende teekeningen, maar
voornamelijk een geschiedenis bevat, waaraan hij iederen
keer als hij bij ons kwam, enkele regels toevoegde. Hij heeft
mij niet verboden het boek iemand anders in handen te geven,
en te meer wil ik het je toevertrouwen, daar dit mijn heilige
plicht is. Je zult den samenhang leeren kennen van je eigen,
merkwaardige lotgevallen, die je nu eens in een hoogere wereld van wonderbaarlijke visioenen, dan weer in het laagste
leven verplaatsen. Men zegt dat het wonder van de aarde
verdwenen is; ik geloof daar niet aan. De wonderen zijn er
nog, want wanneer wij zelf al het wonderbaarlijke, waardoor wij dagelijks zijn omgeven, niet meer zoo willen noemen,
omdat wij van een rij verschijningen den regel van den
kringloop hebben afgeloerd, in zulk een kringloop treedt
toch vaak een phenomeen op, dat al onze knapheid te schande
maakt en waaraan wij in stompzinnige verstoktheid niet geldoven, omdat wij het niet vermogen te begrijpen. Hardnekkig loochenen wij de verschijning voor het innerlijke oog,
omdat zij te doorzichtig was, om zich op het ruwe vlak van
het uiterlijke oog af te spiegelen. Dien merkwaardigen
schilder rangschik ik onder de buitengewone verschijningen,
die den spot drijven met iederen bespieden regel; ik sta in
twijfel, of zijn lichamelijke verschijning dat is, wat wij waar
noemen. Zooveel is zeker, dat niemand de normale functies
van het leven bij hem heeft waargenomen. Ook heb ik hem
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nooit zien schrijven of teekenen, niettegenstaande in het boek,
waarin hij slechts scheen te lezen, telkens als hij bij ons was
geweest, meer bladzijden beschreven waren dan voorheen.
Merkwaardig is het eveneens, dat alles wat in het boek stond
mij slechts verward gekrabbel en onbegrijpelijke schetsen
van een fantastischen schilder toescheen, en eerst begrijpelijk en leesbaar werd, toen jij, beste broeder Medardus,
bij mij had gebiecht. Ik mag mij er niet nader over uitlaten,
wat ik ten aanzien van den schilder vermoed of geloof. Je
zult dat zelf raden, veeleer zal het geheim zich vanzelf voor
jou ontsluieren. Ga, zorg er voor dat je aansterkt, en voel je
je, zooals ik vermoed dat in weinige dagen zal geschieden,
geestelijk opgebeurd, dan zul je van mij het wonderlijke boek
van den vreemden schilder ontvangen".
Ik deed volgens den wil van den prior, ik at samen met de
broeders, ik liet de kastijdingen achterwege en beperkte mij
tot vurig gebed bij de altaren der heiligen. Ook al bloedde
nog mijn hartewonde, ook al werd de pijn niet minder, die mij
van binnen uit doorboorde, de verschrikkelijke droombeelden
verlieten mij toch, en vaak, als ik doodelijk afgemat slapeloos
op de harde legerstede lag, scheen het alsof engelenwieken
om mij heen waaiden, en ik zag de reine gestalte van de
levende Aurelie, die, met hemelsch medelijden in haar blik,
zich met tranen in de oogen over mij heen boog. Zij strekte
de hand als ter bescherming over mijn hoofd uit; toen sloten
mijn oogleden zich, en een zachte, verkwikkende sluimer
goot mij nieuwe levenskracht in de aderen.
Toen de prior merkte, dat mijn geest weer eenige spankracht herwonnen had, gaf hij mij het boek van den schilder
en vermaande mij, het opmerkzaam in zijn cel te lezen.
Ik sloeg het open, en het eerste wat ik zag waren de, in ruwe
lijnen aangegeven en daarna met licht en schaduw uitgewerkte, teekeningen van de frescoschildering in de heilige
Linde.
Niet de geringste verbazing, niet de kleinste begeerte
er was
beroerde mij spoedig het raadsel op te lossen. Neen!
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voor mij geen raadsel, alles wat in dit schildersboek stond
opgeteekend wist ik immers al lang. Dat, wat de schilder op
de laatste pagina's van het boek in klein, nauwelijks leesbaar,
kleurrijk schrift had opgeteekend, waren mijndroomen,
i scherpe
mijn voorgevoelens, maar duidelijk en helder in
lijnen weergegeven, zooals ik het nooit had kunnen doen.
INGEVOEGDE AANTEEKENING VAN DEN UITGEVER

Broeder Medardus vervolgt hier, zonder verder in te gaan
op den inhoud van het boek van den schilder, zijn vertelling;
hoe hij afscheid nam van den prior, die in zijn geheim was
ingewijd, en van de vriendelijke broeders, hoe hij zijn pelgrimstocht naar Rome vervolgde en overal, in Sint-Pieter, in SintSebastiaan en Laurentius, in San Giovanni a Laterano, in Santa
Maria Maggiore enzoovoort, bij alle altaren knielde en bad, hoe
hij zelfs de opmerkzaamheid van den Paus opwekte en ten
slotte in een reuk van heiligheid kwam te staan, die hem
daar hij nu werkelijk een berouwvol zondaar was geworden
en zekerlijk voelde, dat hij niets meer was dan dat uit Rome
verdreef. Wij, ik bedoel gij en ik, goedgunstige lezer, weten
echter veel te weinig duidelijks over de vermoedens en droomen van broeder Medardus, dan dat wij, zonder te lezen
wat de schilder had opgeschreven, ook maar eenigermate
in staat zouden zijn den band vast te knoopen, die de verwarde, uiteenloopende draden der geschiedenis van Medardus
als in een knoop vereenigt.
Een nog betere vergelijking is overigens, dat wij het brandpunt missen, waardoor de verschillende kleurrijke stralen
braken. Het. manuscript van wijlen den Kapucijn was in
oud, vergeeld papier gepakt en dit perkament met een klein,
bijna onleesbaar schrift beschreven, dat, omdat daarin een
zeer merkwaardige hand tot uitdrukking kwam, mijn nieuwsgierigheid niet weinig prikkelde. Na veel moeite gelukte
het mij, letters en woorden te ontcijferen, en hoezeer was ik
verbaasd, toen het mij duidelijk werd, dat het de in het boek
van den schilder opgeteekende geschiedenis was, waar Me278

dardus van spreekt. Zij is bijna als een kroniek en zeer aphoristisch in oud-Italiaansch geschreven. De merkwaardige toon
klinkt in het Duitsch slechts ruw en dof als een gebarsten glas;
maar tot goed begrip
P van het geheel was het noodig hier de
vertaling in te voegen; dit doe ik, nadat ik nog slechts het
volgende met weemoed heb opgemerkt.
De vorste lijke familie, van wie die vaak genoemde Francesco afstamde, woont nog in Italië en ook de nakomelingen
leven nog van den vorst, in wiens hoofdstad Medardus zich
ophield. Daarom was het onmogelijk de namen te noemen,
en niemand op de heele wereld is onbeholpener, onhandiger
dan hij, die u, goedgunstige lezer, dit boek in handen geeft
en namen moet bedenken, wanneer bestaande, en nog wel
mooie en romantisch klinkende, beschikbaar zijn, zooals
hier het geval was. Uw uitgever geloofde zich heel goed met
„de vorst", „de baron" enzoovoort te kunnen behelpen; nu
echter de oude schilder de geheimzinnige, ingewikkelde
familieverhoudingen duidelijk maakt, ziet hij in, dat het
hem met algemeene benamingen niet zal gelukken volkomen
begrepen te worden. Hij zou het eenvoudige, kroniekachtige
koraal van den schilder met allerlei verklaringen en rechtzettingen moeten ontsieren en garneeren, Ik spreek nu als
uitgever en verzoek u, goedgunstige lezer, voor ge verder
leest, zoo goed te zijn het volgende te willen onthouden.
Camillo, vorst van P., is de stamvader der familie, waarvan
Francesco, de vader van Medardus, afstamt. Theodor, vorst
van W., is de vader van vorst Alexander van W., aan wiens
hof Medardus zich ophield. Zijn broer Johann, vorst van W.,
trouwde met de Italiaansche prinses Giacinta B. De familie
van baron van F. uit het gebergte is bekend; slechts moet
nog worden opgemerkt, dat de barones van F. uit Italië afkomstig was, want zij was de dochter van graaf Pietro S., een
zoon van graaf Filippo S.
Alles zal nu begrijpelijk voor u zijn, waarde lezer, als u deze
weinige voornamen en afkortingen onthoudt. Nu volgt dus
in plaats van de voortzetting der geschiedenis:
.
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HET PERKAMENT VAN DEN OUDEN SCHILDER

En het gebeurde, dat de republiek Genua, ernstig bedreigd door de Algerijnsche zeeroovers, zich tot den grooten
zeeheld Camillo, vorst van P. wendde, met het verzoek, dat
hij met vier goed uitgeruste en bemande galjoenen een strooptocht tegen de vermetele zeeroovers zou ondernemen. Camillo,
naar roemrijke daden dorstend, schreef onmiddellijk aan
zijn oudsten zoon Francesco, dat hij moest komen om tijdens
de afwezigheid van zijn vader het land te regeeren. Francesco beoefende in de school van Leonardo da Vinci de
schilderkunst, en de geest der kunst had zich zoo volstrekt
van hem meester gemaakt, dat hij aan niets anders kon denken.
Om die reden stelde hij de kunst ook hooger dan alle eer en
praal op aarde, en al het andere doen en laten der menschen
kwam hem voor een jammerlijk streven naar ijdele beuzelarij
te zijn. Hij kon niet scheiden van de kunst en van den meester,
die reeds op hoogen leeftijd was, en schreef zijn vader daarom
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terug, dat hij het wei versto nd het penseel te voerei, maak
niet den scepter, en dat hij daarom bij Leonardo wilde blijven.
Toen werd de oude, trotsche vorst Camillo ten hoogste vertoornd, schold den zoon voor een onwaardigen dwaas uit
en zond vertrouwde dienaren af, die den zoon moesten terugbrengen. Toen Francesco echter standvastig weigerde om
terug te keeren, toen hij verklaarde dat een vorst, omstraald
door den glans van den troon, hem slechts een armzalig wezen
scheen, vergeleken bij een kundigen schilder, en dat de groote
oorlogsdaden slechts een wreed aardsch spel waren, terwijl
daarentegen de schepping van den schilder een zuivere weerspiegeling van den goddelijken geest was die in hem woonde,
toen werd de oude zeeheld Camillo woedend en zwoer dat
hij Francesco zou verstooten en zijn jongeren broer Zenobio
de opvolging wilde verzekeren. Francesco was daarmee heel
tevreden, ja, hij deed in een oorkonde plechtig en in allen
vorm afstand van zijn rechten op den vorstelijken troon ten
gunste van zijn jongeren broer, en zoo geschiedde het, dat
toen de oude vorst Camillo in een harden, bloedigen strijd
met de Algerijnen zijn leven had verloren, Zenobio aan de
regeering kwam en Francesco daarentegen, zijn vorstelijken
stand en naam verloochenend, schilder werd en in welhaast
kommerlijke omstandigheden van een klein jaargeld leefde,
dat de regeerende broer op hem had vastgezet. Francesco was
altijd een trotsche, overmoedige jongeman geweest, slechts
de oude- Leonardo kon zijn wilden geest temmen, en toen
Francesco van den vorstelijken stand afstand had gedaan,
werd hij Leonardo's vrome, trouwe zoon. Hij was den ouden
man behulpzaam bij het voleindigen van menig belangrijk
groot werkstuk, en het kwam zoover, dat de leerling, zich tot
de hoogte van den leeraar opwerkend, beroemd werd en menig
altaarpaneel voor kerken en kloosters moest schilderen. De oude
Leonardo stond hem trouw met raad en daad terzijde, tot
hij eindelijk op hoogen leeftijd stierf. Toen brak, als een
langen tijd met moeite onderdrukt vuur, in den jongeling
Francesco weer de trots en overmoed door. Hij beschouwde
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zichzelf als den grootsten schilder van zijn tijd, en de bereikte
volkomenheid in de kunst parend met zijn stand, noemde hij
zichzelf den vorstelijken schilder. Over den ouden Leonardo
sprak hij op verachtende wijze en ging, afwijkend van den
vromen, eenvoudigen stijl, over tot een andere manier van
schilderen, die door de weligheid der gestalten en de pralende
kleuren de oogen der menschen verblindde, wier overdreven
lof hem steeds ijdeler en overmoediger maakte. Het gebeurde,
dat hij in Rome verzeild geraakte tusschen wilde jongelieden,
die een losbandig leven leidden, en daar hij nu eenmaal overal
de eerste en beste in wilde zijn, was hij spoedig in den wilden
storm van zonde de vermetelste zeiler. Geheel door de valsche,
bedrieglijke pracht van het heidendom verleid, vormden de
jongelieden, aan het hoofd van wie Francesco stond, een
geheimen bond, waarin zij, het Christendom op misdadige
wijze bespottelijk makend, de gebruiken der oude Grieken
nadapten en met brutale meiden verfoeilijke, zondige feesten
vierden. Er bevonden zich schilders onder hen, maar nog
meer beeldhouwers, die slechts van de antieke kunst iets
wilden weten en alles bespotten wat latere kunstenaars,
door het heilige Christendom geïnspireerd, te zijner glorie
hadden verzonnen en op de prachtigste wijze uitgevoerd.
Francesco schilderde met heidensch enthousiasme vele voorstellingen uit de leugenachtige fabelwereld. Niemand verstond het als hij, de lokkende weligheid der vrouwelijke gestalten zoo waarheidsgetrouw uit te beelden, waarvan hij de
voorstelling aan levende modellen, vorm en structuur echter
aan oude marmeren beelden ontleende. In plaats van zooals
vroeger zich te stichten aan de prachtige schilderijen der oude,
vrome meesters en ze met kunstzinnige aandacht in zich op
te nemen, teekende hij ijverig de gestalten der leugenachtige
heidensche goden na. Van geen gestalte was hij echter zoo
geheel en al doordrongen als van een beroemd beeld van
Venus, dat hij steeds in gedachten had.
Het jaarinkomen, dat Zenobio op den broer had vastgezet,
bleef eens langer dan gewoonlijk uit, en zoo gebeurde het,
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dat Francesco door zijn wilde levenswijze, die hem spoedig
van alle verdienste beroofde en die hij toch niet wilde opgeven,
in grooten geldnood geraakte. Toen schoot hem te binnen,
dat langen tijd geleden een Kapucijnerklooster hem voor een
hoogen prijs had opgedragen het portret van de heilige Rosalia
te schilderen, en hij besloot het werk, waar hij toen uit afschuw
voor alle Christelijke heiligen niet mee wilde beginnen, nu
snel af te maken, om het geld te krijgen. Hij was van plan de
heilige naakt, en, wat vorm en compositie betreft, op dat beeld
van Venus gelijkend, uit te beelden. Het ontwerp slaagde boven
verwachting en de losbandige jongelieden prezen Francesco's
verfoeilijken inval zeer, den vromen monniken in plaats van
de Christelijke heilige een heidensch godenbeeld in hun kerk
te laten hangen. Maar toen Francesco begon te schilderen,
zie, toen kreeg alles een heel anderen vorm dan hij in zijn
gedachten had gehad, en een machtiger geest overwon den
geest van het smadelijke bedrog, die hem had beheerscht.
Het gezicht van een engel uit het heilige rijk des hemels schemerde allengs uit duistere nevels te voorschijn; maar als door
schuwe vrees bevangen, het heilige te beleedigen en daarna
te moeten buigen voor het strafgericht des Heeren, waagde
Francesco het niet, het gezicht te voltooien, en zedige kleeren
plooiden zich liefelijk om het naakt geteekende lichaam: een
donkerrood kleed en een azuurblauwe mantel. De Kapucijnermonniken hadden in hun schrijven aan den schilder
Francesco slechts het portret van de heilige Rosalia genoemd,
zonder verder te bepalen,dat een gedenkwaardige geschiedenis
uit haar leven door den schilder als onderwerp moest worden
genomen, en daarom had Francesco de gestalte van de heilige
ook alleen in het midden van het paneel willen afbeelden;
maar nu, door den geest geïnspireerd, schilderde hij allerlei
figuren daaromheen, die een wonderbaarlijk geheel vormden,
het martelaarschap der heilige voorstellend. Francesco ging
geheel en al in zijn portret op, beter gezegd, het portret was
zelf de machtige geest geworden, die hem met krachtige
armen omvatte en omhooghief boven het zondige wereldsche
283

leven, dat hij tot nu toe had geleid. Hij kon het gelaat van de
heilige echter niet afwerken, en dat ondervond hij als een
helsche kwelling, die als met scherpe stekels in zijn borst stak.
Hij dacht niet meer aan het Venusportret, maar wel was het
hem, als zag hij den ouden meester Leonardo, die hem klaaglijk
aanzag en ten hoogste beangst en smartelijk zei: „Ach, ik zou
je wel willen helpen, maar ik mag niet; eerst moet je afstand
doen van je zondig streven en in diep berouw en deemoedigheid de voorspraak afsmeeken van de heilige, tegen wie je

hebt".
gezondi
De jongelieden, wier gezelschap Francesco zoolang was
ontvlucht, zochten hem in zijn atelier op en vonden hem als
een machtelooze zieke op zijn legerstede uitgestrekt. Toen
Francesco hun echter zijn nood klaagde, dat hij, als had een
booze geest zijn kracht gebroken, niet in staat was het portret
van de heilige Rosalia af te maken, toen barstten zij allen in
lachen uit en zeiden: „Wel, broeder, hoe komt het, dat je
opeens zoo ziek bent geworden? Laten wij Aesculaap en
de vriendelijke Hygeia I een wijnoffer brengen, opdat die
zwakke broeder ginds genezen zal!"
Er werd Syracusische wijn gebracht, waarmee de jongelieden de drinkschalen vulden en, plengoffers brengend aan
de heidensche goden, ze voor het onvoltooide portret uitstortten. Maar toen zij daarna duchtig begonnen te drinken
en Francesco wijn aanboden, wilde deze niet drinken en niet
deelnemen aan het feestgelag der wilde heeren, hoewel zij
toosten op vrouwe Venus uitbrachten.
Toen zei een van hen: „Die dwaze schilder daar is misschien
wel werkelijk naar geest en lichaam ziek en ik zal een dokter
moeten halen." Hij wierp zijn mantel om, gespte zijn degen
aan en ging de deur uit. Er verliepen echter slechts weinige
oogenblikken, toen hij weer binnenkwam, en zei: „Wel, kijk
eens, ik ben zelf de arts, die dien sukkelaar zal genezen".
Dejongma,diwrschjlkmoetdinp
houding op een ouden dokter te gelijken, trippelde met geI Godin der gezondheid in de Grieksche mythologie. — Vert.
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kromde knieën rond en had zijn jeugdig gezicht heel zonderling in rimpels en vouwen getrokken, zoodat hij er uitzag als
een oude, heel leelijke man, en de jongemannen lachten en
riepen: „Wel, kijk toch eens wat de dokter voor een geleerd
gezicht kan zetten!"
De dokter naderde den zieken Francesco en sprak met
ruwe stem op spottenden toon: „Wel, jij armzalige kerel,
wat zie je er bleek en ziek uit; zoo zul je vrouwe Venus zeker
niet bevallen! Misschien zal donna Rosalia zich over je ontfermen als je weer beter bent. Jij machtelooze kerel, drink
wat van mijn wondergeneesmiddel. Daar je heiligen wilt
schilderen, zal mijn drank je wel vermogen aan te sterken;
het is wijn uit den kelder van den heiligen Antonius!" De
vermeende dokter had een flesch onder den mantel uit te
voorschijn gehaald, die hij nu ontkurkte. Er steeg een merkwaardige geur uit de flesch op, die de jongelui verdoofde,
zoodat zij, als door slaperigheid bevangen, in de zetels zonken
en de oogen sloten. Maar Francesco rukte, furieus omdat hij
als een machtelooze zwakkeling werd bespot, den dokter
de flesch uit de hand en dronk met groote teugen. „Wel bekome het je", riep de jongeman, die nu weer zijn jeugdig gezicht en levenskrachtigen gang had aangenomen. Toen maakte
hij de andere jongelieden wakker uit den slaap waarin zij
waren verzonken, en zij waggelden met hem de trap af.
Zooals de Vesuvius met wild gedruisch verzengende vlammen uitspuwt, zoo woedden nu vurige stroomen uit Francesco's innerlijk naar buiten. Alle heidensche tafereelen, die
hij ooit had geschilderd, doken voor zijn oogen op, alsof zij
tot leven waren gewekt, en hij riep luidkeels: „Ook jij moet
komen, geliefde godin, je moet tot leven worden en de mijne
zijn, of ik wijd mij aan de machten der duisternis".
Toen zag hij vrouwe Venus dicht voor het schilderij staan
en hem toewenken. Hij sprong van zijn legerstede op en
begon aan den kop van de heilige Rosalia te werken, daar
hij nu van plan was het bekoorlijke gezicht van vrouwe Venus
zoo nauwkeurig mogelijk na te schilderen. Maar het was hem
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alsof de vaste wil de hand niet leiden kon, want steeds gleed
het penseel weg van de nevelen waarin het hoofd der heilige
Rosalia was gehuld, en werkte onwillekeurig aan de hoofden
der barbaarsche mannen, door wie zij was omgeven. En toch
kwam het hemelsche aanschijn van de heilige steeds duidelijker
te voorschijn en keek Francesco plotseling met zoo van leven
stralende oogen aan, dat hij, als door een bliksemstraal doodelijk getroffen, op den grond viel. Toen hij weer tot zichzelf
was gekomen, kwam hij met moeite overeind; hij waagde het
echter niet, naar het portret te kijken, dat voor hem zoo
vreeselijk was geworden, maar sloop met gebogen hoofd
naar de tafel, waarop de wijnflesch van den dokter stond,
waaruit hij een duchtige teug nam. Toen had Francesco al zijn
kracht weer teruggekregen; hij keek naar zijn portret, het
stond tot op den laatsten penseelstreek beëindigd voor hem,
en niet het gelaat van de heilige Rosalia, maar het geliefde
Venusgezicht lachte hem met haar vollen liefdeblik toe. Op
dat oogenblik werden in Francesco wilde, misdadige neigingen opgewekt. Hij schreeuwde van waanzinnige begeerte,
hij dacht aan den heidenschen beeldhouwer Pygmalion 1,
wiens leven hij had geschilderd, en smeekte, evenals hij, aan
vrouwe Venus, dat zij zijn portret tot leven mocht wekken.
Spoedig scheen het hem toe dat het portret begon te bewegen, maar toen hij het in zijn armen wilde nemen, zag hij
wel dat het dood linnen was gebleven. Toen trok hij zich de
haren uit het hoofd en gedroeg zich als iemand, die door den
duivel bezeten is. Twee dagen en twee nachten gedroeg Francesco zich reeds op deze wijze; op den derden dag, toen hij
als een verstard beeld voor het portret stond, ging de deur
van zijn vertrek open en achter hem klonk een ruischend
geluid als van vrouwenkleeren. Hij draaide zich om en zag
een vrouw, in wie hij het origineel van zijn portret herkende.
Hij raakte bijna buiten zinnen, toen hij het portret, dat hij
I Mythische koning van Cyprus, die van een door hem gemaakt
ivoren vrouwenbeeld begon te houden; Aphrodite verhoorde zijn gebed
en schonk het beeld het leven. — Vert.
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met overgave van zijn geheele ziel naar het voorbeeld van
een marmeren beeld had geschapen, nu in levenden lijve
voor zich zag, en hij werd welhaast door ontzetting bevangen,
toen hij naar het portret keek, dat hem nu een getrouwe weerspiegeling van de vreemde vrouw scheen te zijn. Hem geschiedde, wat de wonderlijke verschijning van den geest
pleegt uit te werken, zijn tong was verlamd en hij viel zonder
een woord voor de onbekende op de knieën en hief de handen
als in aanbidding naar haar op. De vreemde vrouw deed hem
echter glimlachend opstaan en zei hem dat zij hem reeds
destijds, toen hij al in de schilderschool van den ouden Leonardo was, als klein kind vaak had gezien en een onuitsprekelijke liefde voor hem had opgevat. Nu had zij ouders
en familie verlaten en was alleen naar Rome gegaan, om hem
weer te vinden, daar een innerlijke stem haar had gezegd,
dat hij haar zeer liefhad en haar uit louter verlangen en liefde
had geschilderd, hetgeen, zooals zij nu kon zien, ook werkelijk
waar was.
Francesco zag nu in, dat er een geheimzinnige zielsverwantschap met de vrouw bestond en dat deze verwantschap het
wonderbaarlijke portret en zijn waanzinnige liefde er voor
had doen ontstaan. Hij omarmde de vrouw met de vurigste
liefde en wilde direct met haar naar de kerk gaan, opdat een
priester hen door het heilig sacrament des huwelijks voor
altijd zou vereenigen.
Daarvan scheen de vrouw echter te ontstellen, en zij zei:
„Wel,gifdFrancsobej itnkapeusnaar, die zich door de Christelijke kerk niet aan banden laat
leggen? Ben jij dan niet met lijf en ziel de vroolijke, opgewekte
Oudheid toegedaan, en al haar goden, die het leven welgezind zijn? Wat gaat ons verbond den treurigen priesters aan,
die in donkere zuilengangen hun leven in hopeloos geklaag
verlamenteeren? Laten wij vroolijk en schitterend het feest
van onze liefde vieren!"
Francesco liet zich door deze woorden van de vrouw verleiden, en zoo gebeurde het, dat hij nog dienzelfden avond
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met de door zondige, misdadige lichtzinnigheid beheerschte
jongelieden zijn huwelijksfeest met de vreemde vrouw volgens
heidensche gebruiken vierde. Het bleek, dat de vrouw een
kist vol met kleinoodiën en baar geld had meegebracht, en
Francesco leefde geruimen tijd achtereen met haar, in zondig
genot zwelgend en zijn kunst verzakend. De vrouw voelde
zich zwanger en eerst nu bloeide zij mooier en mooier op in
lichtende schoonheid; zij geleek geheel en al op het tot leven
gewekte Venusbeeld, en Francesco was nauwelijks in staat
den overvloedigen lust van zijn leven te verdragen.
Een gedempt, angstig steunen wekte Francesco op een
nacht uit den slaap; toen hij verschrikt opsprong en met den
luchter in de hand naar zijn vrouw ging kijken, had zij hem
een jongetje geschonken. De bedienden moesten zich haasten
om de vroedvrouw en den arts te halen. Francesco nam het
kind van den schoot der moeder, maar op datzelfde oogenblik
stiet de vrouw een verschrikkelijken, doordringenden kreet
uit en kromp in elkaar, als door gewelddadige vuisten aangegrepen. De vroedvrouw verscheen met haar helpster, gevolgd door den arts; toen zij nu echter de vrouw hulp wilden
bieden, schrokken zij ontsteld terug, want de vrouw was
als dood verstard, hals en borst door blauwe, leelijke plekken
ontsierd, en in plaats van het jonge, mooie gezicht zagen zij
een afschuwelijk vertrokken, rimpelig gelaat met opengesperde, uitpuilende oogen.
Op het geschreeuw dat beide vrouwen aanhieven, liepen
de buren toe; reeds sinds lang had men allerlei zonderlings
over de vreemde vrouw gezegd; de weelderige wijze, waarop
zij en Francesco leefden, was iedereen een gruwel geweest,
en men was reeds zoover, dat men hun zondig samenleven
zonder den priesterlijken zegen bij het kerkelijk gerecht wilde
aangeven. Nu zij de afzichtelijk veranderde doode zagen,
was het voor iedereen zeker, dat zij een verbond met den
duivel had gesloten, die zich nu van haar meester had gemaakt. Haar schoonheid was slechts een leugenachtig drogbeeld van vervloekte toovenarij geweest. Alle menschen die
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waren komen aanloopen, haastten zich verschrikt weg; geen
van hen wilde de doode aanraken. Francesco wist nu wel
met wie hij te doen had gehad en een verschrikkelijke angst
maakte zich van hem meester. Al zijn misdaden stonden hem
voor oogen en het oordeel des Heeren begon reeds hier op
aarde, daar het vuur der hel in zijn binnenste oplaaide.
Den volgenden dag verscheen een afgevaardigde van het
kerkelijk gerecht met helpers en wilde Francesco gevangennemen; toen vlamden echter zijn moed en trots op, hij greep
zijn degen, baande zich een weg en ontvluchtte. Een ein dweegs van Rome af vond hij een hol, waar hij zich vermoeid
en afgemat verborg. Zonder zich daarvan duidelijk bewust
te zijn geweest, had hij het pasgeboren jongetje in zijn mantel
gewikkeld en meegenomen. In uiterste woede wilde hij het
door de duivelsche vrouw gebaarde kind tegen de steenen
te pletter slaan, maar toen hij het omhooghief, stootte het
klagende, smeekende klanken uit, en een groot medelijden
beving hem; hij legde het jongetje op zacht mos en druppelde
hem het sap van een sinaasappel in, dien hij bij zich had.
Francesco had, als een boetende kluizenaar, verschillende
weken in het hol doorgebracht en, zich afwendend van het
zondige leven dat hij had geleid, met overgave tot de heiligen
gebeden. Maar vóór alle anderen smeekte hij de door hem
zwaar beleedigde Rosalia, zijn voorspraak te willen zijn voor
den troon des Heeren.
Op een avond lag Francesco in de wildernis biddend op
de knieën en staarde naar de zon; zij zonk in de zee, die in
het Westen haar roode viammengolven omhoogzwalpte.
Maar noodra de vlammen in den grijzen avondnevel verbleekten, ontwaarde Francesco in de lucht een rozigen schijn, die
spoedig gestalte aannam. Francesco zag de heilige Rosalia,
door engelen omgeven, geknield op een wolk, en in een zacht
suizen en geruisch. klonken de woorden: „Heer, vergeef den
mensch, die in zijn zwakheid en onmacht de verlokkingen
van den duivel niet vermocht te weerstaan". Toen schoten
bliksemstralen door den rozenglans en een dof gebulder
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klonk dreunend door het gewelf van den hemel: „Welk
zondig mensch heeft zooveel misdaan als deze! Hij zal geen
genade, geen rust in het graf vinden, zoolang de stam, door
zijn misdaad verwekt, nog voortwoekert in goddelooze
zonde!" Francesco zonk in het stof neer, want hik wist wel
dat nu het oordeel over hem was geveld en dat een verschrikkelijk lot hem troosteloos zou doen rondzwerven.
Hij vluchtte, zonder aan het longetje in het hol te denken,
en leefde, daar hik niet meer kon schilderen, in de grootste,
jammerlijkste ellende. Vaak dacht hij, dat hij ter verheerlijking van den Christelijken godsdienst prachtige schilderijen
moest maken, en in zijn verbeelding werkte hij, wat compositie
en kleur betreft, groote doeken uit, die de heilige geschiedenissen van de Maagd en de heilige Rosalia zouden voorstellen; maar hoe zou hij met zulk schilderen kunnen beginnen, daar hij geen scudo bezat om linnen en verf te koopen
en zijn gekweld leven slechts rekte met de schamele aalmoezen, die men bij de kerkdeuren gaf.
Toen gebeurde het dat, toen hij eens in de kerk naar den
blanken muur starend, in gedachten schilderde, twee gesluierde vrouwen op hem toe kwamen, van wie een met een
heerlijke engelenstem zei: „In het ver gelegen Pruisen is ter
eere van de Maagd Maria, op de plaats waar de engelen des
Heeren haar beeld in een linde neerzetten, een kerk gebouwd,
die nog niet met schilderwerk is versierd. Ga daar heen;
oefen je kunst in vroomheid uit en je verscheurde ziel zal
door hemelsche troost worden gelaafd". Toen Francesco
naar de vrouwen opkeek, bespeurde hij hoe zij in zachtlichtende stralen vervloeiden en een geur van lelies en rozen
door de kerk stroomde. Nu wist Francesco wie die vrouwen waren en wilde den volgenden ochtend zijn pelgrimstocht aanvangen.
Nog op den avond van dienelfden dag werd hij na veel
moeite door een bediende van Zenobio ontdekt, die hem
een inkomen van twee jaar uitbetaalde en hem uitnoodigde
naar het hof van zijn heer te komen. Francesco behield
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echter slechts een kleine som, het overige verdeelde hij onder
de armen en daarna ging hij op reis naar het verre Pruisen.
De weg leidde over Rome, en hij bezocht het niet ver daarvandaan gelegen Kapucijnerklooster, waarvoor hij de heilige
Rosalia had geschilderd. Hij zag ook, dat zijn paneel in het
altaar was aangebracht, maar bemerkte bij nadere beschouwing, dat het slechts een kopie van zijn schilderij was. Zooals
hij hoorde hadden de monniken, wegens de wonderlijke geruchten die over den ontvluchten schilder de ronde deden,
uit wiens nalatenschap zij het schilderij hadden gekregen,
het origineel niet willen behouden, maar het, na er een kopie
van te hebben laten vervaardigen, verkocht aan het Kapucijnerklooster in B.
Na een vermoeienden pelgrimstocht bereikte Francesco
het klooster der heilige Linde in Oost-Pruisen en volvoerde
het bevel, dat de heilige Maagd hem zelf had gegeven. Hij
maakte zulke wonderbaarlijke schilderingen in de kerk, dat
hij wel moest aannemen dat de geest der genade invloed op
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hem begon te krijgen. De troost des hemels stortte zich in
zijn ziel uit.
Het gebeurde dat graaf Filippo S., op jacht in een afgelegen,
woeste omgeving, door een zwaar onweer werd overvallen.
De storm huilde door de kloven, de regen viel in stroomen,
als moesten mensch en dier in een nieuwen zondvloed ondergaan; toen ontdekte graaf Filippo een hol, waarin hij zich,
met zijn paard, dat hij met moeite naar binnen trok, redde.
Zwarte wolkenbanken bedekten den horizon; daardoor was
het, vooral in het hol, zoo donker, dat graaf Filippo niets
kon onderscheiden en niet kon ontdekken wat er dicht bij
hem zoo ritselde en knisterde. Hij was zeer bang dat een of
ander wild dier zich in het hol kon hebben verborgen, en
trok zijn zwaard, om iederen aanval af te weren. Toen echter
het onweer voorbij was en zonnestralen het hol binnendrongen, ontdekte hij tot zijn groote verbazing, dat op een
leger van bladeren naast hem een naakt jongetje lag en hem
met heldere, glinsterende oogen aankeek. Naast hem stond
een beker van ivoor, waarin graaf Filippo nog een paar
druppels geurigen wijn vond, die het jongetje gulzig opdronk.
De graaf liet zijn hoorn klinken, en langzamerhand verzamelden zijn mannen zich, die overal waren heengevlucht,
en op bevel van den graaf wachtte men of niet degene, die
het kind in het hol had gelegd, zou komen om het te halen.
Toen het echter nacht begon te worden, zei graaf Filippo:
„Ik kan dat jongetje hier niet hulpeloos laten liggen, maar
zal het meenemen en overal bekend laten maken dat ik dit
heb gedaan, opdat de ouders of degene, die het in het hol
heeft gelegd, het bij mij kan komen opeischen".
Dat gebeurde; maar weken, maanden, jaren gingen voorbij,
zonder dat iemand zich had aangemeld. De graaf had den
vondeling met den heiligen doop den naam Francesco laten
geven. De knaap groeide op en werd naar lichaam en geest
een bewonderenswaardige jongeling, van wien de graaf om
zijn bijzondere gaven als van een zoon hield en aan wien
293

hij, daar hij kinderloos was, zijn heele vermogen dacht na
te laten.
Francesco was reeds vijf en twintig jaar oud, toen de graaf
een dwaze liefde voor een arm, beeldschoon meisje opvatte
en haar trouwde, hoewel zij piepjong en hij reeds op hoogen
leeftijd was. Francesco werd spoedig aangegrepen door de
zondige begeerte, de gravin te bezitten, en hoewel zij zeer vroom
en deugdzaam was en de beloofde trouw niet wilde schenden,
gelukte het hem ten slotte na veel strijd, haar door duivelsche
kunsten te verstrikken, zoodat zij zich aan zondigen lust
overgaf en hij zijn weldoener met de ergste ondankbaarheid
en verraad beloonde. De twee kinderen, graaf Pietro en
gravin Angiola, die de grijze Filippo in de verrukking der
vaderlijke vreugde liefkoosde, waren de vruchten der zonde,
die zoowel voor hem als voor de wereld voor altijd verb orgen bleef.
Uit innerlijken aandrang ging ik naar mijn broer Zenobio
en zei: „Ik heb afstand gedaan van den troon en zelfs als jij
eerder dan ik en kinderloos zou sterven, wil ik een arme
schilder blijven en mijn leven in vroomheid leven, de kunst
beoefenend. Maar ons landje moet niet aan een vreemden
staat komen te behooren. De Francesco, dien graaf Filippo S.
heeft opgevoed, is mijn zoon. Ik was het die, op de vlucht,
hem achterliet in het hol waar de graaf hem vond. In den ivoren
beker, die bij hem stond, is ons wapen gesneden, maar nog
meer wordt hij behoed door zijn beschaving, die hem, afstammeling van onze familie, voor iedere vergissing zal vrijwaren. Neem den jongeling als je zoon op, broer Zenobio,
en laat hij je opvolger zijn".
Zenobio's bedenkingen, of de jongeling als Francesco's
zoon uit een geldig huwelijk was ontsproten, werden door
de oorkonde van adoptatie, die door den Paus werd goedgekeurd, hetgeen ik bewerkstelligde, opgeheven en zoo
geschiedde het dat het zondige, overspelige leven van
mijn zoon eindigde en hij spoedig uit een rechtsgeldig
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huwelijk een zoon kreeg, dien hij Paolo Francesco noemde.
De misdadige stam heeft op zondige wijze voortgewoekerd.
Maar kan mijn zoon zijn zonden niet boeten door berouw?
Ik stond voor hem als het gericht des Heeren, want zijn
innerlijk lag open en bloot voor mij en wat voor de wereld
verborgen bleef, vertelde mij de geest, die sterker en sterker
wordt in mij, en mij boven de woedende golven van het leven
verheft, zoodat ik in de diepte vermag te schouwen, zonder
dat deze blik mij omlaagtrekt naar den dood.
De verwijdering van Francesco was de oorzaak van den
dood van gravin S., want eerst nu besefte zij den vollen omvang van haar zonde en zij kon den strijd tusschen de liefde
voor den misdadiger en haar berouw over wat zij had gedaan
niet doorstaan. Graaf Filippo werd negentig jaar oud, toen
stierf hij als een kindsch grijsaard.
Zijn vermeende zoon Pietro ging met zijn zuster Angiola
naar het hof van Francesco, die toen Zenobio was opgevolgd.
Met schitterende feesten werd de verloving gevierd van Paolo
Francesco met Vittoria, vorstin van M. ; toen Pietro echter
de bruid in al haar schoonheid zag, ontbrandde hij in groote
liefde voor haar, en zonder het gevaar te achten, wierf hij om
Vittoria's gunst. Pietro's bemoeiingen ontgingen aan Paolo
Francesco's blikken, daar hij zelf in liefde was ontstoken voor
zijn zuster Angiola, die al zijn pogingen koel afwees.
Vittoria verliet het hof, om, zooals zij voorgaf, nog voor
haar huwelijk in eenzaamheid een heilige gelofte te vervullen.
Eerst na verloop van een jaar keerde zij terug, het huwelijk
zou worden voltrokken en vlak daarna wilde graaf Pietro
met zijn zuster Angiola naar zijn vaderstad terugkeeren. De
liefde van Paolo Francesco voor Angiola was door haar voortdurend standvastig weerstreven steeds heviger geworden en
ontaardde nu in de woedende begeerte van een wild dier, die
hij slechts door de gedachte aan het genot vermocht te beteugelen.
Zoo gebeurde het, dat hij, door het schandelijkste verraad,
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voor hij op den huwelijksdag in de kamer der bruid ging,
Angiola in haar slaapkamer overviel en, zonder dat zij tot
bezinning kwam, want zij had tijdens het huwelijksmaal een
verdoovingsmiddel gekregen, zijn misdadigen lust bevredigde.
Toen Angiola door de laaghartige daad op den rand van
den dood werd gebracht, bekende Paolo Francesco, die door
gewetenswroeging werd gekweld, wat hij had aangericht. In de
eerste uitbarsting van woede wilde Pietro den verrader
neersteken, maar zijn arm zonk machteloos omlaag, toen hij
er aan dacht dat zijn wraak aan de daad was voorafgegaan.
De kleine Giacinta, vorstin van B., die algemeen doorging
voor de dochter van de zuster van Vittoria, was de vrucht
van de geheime verhouding, die tusschen Pietro en de bruid
van Paolo Francesco had bestaan. Pietro ging met Angiola
naar Duitschland, waar zij een zoon baarde, dien men Franz
noemde en een goede opvoeding liet geven.
De onschuldige Angiola vond ten slotte troost voor de
ontzettende misdaad en bloeide weer op in schoonheid en
lieftalligheid. Zoo geschiedde het, dat vorst Theodor van W.
een groote liefde voor haar opvatte, die zij met haar heele ziel
beantwoordde. Korten tijd later werd zij zijn vrouw, en graaf
Pietro trouwde terzelfder tijd met een Duitsche, bij wie hij
een dochter verwekte, zooals Angiola den vorst twee zonen
schonk. De vrome Angiola mocht zich rein van geweten
voelen, toch verzonk zij vaak in een droef gepeins wanneer
haar, als een booze droom, Francesco's slechte daad in den
zin kwam, ja, vaak was het haar te moede, als was zelfs de
bewusteloos begane zonde strafbaar en zou deze op haar en
haar nakomelingen worden gewroken. Zelfs de biecht en
algeheele absolutie konden haar niet geruststellen. Na lange
kwelling kreeg zij als een hemelsche ingeving de gedachte,
dat zij alles aan haar man moest mededeelen. Hoewel zij zeer
goed den zwaren tijd vooruitzag, die haar de bekentenis van
de laaghartige daad, die door den booswicht Paolo Francesco was gepleegd, zou kosten, legde zij toch plechtig de
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gelofte af den moeilijken stap te wagen, en zij hield haar
gelofte.
Met ontsteltenis hoorde vorst Theodor van de misdaad, zijn
innerlijk werd ernstig geschokt, en de groote verbittering
scheen zelfs voor de onschuldige echtgenoote gevaarlijk te
zullen worden. Daardoor kwam het, dat zij een paar maanden
op een ver weg gelegen slot doorbracht; gedurende dien tijd
vocht de vorst tegen de bittere gevoelens die hem kwelden,
en het kwam zoover, dat hij de echtgenoote niet alleen de
hand der verzoening reikte, maar ook, zonder dat zij het
wist, voor de opvoeding van Franz zorgde.
Na den dood van den vorst en zijn vrouw droegen slechts
graaf Pietro en de jonge vorst Alexander van W. kennis van
het geheim van Franz' geboorte. Geen der nakomelingen
van den schilder geleek zoozeer in geest en beschaving op
Francesco, die door graaf Filippo werd opgevoed, als deze
Franz. Een bewonderenswaardige jongeling, bezield door
een voornamen geest, levendig en snel in gedachte en daad.
Moge niet de zonde van den vader, van den voorvader op
hem drukken, moge hij de booze verleidingen van den duivel
weerstaan.
Voor vorst Theodor stierf, reisden zijn beide zonen Alexander en Johann naar het mooie Italië, maar niet zoozeer openlijke oneenigheid, als wel verschil in voorkeur of streven was
de oorzaak dat beide broeders in Rome scheidden. Alexander
kwam aan het hof van Paolo Francesco en kreeg de jongste
dochter van Paolo en Vittoria zoo lief, dat hij met haar wilde
trouwen. Vorst Theodor wees dit huwelijk echter met een
afschuw, die voor vorst Alexander onverklaarbaar was, van
de hand, en dat was de oorzaak dat vorst Alexander eerst
na den dood van Theodor met Paolo Francesco's dochter
in het huwelijk trad. Prins Johann had op den terugweg naar
huis zijn broeder Franz leeren kennen en was zoo gesteld
op den jongeman, wiens nauwe bloedverwantschap met
hem hij niet vermoedde, dat hij niet meer van hem wilde
scheiden. Franz was de oorzaak dat derins,
in plaats
P
P
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van naar de residentie van zijn broer te gaan, naar Italië
terugkeerde.
Het eeuwige, ondoorgrondelijke noodlot wilde, dat beiden,
prins Johann en Franz, Giacinta zagen, de dochter van Vittoria
en Pietro, en haar beiden liefkregen. De misdaad is in kiem
aanwezig; wie is in staat de duistere machten te weerstaan!
Ja, de zonden en misdaden van mijn jeugd waren verschrikkelijk, maar door de voorspraak der gebenedijden
en van de heilige Rosalia ben ik van den eeuwigen ondergang
gered, en het is mij vergund, de kwellingen der verdoemenis
hier op aarde te dragen, tot de misdadige stam is verdord
en geen vruchten meer draagt. Over geestelijke krachten
gebiedend, drukt de last van het aardsche op mij, en het
geheim der duistere toekomst vermoedend, word ik verblind
door den bedrieglijken, kleurrijken glans des levens, en het
domme oog verwart zich in vervloeiende voorstellingen,
zonder dat het den waren innerlijken vorm vermag te herkennen. Dikwijls zie ik den draad, dien de duistere
macht spint, zich verzettend tegen het heil van mijn ziel,
en dan meen ik dwaselijk hem te kunnen grijpen en door
te kunnen breken. Maar ik moet dulden en in voortdurende berouwvolle boetedoening geloovig en vroom de
martelingen verdragen, die mij worden opgelegd om mijn
wandaden te verzoenen. Ik heb den prins en Franz van
Giacinta verjaagd, maar de duivel is bezig, den ondergang
van Franz voor te bereiden, waar hij niet aan zal ontkomen.
Franz kwam met den prins in de plaats waar graaf Pietro
zich ophield met zijn vrouw en zijn dochter Aurelie, die juist
vijftien jaar oud was geworden. Zooals in den misdadigen
vader Paolo Francisco wilde begeerte opvlamde, toen hij
Angiola zag, zoo gloeide het vuur van verboden lust ook
in den zoon, toen hij het lieftallige meisje Aurelie zag. Het
gelukte hem de vrome, nauwelijks volwassen Aurelie in
allerlei duivelsche verleidingskunsten te verstrikken, zoodat
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zij zich met geheel haar ziel aan hem overgaf, en zij had gezondigd, nog voor de gedachte aan zonde in haar innerlijk
was opgekomen. Toen de daad niet meer verzwegen kon
blijven, wierp hij zich, als in vertwijfeling over alles wat hij
had gedaan, voor de voeten van de moeder en bekende alles.
Graaf Pietro zou, hoewel zelf gevangen in zonde en misdaad,
Franz en Aurelie hebben vermoord. De moeder gaf Franz
haar gerechtvaardigde boosheid te kennen, door hem, met
de bedreiging graaf Pietro de laaghartige daad mede te deelen,
voor altijd uit de oogen van haar en de verleide dochter te
verbannen.
Het gelukte de gravin, de dochter aan het toezicht van graaf
Pietro te onttrekken, en in een afgelegen plaats schonk zij
het leven aan een dochtertje. Maar Franz kon van Aurelie
geen afstand doen; hij werd gewaar waar zij zich bevond,
haastte zich daarheen en trad de kamer binnen toen de gravin,
door het dienstpersoneel alleen gelaten, naast het bed van
haar dochter zat en het dochtertje, dat slechts acht dagen
oud was, op haar schoot hield. Vol schrik en ontsteltenis
over den onverwachten aanblik van den booswicht, stond
de gravin op en beval hem de kamer te verlaten. „Ga weg
ga weg, anders ben je verloren; graaf Pietro weet wat jij,
laaghartige, hebt gedaan!" riep zij, om Franz angst in te
boezemen, en drong hem naar de deur; toen werd Franz
overvallen door wilde, duivelsche woede, hij rukte de gravin
het kind uit de armen, gaf haar een vuistslag tegen de borst,
zoodat zij achteroverviel, en rende weg. Toen Aurelie uit
een diepe bewusteloosheid bijkwam, was haar moeder niet
meer in leven, de diepe hoofdwonde zij was op een kist
met ijzerbeslag gevallen
had haar gedood.
Franz was van plan het kind te vermoorden, hij wikkelde
het in doeken, liep in den duisteren avond de trap af en
wilde juist het huis uitgaan, toen hij een zacht geklaag hoorde,
dat uit een kamer in het benedenhuis scheen te komen. Onwillekeurig bleef hij staan, luisterde en sloop ten slotte dichter
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jammer een vrouw naar buiten, die hij herkende als de kinderjuffrouw van barones van S., in wier huis hij woonde. Franz
vroeg, waarom zij zich zoo gedroeg. „Ach heer", zei de vrouw,
„nu ben ik zeker van mijn ongeluk; zooeven zat de kleine
Euphemie op mijn schoot en kraaide en lachte, maar opeens
laat zij het hoofdje zinken en is dood. Zij heeft blauwe plekken op het voorhoofd, en nu zal men mij de schuld geven,
dat ik haar heb laten vallen!"
Franz trad snel naar binnen en toen hij het doode kindje
zag, werd het hem duidelijk, hoe het lot wilde dat zijn kind
zou leven, want het was op wonderlijke wijze precies zoo
gebouwd en gevormd als dé doode Euphemie. De oppasster,
misschien wel niet zoo onschuldig aan den dood van het
kind als zij voorgaf, en omgekocht door de groote gift van
Franz, nam genoegen .met de verwisseling. Franz wikkelde
nu het doode kind in de doeken en wierp het in de rivier..
Aurelie's kind werd als de dochter van barones van S.,
Euphemie geheeten, opgevoed, en het geheim van haar geboorte bleef voor de wereld verborgen. De onzalige werd
niet door het sacrament van den heilige doop in den schoot
der Kerk opgenomen, want het kind, door welks dood zij in
leven bleef, was reeds gedoopt. Na vele jaren trouwde Aurelie
met baron van F.; twee kinderen, Hermogen en Aurelie,
zijn de vrucht van dit huwelijk.
De eeuwige macht des hemels vergunde het mij, dat, toen
de prins met Francesco (zoo noemde hij Franz op Italiaansche
wijze) naar de residentie van den vorstelijken broer wilde
gaan, ik mij bij hen mocht voegen en meereizen. Met sterken
arm wilde ik den wankelmoedigen Francesco grijpen, als hij
den afgrond naderde, die zich voor hem had geopend. Dwaze
pogingen van den machteloozen zondaar, die voor den troon
des Heeren nog geen genade had gevonden! Francesco vermoordde den broer, nadat hij zijn laaghartige misdaad aan
Giacinta had begaan! De onzalige knaap, dien de vorst onder
den naam graaf Victorin laat opvoeden, is Francesco's zoon.
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De moordenaar Francesco was van plan in het huwelijk te
treden met de vrome zuster der vorstin, maar ik was in de
gelegenheid de lage daad te verhinderen op het oogenblik,
dat zij op een heilige plaats zou worden begaan.
Ja, wel was de diepe ellende waarin Franz verzonk nadat
hij was gevlucht, gefolterd door de gedachte aan een nooit
te boeten zonde noodzakelijk om hem berouw te doen
gevoelen. Gebogen door kommer en ziekte, kwam hij tijdens
de vlucht bij een boer, die hem vriendelijk opnam. De dochter
van den boer, een vrome, stille maagd, vatte een groote
liefde voor den vreemdeling op en verpleegde hem zorgzaam.
Zoo gebeurde het, dat toen Francesco genezen was, hij de
liefde der maagd beantwoordde en zij werden door het heilige
sacrament van het huwelijk verbonden. Door zijn schranderheid en kennis gelukte het hem zich omhoog te werken en
de niet onbelangrijke nalatenschap van den vader rijkelijk
te vergrooten, zoodat hij grooten maatschappelijken welstand
genoot. Maar onzeker en ijdel is het geluk van den zondaar
die niet met God is verzoend. Franz geraakte weer in bittere
armoede en zijn ellende was doodelijk, want hij voelde hoe
geest en lichaam verteerden in kwijnende ziekelijkheid. Zijn
leven werd een voortdurende boete. Eindelijk zond de hemel
hem een straal van troost. Hij moet een pelgrimstocht
naar de heilige Linde doen en daar zal de geboorte van een
zoon hem de genade des Heeren verkondigen.
In het bosch, dat het klooster bij de heilige Linde omringt,
trad ik op de gekwelde moeder toe, toen zij over het pasgeboren, vaderlooze jongetje tranen vergoot, en verkwikte
haar met woorden van troost.
Hoe wonderbaarlijk richt de genade des Heeren zich op
het kind, dat in het zegenrijke heiligdom der gebenedijden
wordt geboren!Vaak gebeurt het, dat het kindeke Jezus
zich zichtbaar bij hen voegt en reeds vroeg de vonk der liefde
in het kinderlijke gemoed ontsteekt. De moeder had den
knaap in den heiligen doop den naam van den vader, Franz,
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laten geven.
Zul jij dan degene zijn, Franciscus, die, op
een heilige plaats geboren, door vromen levenswandel den
misdadigen voorvader vrij van zonden maakt en hem rust
schenkt in het graf? Ver van de wereld en haar verleidelijke
verlokkingen moet de knaap zich geheel naar het hemelsche
keeren. Hij moet vergeestelijken. Zoo heeft de heilige man,
die mijn ziel troost schonk, het aan de moeder verkondigd,
en het kan niet anders zijn dan de voorspelling der genade,
die mij met wonderlijke helderheid verlicht, zoodat ik in
mijn binnenste het levendige beeld der toekomst meen te
aanschouwen.
Ik zie den jongeling den doodsstrijd aanbinden met de
duistere macht, die met verschrikkelijk wapengeweld op hem
toestormt!
Hij valt, maar een goddelijke vrouw heft boven
zijn hoofd de kroon der zege!
Het is de heilige Rosalia
zelf, die hem redt!
Zoo vaak de eeuwige macht des hemels
het mij vergunt, wil ik dicht bij den knaap, den jongeling,
den man zijn, en hem zooveel beschermen, als in het vermogen
ligt van de macht die mij geschonken is. Hij zal worden
als...
OPMERKING VAN DEN UITGEVER

Hier wordt, goedgunstige lezer, het half verbleekte handschrift van den ouden schilder zoo onduidelijk, dat het onmogelijk is verder nog iets te ontcijferen. Wij keeren nu naar
het manuscript van den merkwaardigen Kapucijn Medardus
terug.

III
DE TERUGKEER IN HET KLOOSTER
Het was zoover gekomen, dat overal waar ik mij in de
straten van Rome liet zien, sommigen uit het volk stilstonden
en in gebogen, deemoedige houding om mijn zegen vroegen.
Het mocht zijn, dat mijn strenge penitentiën, die ik voortzette,
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reeds opzien baarden, zeker was, dat mijn vreemdsoortige,
wonderlijke verschijning voor de levendige fantasie der Romeinen spoedig tot een legende moest worden, en dat zij
mij wellicht, zonder dat ik het vermoedde, tot den held van
het een of andere vrome sprookje hadden gemaakt. Vaak
wekten angstige zuchten en het gemurmel van zachte gebeden
mij uit de diepe bespiegeling, waarin ik, op de treden van
het altaar liggend, verzonken was, en ik merkte dan, dat om
mij heen vrome menschen knielden en om mijn voorspraak
schenen te smeeken. Zooals in dat Kapucijnerklooster hoorde
ik achter mij roepen: „Il Santo!" en smartelijke dolksteken
doorboorden mijn borst. Ik wilde Rome verlaten, doch hoe
schrok ik, toen de prior van het klooster, waar ik mij ophield.
mij aankondigde, dat de Paus mij bij zich had laten ontbieden,
Het duistere vermoeden kwam bij mij op, dat de Booze
mij wellicht nogmaals met vijandige schakels poogde te
ketenen, ik vatte echter moed en ging op het vastgestelde
uur naar het Vaticaan.
De Paus, een zeer welgezinde man, nog in de jaren der
mannelijke kracht, ontving mij, op een rijk versierden leunstoel zittend. Twee wonderschoone knapen in geestelijk gewaad dienden hem ijswater op en waaiden met reigerspluimen
door de kamer, om wat koelte te verkrijgen, daar de dag zeer
heet was.
Deemoedig trad ik op hem toe en deed de gewone kniebuiging. Hij keek mij scherp aan; de blik bezat echter iets
goedmoedigs en in plaats van den gestrengen ernst, 'die anders,
zooals ik uit de verte meende te hebben opgemerkt, op zijn
gezicht lag, gleed nu een zacht lachje over alle trekken.
Hij vroeg waar ik vandaan kwam, wat mij naar Rome had
gevoerd, kortom, alle bekende vragen over mijn persoonlijke omstandigheden, en stond daarna op, zeggend: „Ik liet
u roepen, omdat men mij over uw zeldzame vroomheid heeft
verteld. Waarom, monnik Medardus, houd je je godsdienstoefeningen openlijk voor het volk in de drukst bezochte
kerken? Wil je je als een heilige des Heeren voordoen en
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aanbeden worden door het fanatieke volk, ga dan ernstig
bij jezelf te rade, hoe de innerlijke gedachte is ontstaan, die je
zoo doet handelen. Ben je voor den Heer en voor mij, Zijn
stedehouder, niet vrij van schuld, dan zul je spoedig smadelijk
anjeidkom, Meardus!"Dzwon
sprak de Paus met luide, doordringende stem, en het was
alsof raak treffende bliksemstralen uit zijn oogen fonkelden.
Voor de eerste maal na langen tijd voelde ik mij niet schuldig
aan de zonde waarvan ik werd aangeklaagd, en daardoor
kwam het waarschijnlijk dat ik niet alleen mijn kalmte behield,
maar ook door de gedachte, dat mijn penitentie uit waarachtige innerlijke wroeging was ontstaan, werd gesterkt en
in staat was als een bezielde te spreken. „Allerheiligste Vader,
stedehouder des Heeren, zekerlijk is u de kracht geschonken
in mijn innerlijk te lezen; zekerlijk zult u weten, dat de onuitsprekelijke last van mijn zonden mij met het gewicht van
centenaars terneerdrukt, maar ook zult u de waarachtigheid
van mijn berouw erkennen. De gedachte aan lage huichelachtigheid is verre van mij, even ver van mij iedere eerzuchtige
bedoeling, het volk op laaghartige wijze te misleiden. Vergun
het den boetenden monnik, Allerheiligste Vader, dat hij u
in korte woorden zijn misdadig leven onthult, maar ook dat,
wat hij in het diepste berouw, de diepste wroeging heeft
gedaan!" Zoo begon ik en vertelde, zonder namen te noemen
en zoo beknopt mogelijk, mijn heelen levensloop.
De Paus werd meer en meer opmerkzaam. Hij ging in den
leunstoel zitten en liet het hoofd op de hand rusten; hij keek
naar den grond; daarna stond hij plotseling op, de handen
over elkaar geslagen, den rechtervoet vooruitstekend, als
wilde hij op mij toe stappen, en keek mij strak aan met fonkelende oogen. Toen ik geëindigd had, ging hij opnieuw zitten.
,,Uw geschiedenis, monnik Medardus", begon hij, „is
de wonderbaarlijkste, die ik ooit heb gehoord. Gelooft ge
aan de openlijke, zichtbare inwerking van een booze macht,
die de kerk Duivel noemt?" Ik wilde antwoorden, maar
de Paus ging verder: „Gelooft ge, dat de wijn, dien ge uit de
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reliquieënkamer hebt gestolen en opgedronken, u tot de
misdaden dreef, die ge hebt begaan?"
„Als een met vergiftigde dampen bezwangerd water schonk
hij kracht aan de booze kiem, die in mij lag, opdat zij zou
kunnen voortwoekeren!"
Toen ik dit had geantwoord, zweeg de Paus eenige oogenblikken, daarna ging hij met ernstigen, naar binnen gekeerden
blik verder: „En, wanneer de natuur de regels van het lichamelijke organisme ook ten aanzien van het geestelijke in acht
nam, namelijk dat eenzelfde kiem slechts eenzelfde soort
kan voortbrengen? Wanneer aanleg en wil zooals de
kracht, die in de kern is opgesloten, de uitschietende bladeren van den boom weer groen kleurt zich voortplantten
van vader op vader, alle willekeur opheffend? Er zijn families
van moordenaars, van roovers! Dat zou de erfzonde kunnen
zijn, de eeuwige, door geen zoenoffer te delgen vloek van het
misdadige geslacht!"
„Als hij, die uit zondaars geboren werd, weer moet zondigen krachtens het overgeërfde organisme, dan bestaat er
geen zonde", onderbrak ik den Paus.
„Toch wel!" zei hij, „deeeuwige geest schiep een reus,
die dat blinde dier, dat in ons woedt, kan temmen en in
boeien slaan. Deze reus heet bewustzijn, uit wiens strijd met
het dier de spontaneïteit wordt geboren. De zegepraal van
den reus is de deugd, de overwinning van het dier de zonde".
De Paus zweeg enkele oogenblikken, daarna werd zijn blik
vroolijker en hij zei met zachte stem: „Gelooft ge, monnik
Medardus, dat het den stedehouder des Heeren past, met u
spitsvondig over deugd en zonde te redeneeren?"
,,U hebt, Allerheiligste", antwoordde ik, „uw dienaar
waardig gekeurd, van uw diepgaand inzicht in het menschelijk
bestaan kennis te nemen, en zeker past het u over den strijd
tesprkn,diuzlfesagdnhrlijkeo
overwinnend hebt beëindigd".
„Je hebt een goede meening over mij, broeder Medardus",
zei de Paus, „of geloof je, dat de tiara de zegekrans is,
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die mij voor de wereld als held en overwinnaar uitroept?"
„Het is", zei ik, , ,zeker iets groots, koning te zijn en over
een volk te heerschen; wanneer men in het leven zoo hooggeplaatst is, zal alles rondom, daar het dichter op elkaar is
geschoven, beter af te meten zijn en zal, juist door die hooge
positie, de wonderbaarlijke kracht van den overzichtelijken
blik zich ontwikkelen, die zich als een hoogere wijding in
geboren vorsten openbaart".
„Je bedoelt", merkte de Paus op, „dat zelfs de vorst, zwak
van verstand en wil, toch een zekere wonderbaarlijke scherpzinnigheid bezit, die, gevoeglijk voor wijsheid doorgaand,
de menigte zal vermogen te imponeeren. Maar wat heeft
dat hiermee te maken?"
„Ik wilde", ging ik verder, „over de wijding der vorsten
spreken, wier rijk van deze aarde is, en daarna over de heilige,
goddelijke wijding van den stedehouder des Heeren. Op
geheimzinnige wijze verlicht de geest des Heeren de hooge
priesters, wanneer zij zich in het conclave bevinden. Gescheiden, zich in aparte vertrekken aan vrome overpeinzingen
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wijdend, bevrucht de straal des hemels het gemoed, dat verlangend naar de openbaring uitziet, en één naam schalt, als
een hymne, die de eeuwige macht verheer lijkt, van de bezielde
lippen. Slechts in aardsche taal wordt het besluit van de
eeuwige macht bekend gemaakt, die de haar waardige stedehouder op aarde uitverkoor, en zoo, Allerheiligste Vader,,
is uw kroon, in driedubbelen ring het mysterie van uwen
Heer, den Heer van aarde en hemel, verkondigend, inderdaad
de zegekrans, die u als held en overwinnaar voorstelt. Uw
rijk is niet van deze wereld, en toch bent u geroepen om over
alle rijken dezer wereld te heerschen, de leden der onzichtbare
Kerk onder de vlag des Heeren verzamelend. Het wereldlijke
rijk, dat u is verleend, is slechts uw in hemelsche pracht bloeiende troon".
„Je geeft dus toe", onderbrak de Paus mij, „je geeft dus toe,
broeder Medardus, dat ik reden heb tevreden te zijn met
dezen bescheiden troon. Zeker, mijn bloeiend Rome is versierd met hemelsche praal, dat zul je ook wel voelen, broeder
Medardus, als je je blik niet geheel van het aardsche hebt
afgewend. Maar dat geloof ik niet. Je bent een goed redenaar
en hebt mij naar het hart gesproken . Wij zullen, merk ik,
het wel nader met elkaar eens worden! . Blijf hier ! .
Over een paar dagen ben je misschien prior, en later zou ik
je zelfs tot mijn biechtvader kunnen kiezen.... Ga, . gedraag je niet zoo dwaas in de kerken! . .. Tot heilige zul je je
nu eenmaal niet kunnen opwerken de kalender is voltallig. Ga!"
De laatste woorden van den Paus verbaasden mij al evenzeer als zijn heele gedrag, dat volkomen tegengesteld was aan
het beeld dat ik in mijzelf had gevormd van den hooggeplaatste
der Christelijke gemeente, wien de macht was gegeven te
binden en te ontbinden. Er was voor mij niet aan te twijfelen,
dat hij alles wat ik van de goddelijkheid van zijn roeping had
gezegd, voor leeg, sluw gevlei had gehouden. Hij ging van
de gedachte uit, dat ik mij tot heilige had willen opwerken
en dat ik, daar hij mij om bepaalde redenen den weg daarheen
.
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moest versperren, nu van zins was mij op andere wijze aanzien
en invloed te verschaffen. Hierop wilde hij nu om bepaalde,
mij onbekende redenen ingaan.
zonder er aan te denken dat ik, voor de Paus
Ik besloot
mijn
mij liet roepen, Rome immers had willen verlaten
godsdienstoefeningen voort te zetten. Maar ik voelde mij
innerlijk te zeer bewogen, om zooals anders mijn gemoed
geheel op het hemelsche te kunnen richten. Onwillekeurig
dacht ik zelfs tijdens het gebed aan mijn vroeger leven; het
beeld van mijn zonden was verbleekt en slechts de glans van
een loopbaan, die ik als gunsteling van een vorst was begonnen, als biechtvader van den Paus zou voortzetten en
wie weet hoe hoog gestegen zou eindigen, stond schel glanzend
voor mijn geestesoog. Daardoor kwam het, dat ik, niet omdat
de Paus het had verboden, maar onwillekeurig, mijn godsdienstoefeningen staakte en in plaats daarvan door de straten van
Rome slenterde.
Toen ik op zekeren dag over het Spaansche Plein liep,
stond een groep menschen om de kast van een poppenspeler
heen. Ik hoorde het komieke gesnater van Jan Klaassen en het
schaterend gelach van de menigte. De eerste acte was afgeloopen, men bereidde zich voor op de tweede. Het kleine
gordijn vloog omhoog, de jeugdige David verscheen met
zijn slinger en den zak vol kiezelsteenen. Met potsier lijke
bewegingen beloofde hij, dat de onbehouwen reus Goliath
nu zonder twijfel zou worden verslagen en Israël gered. Een
zacht geruisch en gebrom werd hoorbaar. De reus Goliath,
met een enormen kop, kwam te voorschijn. Hoe verbaasd
was ik, toen ik met den eersten blik in den Goliathkop den
dwazen Belcampo herkende. Vlak onder den kop had hij,
door middel van een merkwaardig apparaat, een klein lichaam
met armpjes en beentjes bevestigd, zijn eigen schouders
en armen echter onder een kleed verborgen, dat men voor
den breed geplooiden mantel van Goliath kon aanzien.
Goliath hield met de zonderlingste grimassen en een grotesk
schudden van het dwergenlichaam een trotsche toespraak, die
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David slechts nu en dan door een zacht gegichel onderbrak.
Het volk lachte buitensporig, en ik zelf, wonderlijk geroerd
door de nieuwe, fabelachtige verschijning van Belcampo,
liet mij meesleepen en barstte uit in het sinds lang niet meer
gekende lachen van intens kinderlijk plezier. Ach, hoe
vaak was mijn lachen anders slechts de krampachtige stuiptrekking van de kwelling, die het gemoed verscheurde.
Aan het gevecht met den reus ging een lange discussie
vooraf en David bewees bijzonder kunstig en geleerd waarom
hij den vreeselijken tegenstander moest doodgooien. Belcampo liet al de spieren van zijn gezicht als knetterende loopende vuurtjes spelen, en daarbij sloegen de armpjes van
den reus naar den nog kleiner dan kleinen David, die haastig
ontweek en dan hier, dan daar, ja zelfs uit een vouw van
Goliaths eigen mantel te voorschijn kwam.
Eindelijk vloog de kiezelsteen tegen Goliaths hoofd, hij
viel neer en het gordijn rolde dicht. Door Belcampo's zotten
geest getroffen, lachte ik luidkeels; toen tikte iemand zacht
op mijn schouder. Een abt stond naast mij.
„Het verheugt mij", ving hij aan, „dat u, hoogeerwaarde
heer, het genoegen aan het aardsche niet hebt verloren. Nadat
ik uw merkwaardige godsdienstoefeningen had gezien, achtte
ik u er bijna niet meer toe in staat over zulke zotternijen te
kunnen lachen".
Toen de abt dit zei, was het mij alsof ik mij over mijn
vroolijkheid moest schamen, en onwillekeurig zei ik, wat mij
direct daarop zeer berouwde te hebben uitgesproken: „Geloof mij, eerwaarde heer abt", zei ik, „dat hem, die in het meest
bonte golvenspel des levens een flinke zwerver was, nooit
de kracht ontbreekt uit een sterken stroom op te duiken en
moedig het hoofd op te heffen".
De abt keek mij met fonkelende oogen aan. „Ei", zei hij,
„hoe goed hebt u dat beeld gevonden en te pas gebracht.
Nu geloof ik u geheel te kennen en bewonder u uit het diepst
van mijn ziel".
„Ik zou niet weten, eerwaarde heer, hoe een arme, boe31 2

tende monnik uw bewondering zou vermogen op te wekken!"
„Voortreffelijk, eerwaarde! U valt in uw rol terug!
U
bent de gunsteling van den Paus?"
„Den zeer heiligen stedehouder des Heeren heeft het behaagd, mij zijn blik waardig te keuren. Ik heb hem in het stof
liggend vereerd, zooals het de waardigheid betaamt, die de
eeuwige Macht hem verleende, toen zij zag dat zijn inner lijk
getuigde van de hemelsche reine deugd".
„Nu, gij waardige vazal aan den troon van den driemaal
gekroonde, je zult zeker je werk goed doen! Maar geloof mij,
de tegenwoordige stedehouder des Heeren is een juweel
van deugd vergeleken bij Alexander den Zesden 1, en dan
hebt ge misschien toch een misrekening gemaakt! Hoewel
speel uw rol! Spoedig zal ten einde gespeeld zijn, wat
opgewekt en vroolijk werd begonnen. Het ga u goed,
zeer eerwaarde heer!"
Met een schril hoongelach haastte de abt zich weg; ik bleef
verstard staan. Vergeleek ik zijn laatste opmerking over den
Paus met mijn eigen waarnemingen, dan moest het mij wel
duidelijk worden, dat hij geenszins de overwinnaar was die
na den strijd met het dier was gekroond, waarvoor ik hem had
gehouden, en ook moest ik er op verschrikkelijke wijze van
worden overtuigd, dat althans het ingewijde deel van het
publiek mijn penitentie als een huichelachtig streven was
voorgekomen om mij op de een of andere wijze omhoog te
werken.
Diep in mijn innerlijk gewond, keerde ik naar mijn klooster
terug en bad met overgave in de verlaten kerk. Toen, als
vielen mij de schellen van de oogen, herkende ik spoedig
de verleiding van den Booze, die opnieuw had getracht
mij te verstrikken, maar tege lijk ook mijn zondige zwakheid
en de straf des hemels. Slechts een haastige vlucht kon mij
redden en ik besloot, mij in den vroegen morgen op weg te
begeven.
I Paus van r 49 2- I 5 0 3 , daarv66r kardinaal Rodrigo Borgia. — Vert.
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Het was reeds bijna nacht geworden, toen luid aan de
huisbel van het klooster werd getrokken. Spoedig daarna
kwam de broeder portier in mijn cel en deelde mij mee, dat
een zonderling gekleed man mij met alle geweld wilde spreken.
Ik ging naar de spreekkamer; het was Belcampo, die op zijn
zotte manier op mij afsprong, mij bij beide armen greep en
mij haastig meetrok in een hoek.
„Medardus", begon hij zacht en haastig, „Medardus, je
kunt doen wat je wilt om je in het ongeluk te storten, de dwaasheid zit je achterna op de vleugels van den Westenwind,
Zuiden- of Zuidwestenwind of wat dan ook, en grijpt
je, ook als nog slechts een punt van je pij uit den afgrond
steekt, en trekt je er uit. 0, Medardus, erken dat erken
wat vriendschap is, erken wat liefde vermag, geloof aan David
en Jonathan, geliefde Kapucijn!"
„Ik heb u als Goliath bewonderd", viel ik den kletskous
in de rede, „maar zeg mij nu spoedig wat er aan de hand
is waarom komt u naar mij toe?"
„Waarom ik hier kom?" zei Belcampo, „wat mij hierheen
drijft? Waanzinnige liefde voor een Kapucijn, dien ik eens
die om zich heen smeet met bloedigop zijn nummer zette,
die omgang had met afschuwelijke
gouden dukaten,
spoken,
die, nadat hij een weinigje had gemoord, met de
schoonste vrouw ter wereld wilde trouwen, op burgerlijke of
veeleer adellijke wijze".
„Houd op!" riep ik, „houd op, jij afschuwelijke dwaas!
Wat jij mij met laaghartigen moedwil verwijt, heb ik zwaar
geboet".
„O heer", ging Belcampo voort, „is de plek nog zoo gevoelig, waar de vijandige macht diepe wonden sloeg? Wel,
dan is uw genezing nog niet volkomen. Nu, ik zal zacht en
kalm zijn als een vroom kind; ik zal mij beteugelen, ik zal
niet meer springen, lichamelijk noch geestelijk, en u, geliefde
Kapucijn, slechts zeggen, dat ik voornamelijk zooveel van
u houd om uw sublieme dwaasheden, en omdat het in ieder
geval nuttig is, dat dat dolle beginsel zoolang als maar mogelijk
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is op aarde leeft en gedijt, zal ik je redden uit ieder doodsgevaar, waarin je je moedwillig begeeft. In mijn poppenkast
heb ik een gesprek afgeluisterd, dat jou betreft. De Paus
wil je tot prior van het Kapucijnerklooster alhier en tot biechtvader verheffen. Vlucht snel, snel weg uit Rome, want dolken
loeren op je. je staat den Dominicaan, die nu de biechtvader
van den Paus is, en zijn aanhang in den weg. Morgen mag je
niet meer hier zijn".
Dit nieuwe voorval kon ik heel goed met de uitlatingen
van den onbekenden abt rijmen; ik was zoo onthutst, dat
ik nauwelijks merkte hoe de potsierlijke Belcampo mij steeds
opnieuw omhelsde en ten slotte met zijn gewone merkwaardige grimassen en sprongen afscheid nam.
Het kan na middernacht zijn geweest, toen ik de buitenste
poort van het klooster hoorde openen en een wagen dof over
het plaveisel van den hof naar binnen rijden. Spoedig daarna
naderden voetstappen door de gang; men klopte op de
deur van mijn cel, ik opende en zag pater Guardian, gevolgd
door een zwaar vermomden man, die een fakkel droeg.
„Broeder Medardus", zei Guardian, „een stervende vraagt
in doodsnood om uw geestelijken bijstand en het laatste
oliesel. Doe, wat uw werk is, en volg dezen man, die u daarheen zal brengen, waar men u noodig heeft".
Een ijskoude rilling liep door mij heen, het vermoeden
kwam in mij op dat men mij ter dood wilde brengen; toch
mocht ik niet weigeren en ik volgde daarom den vermomden
man, die het portier van den wagen opende en mij uitnoodigde
in te stappen. In den wagen trof ik twee mannen aan, die mij
tusschen zich in lieten zitten. Ik vroeg waarheen men mij wilde
brengen? wie juist van mij bijstand en het laatste oliesel verlangde? . Geen antwoord!
In diep stilzwijgen reden wij door een aantal straten. Uit
het geluid meende ik te mogen opmaken dat wij reeds buiten
Rome waren; maar spoedig hoorde ik duidelijk, dat wij door
een poort en daarna weer door geplaveide straten .reden.
Eindelijk stond de wagen stil, snel werden mij n handen
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gebonden en een dikke kap viel over mijn gezicht. „U zal
geen leed worden gedaan", zei een ruwe stem, „slechts moet
u zwijgen over alles wat u zult zien en hooren, anders bent u
zeker van een oogenblikkelijken dood".
Men tilde mij uit den wagen, sloten knarsten en een poort
dreunde op zware, weerbarstige hengsels open. Men leidde
mij door lange gangen en eindelijk langs trappen naar beneden, dieper en dieper. Het gegalm der voetstappen
overtuigde mij er van, dat wij ons in gewelven bevonden,
waarvan de bestemming door een doordringende lijkenlucht
werd verraden.
Eindelijk stond men stil
mijn handen werden losgebonden, de kap werd mij van het hoofd getrokken. Ik bevond
mij in een ruim, door een hanglamp zwak verlicht gewelf;
een in het zwart vermomde man, waarschijnlijk dezelfde
die mij hierheen had gebracht, stond naast mij; rondom zaten
Dominicaner monniken op lage banken. Mij schoot de
afschuwelijke droom te binnen, dien ik eens in den kerker
had gehad; ik was er zeker van, dat ik een pijnlijken dood
zou sterven en bad in stilte vol overgave, niet om redding,
maar om een zalig einde.
Na enkele minuten duister zwijgen vol vermoedens, trad
een der monniken op mij toe en zei met zachte stem: „Wij
hebben over een van uw ordebroeders recht gesproken,
Medardus! Het vonnis zal worden voltrokken. Van u, een
heilig man, verwacht hij absolutie en bijstand in den dood!
Ga, en doe wat uw werk is!"
De vermomde, die naast mij stond, greep mij bij den arm
en bracht mij verder door een smalle gang in een klein gewelf.
Hier lag in een hoek op een leger van stroo een bleek, uitgeteerd, met lompen behangen geraamte. De vermomde
zette de lamp, die hij had meegenomen, op de steenen tafel
in het midden van het gewelf en verwijderde zich.
Ik naderde den gevangene, hij draaide zich moeizaam naar
mij toe. Ik verstarde, toen ik de eerwaardige trekken van
den vromen Cyrillus herkende. Een hemelsch, verheerlijkt
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lachje gleed over zijn gezicht. „Dan hebben", begon hij met
matte stem, „de verschrikkelijke dienaren der hel, die hier
huizen, mij toch niet misleid. Door hen vernam ik, beste
broeder Medardus, dat jij je in Rome bevond en daar ik zoo
verlangde je te zien, omdat ik je groot onrecht heb aangedaan,
beloofden zij mij, jou naar mij toe te brengen in mijn stervensuur. Dit is nu dus aangebroken en zij hebben woord gehouden".
Ik knielde bij den eerwaardigen, vromen grijsaard neer,
ik bezwoer hem, mij v6 6r alles te vertellen hoe het mogelijk
was geweest, dat men hem in een kerker had opgesloten
en hem ter dood had veroordeeld.
„Lieve broeder Medardus", zei Cyrillus, „eerst nadat ik
berouwvol zal hebben erkend, hoezeer ik uit vergissing
tegen jou gezondigd heb, eerst als jij mij met God hebt verzoend, mag ik met je praten over mijn ellende, over mijn
aardschen ondergang! Je weet, dat ik, en met mij ons
klooster, jou voor den laaghartigsten zondaar heb gehouden;
je had, geloofden wij, de ongehoordste misdaden op je hoofd
geladen en wij hadden je uit onze gemeenschap gestooten.
En toch was het slechts een noodlottig oogenblik, waarin
de Duivel je den strop om den nek wierp en je van de heilige
plaats wegrukte in het zondige leven der wereld. Gebruik
makend van je naam, je kleedij, je gestalte, beging een duivelachtige bedrieger al die misdaden, die jij bijna met den smadelijken dood van den moordenaar had moeten bekoopen. Op
wonderbaarlijke wijze heeft de eeuwige macht het geopenbaard, dat jij weliswaar lichtzinnig hebt gezondigd, daar je
streven er naar uitging je gelofte te breken, maar dat je onschuldig bent aan die verschrikkelijke misdaden. Ga terug
naar ons klooster; Leonardus en de broeders zullen jou, dien
men als verloren beschouwde, met liefde en vreugde opnemen. 0 Medardus . .."
De grijsaard, door zwakte overmand, viel in een diepe
bewusteloosheid. Ik bood weerstand aan de spanning die
zijn woorden, welke op een nieuw, wonderbaarlijk voorval
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schenen te duiden, in mij hadden opgewekt, en slechts aan
hèm, aan het heil van zijn ziel denkend, probeerde ik, hoewel
mij ieder hulpmiddel daartoe ontbrak, hem daardoo r. tot het
leven terug te brengen, door zacht en langzaam met mijn hand
over zijn hoofd en borst te strijken; een in ons klooster gebruikelijke manier om doodzieken weer tot bewustzijn te brengen.
Cyrillus herstelde zich spoedig en hij, de vrome, biechtte
aan mij, den misdadigen zondaar! Maar het was als werd,
toen ik den grijsaard, wiens hoogste misslag slechts twijfel
was geweest, waaraan hij nu en dan ten prooi was gevallen,
absolutie verleende, door de hooge, eeuwige macht een geest
des hemels in mij ontstoken, en als was ik slechts het werktuig,
het tot lichaam geworden orgaan, waarvan die macht zich
bediende, om reeds hier op aarde menschelijk tegen den nog
niet gestorven mensch te spreken.
Cyrillus sloeg den geloovigen blik naar den hemel en zei:
O, broeder Medardus, hoezeer hebben je woorden mij „0,
gesterkt! Opgewekt ga ik den dood tegemoet, dien misdadige
booswichten mij bereiden! Ik val als een offer van de afschuwelijke valschheid en zonde, die den troon van den driemaal
gekroonde omgeeft".
Ik hoorde zachte schreden, die dichter en dichterbij kwamen,
de sleutels rammelden in het slot der deur.
Cyrillus kwam met groote inspanning overeind, greep
mijn hand en zei in mijn oor: „Ga naar het klooster terug!
Leonardus is van alles op de hoogte; hij weet hoe ik sterf.
Hoe spoedig zou
Bezweer hem over mijn dood te zwijgen.
de dood mij, afgeleefden grijsaard, ook anders hebben achterBid voor het heil van
Het ga je goed, broeder!
haald.
mijn ziel! Ik zal bij jullie zijn, als jullie in het klooster mijn
doodenmis leest. Beloof mij, dat je hier over alles wat je
gewaar zult worden, zult zwijgen, want anders veroorzaak
je slechts je eigen ondergang en verwikkel je ons klooster
in duizenderlei gevaarlijke kwesties!"
Dat deed ik; vermomden waren binnengetreden, zij tilden
den grijsaard van het bed en sleepten hem, die van uitputting
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niet kon loopen, door de gang naar het gewelf, waarin ik al
eerder was geweest. Op een wenk der vermomden was ik
gevolgd; de Dominicanen hadden een kring gevormd, waarbinnen men den grijsaard bracht en liet neerknielen op een
hoopje aarde, dat in het midden was uitgestort. Men had
hem een crucifix in de hand gegeven. Ik was, omdat ik vond
dat mijn ambt mij dat gebood, mee in den kring getreden
en bad luid.
Een Dominicaan pakte mij bij den arm en trok mij terzijde.
Op dat oogenblik zag ik in de hand van een vermomde,
die achter den rug van den grijsaard was gaan staan, een
zwaard flikkeren en Cyrillus' bloedig hoofd rolde tot voor
mijn voeten. Ik zonk bewusteloos op den grond.
Toen ik weer bijkwam, bevond ik mij in een kleine, op een
cel gelijkende kamer. Een Dominicaan kwam op mij toe en
zei met een boosaardig lachje: „LI bent zeker erg geschrokken,
beste broeder, en u moest u er toch werkelijk over verheugen,
dat u met eigen oogen een zoo schoon martelaarschap hebt
mogen aanschouwen. Want zoo moet men het wel noemen,
als een broeder uit uw klooster een verdienden dood sterft,
want u bent natuurlijk allemaal zonder uitzondering heiligen?"
„Heiligen zijn wij niet", zei ik, „maar in ons klooster werd
nog nooit een onschuldige vermoord. Laat mij gaan! Ik heb
mijn werk met vreugde volbracht. De geest van den Verheerlijkte zal mij nabij zijn, wanneer ik in de handen mocht vallen
van laaghartige moordenaars!"
„Ik twijfel er in 't geheel niet aan", zei de Dominicaan,
„dat broeder Cyrillus zaliger in zoo'n geval in staat zal zijn,
u bijstand te verleenen, maar u zoudt, beste broeder, zijn
terechtstelling toch niet een moord willen noemen? Cyrillus
heeft ernstig tegen den stedehouder des Heeren gezondigd,
en deze was het, die zelf beval dat hij moest sterven. Maar
hij zal u immers alles hebben gebiecht, en het is derhalve
nutteloos met u daarover te spreken; neem liever dit, ter
versterking en verfrissching, u ziet er bleek en ontdaan uit".
Met deze woorden reikte de Dominicaan mij een kristallen
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bokaal toe, waarin een donkerroode, bijzonder geurige wijn
schuimde. Ik weet niet, welk vermoeden door mij heen
schoot toen ik de bokaal aan den mond zette. Maar het
stond vast, dat ik denzelfden wijn rook, dien eens Euphemie
mij in dien noodlottigen nacht inschonk, en onwillekeurig,
zonder bepaalde gedachten, goot ik hem uit in de linkermouw
van mijn pij, terwijl ik, als werd ik verblind door het licht
van de hanglamp, de linkerhand voor de oogen hield.
„Wel moge het u bekomen", zei de Dominicaan, terwijl
hij mij haastig de deur uitduwde.
Men duwde mij in den wagen, die tot mijn verwondering
leeg was, en ging met mij weg.
De verschrikkingen van den nacht, de geestelijke inspanning, het diepe verdriet over den ongelukkigen Cyrillus,
brachten mij in een toestand van verdooving, zoodat ik
zonder mij te verzetten toegaf, toen men mij uit den wagen
trok en tamelijk onzacht op den grond liet vallen. De morgen
brak aan, en ik zag dat ik voor de poort van het Kapucijnerklooster lag, aan welks bel ik trok, toen ik mij had opgericht.
De portier schrok van mijn bleek, ontdaan uiterlijk en had
waarschijnlijk den prior de wijze waarop ik was teruggekeerd,
medegedeeld, want direct na de vroegmis kwam deze met
bezorgd gezicht in mijn cel. Op zijn vragen antwoordde ik
slechts in het algemeen, dat de dood van hem, wien ik absolutie moest verleenen, te verschrikkelijk was geweest, om mij
niet tot in mijn diepste binnenste te ontroeren; maar al spoedig
kon ik niet verder spreken van de brandende pijn, die ik in
mijn linkerarm had; ik schreeuwde het uit. De heelmeester
van het klooster verscheen, men scheurde de vast op het vleesch
klevende mouw er af en bevond, dat de heele arm als door
een bijtende substantie was ontvleesd en aangevreten.
„Ik had wijn moeten drinken ik heb dien in mijn mouw gegooid!" steunde ik, flauw vallend van de verschrikkelijke pijn.
„In den wijn was bijtend vergif", riep de heelmeester en
haastte zich middelen aan te wenden, die ten minste spoedig
de woedende pijn verlichtten.
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Door de kundigheid van den heelmeester en de zorgvuldige verpleging, die de prior mij ten deel liet vallen, gelukte het den arm, die eerst geamputeerd zou worden, te
redden; maar het vleesch verschrompelde tot op het been
en de gevaarlijke, vergiftigde drank had alle kracht, den arm
te bewegen, gebroken.
„Het is mij maar al te duidelijk", zei de prior, „wat die
geschiedenis, die u bijna uw arm had gekost, te beteekenen
heeft. De vrome broeder, Cyrillus verdween op onbegrijpelijke wijze uit ons klooster en uit Rome, en ook u, beste
broeder Medardus, zult op dezelfde wijze te gronde gaan,
als u Rome niet spoedig verlaat. Op allerlei verdachte manieren won men inlichtingen over u in gedurende den tijd
dat u ziek was en slechts aan mijn waakzaamheid en aan de
eensgezindheid der vrome broeders hebt u het te danken,
dat u niet tot in uw cel door moord werd achtervolgd. Zooals
u mij heelemaal een wonderlijke man toeschijnt, die overal
door noodlottige banden omstrikt raakt, zoo bent u zekerlijk
ook gedurende den korten tijd van uw verblijf in Rome tegen
uw wil veel te opzienbarend geworden, dan dat het voor
zekere personen niet gewenscht zou zijn, u uit den weg te
ruimen. Ga terug naar uw vaderland, naar uw klooster!
Vrede zij met u!"
Ik voelde wel, dat, zoolang ik mij in Rome bevond, mijn
leven in voortdurend gevaar zou verkeeren, maar bij de
kwellende gedachte aan al het misdadige dat ik had bedreven,
en dat ook de strengste penitentie niet had vermogen te
delgen, voegde zich de lichamelijke gevoelige pijn van den verwelkenden arm, en ik hechtte geen waarde meer aan een
smartelijk, kwijnend bestaan, dat ik door een mij snel toegebrachten dood als een drukkenden last zou kunnen laten
varen. Steeds meer maakte ik mij vertrouwd met de gedachte,
een gewelddadigen dood te sterven, en dezen beschouwde ik
al spoedig als een glorierijk, door mijn strenge boete verworven martelaarschap.
Ik zag mijzelf, hoe ik door de poort van het klooster naar
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buiten liep, en hoe een duistere gestalte mij snel met een dolk
doorstak. Het volk stroomde te hoop om het bloedige lijk.
„Medardus de vrome, boetvaardige Medardus is vermoord!" riep men door de straten, en dichter en dichter
dromden de menschen, luid weeklagend, om den ontzielde
heen. Vrouwen knielden neer en droogden met witte doeken de wond af, waaruit het bloed te voorschijn stroomde.
Ineens ziet een van haar het kruis op mijn hals en schreeuwt
luidkeels: „Hij is een martelaar, een heilige! Kijk, hier is het
teeken des Heeren, dat hij op zijn hals heeft!" Dan valt alles
op de knieën. Gelukkig hij, die het lichaam van den heilige
kan aanraken, die slechts zijn pij kan grijpen! Snel is een draagbaar gebracht, het lichaam er op gelegd, met bloemen bestrooid en in een triomftocht dragen jongelingen het onder
luid gezang en gebed naar Sint-Pieter!
Zoo werkte mijn fantasie een beeld uit, dat mijn verheerlijking hier op aarde met levendige kleuren uitbeeldde, en
niet bedenkend, niet vermoedend, hoe de kwade geest van
zondigen trots mij opnieuw poogde te verleiden, besloot
ik, na mijn volledig herstel in Rome te blijven, mijn tot nu
toe gevolgde levenswijze te vervolgen en bf glorierijk te zullen
sterven, 6f, door den Paus aan mijn vijanden ontrukt, tot hooge
kerkelijke waardigheden te stijgen.
Door mijn sterke, levenskrachtige natuur kon ik de pijn
uithouden en weerstand bieden aan de inwerking van het
helsche sap, dat van buiten af mijn innerlijk poogde te ondermijnen. De arts beloofde mij spoedige beterschap, en inderdaad had ik nog slechts in oogenblikken van delireeren, die
aan het inslapen plegen vooraf te gaan, aanvallen van koorts,
die afwisselend met koude huiveringen en gloeiende warmte
optrad.
Juist in deze oogenblikken was het, dat ik, geheel vervuld
van de voorstelling van mijn martelaarschap, mijzelf, zooals
reeds zoo vaak was gebeurd, door een dolkstoot in de borst
vermoord zag. Doch, in plaats dat ik mij, zooals gewoonlijk,
op het Spaansche Plein zag liggen, en spoedig door een volks3 22

menigte, die mijn heiligverklaring verbeidde, omgeven,
lag ik eenzaam in een laan van den kloostertuin in B. -- In
plaats van bloed, welde een walgelijk, kleurloos vocht uit
de wijd gapende wonde, en een stem zei: „Is dàt bloed door
een martelaar vergoten? Maar ik zal het onreine water
zuiveren en kleuren, en dan zal het vuur, dat over het licht
heeft gezegevierd, hem kronen!" Ik was het, die dit had gezegd; toen ik mij echter gescheiden voelde van mijn doode
zelf, merkte ik wel, dat ik de wezenlooze gedachte van mijn
Ik was, en al spoedig herkende ik mij als het in den aether
zwemmende rood. Ik werkte mij omhoog tot de lichtgevende
bergtoppen ik wilde door de poort van gouden ochtendwolken in den thuisburcht binnengaan, maar bliksemstralen
schoten, als in vuur opvlammende slangen, kruiselings door
het gewelf des hemels, en ik zonk naar beneden, een vochtige,
kleurlooze nevel. „Ik
ik", zei de gedachte, „ik ben het,
die jullie bloemen, jullie bloed kleurt;
bloemen en bloed
zijn jullie huwelijkstooi, dien ik bereid!"
Naarmate ik
dieper en dieper viel, zag ik het lijk met de wijd gapende
wonde in de borst, waaruit dat onreine water in stroomen
vloeide. Mijn adem moest het water veranderen in bloed,
maar het geschiedde niet; het lijk richtte zich op en staarde
mij met holle, gruwzame oogen aan en gierde als de Noordenwind in een diepe kloof: „Verblinde, dwaze gedachte, geen
strijd tusschen licht en vuur, maar het licht krijgt den vuurdoop door het rood, dat hij poogde te vergiftigen". Het
lijk zonk neer; alle bloemen op den bodem lieten hun hoofd
verwelkt zinken, menschen, op bleeke spookgestalten gelijkend, wierpen zich ter aarde en een duizendstemmig, troosteloos gejammer steeg naar de lucht: „O Heer, Heer! is de last
van onze zonden zoo onmetelijk, dat Ge den Booze de macht
geeft, het zoenoffer van ons bloed te verstikken?" Sterker
en sterker, als de bruisende golfslag der zee, klonk de klacht!
De gedachte wilde verstuiven in den geweldigen klank van
het troostelooze klagen, toen werd ik als door een electrischen
schok uit den droom omhooggerukt. De torenklok van het
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klooster sloeg twaalf, en verblindend licht viel door de
vensters van de kerk in mijn cel. „De dooden stijgen uit de
graven op en houden kerkdienst", zoo klonk een stem in
mijn binnenste, en ik begon te bidden. Toen hoorde ik een
zacht geklop. Ik meende, dat de een of andere monnik bij
mij wilde binnenkomen, maar met diepe ontsteltenis hoorde
ik spoedig dat gruwzame gegichel en gelach van mijn spookachtigen dubbelganger, en plagend en hoonend werd er geroepen: „Broedertje, broedertje! Nu ben ik weer bij je.
Dewondblt. eodr.
kom met mij mee, broedertje Medardus! Kom met mij mee!"
Ik wilde van mijn legerstede opspringen, maar de ontzetting
had haar ijzig kleed over mij heen geworpen, en iedere beweging die ik probeerde te doen, leidde tot een innerlijke
kramp, die de spieren verscheurde. Slechts de gedachte
bleef en zij was een hartstochtelijk gebed : dat ik gered zou
mogen worden van de duistere machten, die uit de openstaande poort der hel op mij aandrongen.
Het gebeurde dat ik mijn gebed, slechts innerlijk gedacht,
luid en duidelijk verstaanbaar hoorde, hoe het meester werd
over het geklop en gegichel en het angstwekkend gezwets van
den vreeselijken dubbelganger, maar ten slotte verloren ging
in een merkwaardig gezoem, zooals wanneer de Zuidenwind
zwermen boosaardige insecten heeft wakker gemaakt, die
vergiftigde zuigsprieten in het bloeiende gewas steken. Het
gezoem werd tot die troostelooze klacht der menschen, en
mijn ziel vroeg: „Is dat niet de voorspellende droom, die
genezend en troostend je bloedige wonde wil bedekken?"
Op dat oogenblik brak de purperglans van het avondrood
door den donkeren, kleurloozen nevel heen; daarin verhief
zich een statige gestalte. Het was Christus; uit elk van
zijn wonden parelde een druppel bloed, en het rood was aan
de wereld teruggeschonken, en de jammerklacht der menschen werd tot een juichenden lofzang, want het rood was
de genade des Heeren, die hun deelachtig was geworden.
Slechts het bloed van Medardus vloeide nog kleurloos uit
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de wonde, en hij smeekte hartstochtelijk: „Moet alleen ik,
slechts ik op heel de wijde wereld zonder troost blijven overgeleverd aan de eeuwige kwelling der verdoemenis?" Toen
bewoog zich iets in de boschjes; een roos, door hemelschen
gloed fel gekleurd, strekte haar kopje naar voren en keek
Medardus met een engelachtig mild lachje aan, en een heerlijke
geur omving hem, en die geur was het wonderlijke lichten
van de zuiverste voorjaarslucht. „Niet het vuur heeft overwonnen, geen strijd tusschen licht en vuur! Vuur is het woord,
dat de zondaars verlicht". Het was, als had de roos deze
woorden gesproken, maar de roos was een lieftallige vrouwelijke gedaante. In een wit kleed, rozen in het donkere haar
gevlochten, trad zij mij tegemoet.
„Aurelie!" schreeuwde ik het uit, uit den droom ontwakend; een wonderlijke rozengeur vulde de cel, en ik moest
het wel voor een misleiding van mijn geprikkelde zintuigen
houden, toen ik duidelijk Aurelie's gestalte meende waar te
nemen, hoe zij mij met ernstigen blik aankeek en daarna scheen
op te lossen in de stralen van het ochtendlicht, die mijn cel
binnenvielen. Nu herkende ik de verleiding van den Duivel
en mijn zondige zwakheid. Ik snelde naar beneden en bad
vol overgave bij het altaar van de heilige Rosalia. Geen
kastijding, geen penitentie in den zin van het klooster, maar
toen de middagzon haar stralen loodrecht naar beneden
schoot, bevond ik mij reeds op enkele uren afstand van Rome.
Niet slechts Cyrillus' waarschuwing, doch een onweerstaanbaar verlangen naar het vaderland dreef mij langs denzelfden
weg terug, dien ik naar Rome had gevolgd. Zonder het te
willen had ik, terwijl ik mij n roeping wenschte te ontvluchten,
den kortsten weg gevolgd naar het door den prior Leonardus
bepaalde doel.
Ik meed de residentie van den vorst, niet omdat ik bang
was te worden herkend en opnieuw in handen te vallen van
de crimineele rechtbank, maar hoe zou ik zonder hartverscheurende herinnering de plaats kunnen betreden, waar ik, in
misdadige dwaling, mij vermat een aardsch geluk na te jagen,
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waarvan ik, een aan God gewijde, immers afstand had gedaan, ach, waar ik, mij afJkeerend van den eeuwigere, reinen
geest der liefde, het oogenblik van de bevrediging van de
aardsche drift beschouwde als het hoogste lichtpunt van het
leven, waarin het zinnelijke en bovenzinnelijke in één vlam
oplaait; waar ik de beweeglijke volheid des levens, gevolgd
door zijn overvloedigen rijkdom, als het beginsel beschouwde,
dat zich krachtig moest verzetten tegen dat streven naar het
hemelsche, dat ik slechts onnatuurlijke zelfverloochening
kon noemen! Maar dat was nog niet alles! Diep in mijn
binnenste voelde ik, ondanks de versterking van mijn geestkracht, die door onberispelijken levenswandel, door aanhoudende zware boetedoening mijn deel zou worden, de
onmacht om zegevierend een gevecht te doorstaan, waartoe
die duistere, afgrijselijke macht, wier invloed ik maar al te
vaak, al te verschrikkelijk had ondergaan, mij onverwachts
kon aanzetten.
Misschien prijkend in al haar liefAurelie weerzien!
talligheid en schoonheid! Zou ik dat kunnen verdragen,
zonder te worden overmand door den geest van het kwade,
die zeker nog met de vlammen der hel mijn bloed verhitte,
zoodat het razend gistend door mijn aderen stroomde?
Hoe vaak zag ik Aurelie's gestalte, maar hoe vaak werden
daarbij in mijn innerlijk gevoelens wakker, welker zondigheid
ik herkende en die ik met al mijn wilskracht vernietigde!
Slechts in het bewustzijn van alles, waaruit de grootste,
helderste opmerkzaamheid ten aanzien van mijzelf voortkwam, en het gevoel van mijn onmacht, die mij beduidde den
strijd te vermijden, meende ik de waarachtigheid van mijn
boete te herkennen, en troostrijk was de overtuiging, dat
althans de helsche geest van den trots en de vermetelheid
het tegen de duistere machten op te nemen, mij had
verlaten.
Spoedig was ik in het gebergte, en op een morgen dook
uit den nevel in het zich voor mij uitstrekkende dal een slot
op, dat ik naderbij komend goed herkende. Ik bevond mij
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op de bezitting van baron van F. De parkaanleg was verwilderd, de paden dichtgegroeid en met onkruid bedekt;
op het vroeger zoo mooie gazon voor het slot liep vee te
grazen in het hooge gras de vensters van het slot waren
hier en daar gebroken, de opgang vervallen.
Geen menschelijke ziel liet zich zien. Ik stond daar stom
en star in afgrijselijke eenzaamheid. Een zacht gesteun klonk
uit een nog in tamelijk goeden staat verkeerend boschje en ik
zag een ouden man met spierwit haar, die in het boschje zat en
mij, hoewel ik dicht genoeg bij hem was, niet scheen op te
merken. Toen ik nog dichterbij kwam, hoorde ik de woorden:
„Dodzeijnalm ,dkiefha!Acurl
dood
ook jij, de laatste!
dood voor deze wereld!"
Ik herkende den ouden Reinhold. Als vastgeworteld bleef
ik staan. „Aurelie dood? Neen, neen, je vergist je, oude
man, haar heeft de eeuwige macht beschermd voor het mes
van den laaghartigen moordenaar", zei ik.
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Toen kromp de oude man als door een bliksemstraal geLeotroffen ineen en riep luid: „Wie is hier? Wie is hier?
Leopold!"
pold!
Een jongen kwam aanloopen; toen hij mij zag, boog hij diep
en groette: „Laudetur Jesus Christus!" „In omnia saecula
saeculorum" I , antwoordde ik.
Toen vermande de oude man zich en riep nog luider: „Wie
Nu zag ik, dat de oude blind was.
is hier? Wie is hier?"
,,Een eerwaarde vader", zei de jongen, ,,een geestelijke
van de orde der Kapucijnen is hier".
Toen was het, als werd de oude man door diepen afschuw
en ontzetting aangegrepen, en hij schreeuwde: „Weg, weg!
Naar binnen, naar binnen!
Jongen, breng mij weg!
Sluit de deuren af! Peter moet de wacht houden! Weg,
weg, naar binnen!" De oude man verzamelde al de kracht,
die hem nog restte, om voor mij te vluchten als voor een verscheurend dier. Verwonderd en verschrikt keek de jongen
mij aan; maar de oude man, in plaats van zich door hem te
laten leiden, rukte hem mee, en spoedig waren zij door de
deur verdwenen, die, zooals ik hoorde, stevig werd gesloten.
Snel vluchtte ik weg van het tooneel van mijn zwaarste
misdaden, die bij deze scène levendiger dan ooit weer voor
mij gestalte kregen, en spoedig bevond ik mij in het dichtste
kreupelhout. Vermoeid ging ik aan den voet van een boom
op het mos zitten; niet ver daarvandaan was een kleine heuvel
opgeworpen, waar een kruis op stond.
Toen ik uit den slaap, waarin ik door afmatting was gezonken, ontwaakte, zat een oude boer naast mij, die, toen hij
zag dat ik weer was opgemonterd, eerbiedig zijn muts afnam
en op een toon van volkomen, oprechte gemoedelijkheid zei:
„Wel, u bent zeker van heel ver komen wandelen, eerwaarde
vader, en zeer moe geworden, want anders zou u op dit
afgrijselijk plekje niet in zoo diepen slaap zijn verzonken.
Maar u weet misschien heelemaal niet, wat er met dit plekje
aan de hand is?"
I Geloofd zij Jezus Christus ! — Tot in alle eeuwigheid. — Vert.
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Ik verzekerde, dat ik als vreemde, te voet uit Italië naar
hier gekomen pelgrim, geenszins op de hoogte was van wat
hier was voorgevallen.
„Het betreft", zei de boer, „in het bijzonder u en uw ordebroeders, en ik moet bekennen dat, toen ik u hier zoo rustig
slapend aantrof, ik bij u ging zitten, om ieder mogelijk gevaar
van u af te wenden. Een aantal jaren geleden moet hier een
Kapucijn zijn vermoord. Zooveel is wel zeker, dat in dien
tijd een Kapucijn door ons dorp trok en, nadat hij er had
overnacht, in de richting van het gebergte verder ging. Op
denzelfden dag liep mijn buurman den dalweg af, die diep
beneden den Duivelsafgrond ligt en hoorde eensklaps een
ver, doordringend geschreeuw, dat op heel eigenaardige wijze
in de lucht wegstierf. Hij zegt zelfs, hetgeen mij onmogelijk
schijnt, een gestalte van den bergtop naar beneden te hebben
zien storten. Zooveel staat wel vast, dat wij allen in het dorp,
zonder te weten waarom, geloofden, dat de Kapucijn misschien wel naar beneden was gestort, en dat verschillenden van
ons daarheen gingen en, voor zoover het mogelijk was, zonder
het leven op het spel te zetten, naar beneden klommen, om
althans het lijk van den ongelukkigen man te vinden. Wij
konden echter niets ontdekken en lachten den buurman geducht uit, toen hij ons verzekerde, in een maanlichten avond,
over den dalweg naar huis terugkeerend, met doodsschrik een
naakt man uit den Duivelsafgrond omhoog te hebben zien
klimmen. Dat was slechts pure verbeelding; maar later hoorde
men dan toch, dat de Kapucijn, God weet waarom, hier
door een voornaam heer was vermoord en het lijk in den
Duivelsafgrond was gegooid. Hier op deze plek moet de
moord zijn gepleegd, daar ben ik van overtuigd, want
hoor maar eens, eerwaarde vader; eens zat ik hier en
bekeek in gedachten dien hollen boom daar naast ons. Ineens
lijkt het mij, alsof een donkerbruin stuk goed uit de spleet
hangt. Ik spring op, ik ga er heen en trek er een geheel nieuwe
Kapucijnerpij uit te voorschijn. Op de eene mouw kleefde
een weinig bloed en een slip was met den naam Medardus
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gemerkt. Ik dacht, arm als ik ben, een goede daad te doen,
door de pij te verkoopen en voor het daarvoor ontvangen
geld missen te laten lezen voor den armen, eerwaarden vader
die hier was vermoord, zonder zich op den dood te hebben
kunnen voorbereiden en zijn rekening op te maken. Zoo gebeurde het dan, dat ik de pij naar de stad bracht, maar geeneen uitdrager wilde haar koopen en een Kapucijnerklooster
was er niet; eindelijk verscheen een man, naar zijn kleeding
te oordeelen een jager of houtvester, die zei, hij had precies
zoo'n pij noodig, en hij betaalde mij rijkelijk voor mijn vondst.
Nu liet ik door onzen heer pastoor een waardige mis lezen
en plaatste, daar het niet mogelijk was in den Duivelsafgrond
een kruis aan te brengen, er hier eentje, ten teeken van den
smadelijken dood van den heer Kapucijn. Maar mijnheer
zaliger moet wel tamelijk erg uit den band zijn gesprongen,
want hij moet hier soms nog rondspoken, en dus heeft de
mis van mijnheer pastoor niet veel geholpen. Daarom verzoek
ik u, eerwaarde vader, als u gezond en wel van uw reis bent
thuisgekomen, houd dan een mis voor het zieleheil van uw
ordebroeder Medardus. Beloof mij dat!"
„LI vergist u, goede vriend! zei ik. „De Kapucijn Medardus, die verscheidene jaren geleden op reis naar Italië
door uw dorp trok, is niet vermoord. Voor hem een mis te
lezen is nog niet noodig, hij leeft, en kan nog werken voor zijn
eeuwig heil! Ikzelf ben deze Medardus!" Met deze woorden sloeg ik mijn pij open en toonde hem den in de slip
gestikten naam Medardus.
Nauwelijks had de boer den naam gezien, of hij verbleekte
en staarde mij vol ontzetting aan. Toen sprong hij plotseling
op en liep luid schreeuwend het bosch in. Het was duidelijk,
dat hij mij voor den spokenden geest van den vermoorden
Medardus hield en mijn pogingen, hem van deze vergissing
te overtuigen, zouden tevergeefsch zijn geweest.
De afgezonderdheid, de stilte van de plek, slechts onderbroken door het zachte bruisen van de boschbeek niet ver
weg, was ook bijzonder geschikt, afgrijselijke voorstellingen
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op te wekken; ik dacht aan mijn afschuwelijken dubbelganger,
en aangestoken door de ontsteltenis van den boer, begon ik
innerlijk te beven, daar het mij was, als zou hij uit dit of uit
gindsch duistere boschje te voorschijn stappen.
Mij vermannend, liep ik verder, en eerst toen de gruwzame
gedachte aan het spookbeeld, aan mijn Ik, waarvoor de boer
mij hield, mij had verlaten, dacht ik er aan dat mij nu immers
de verklaring was gegeven, hoe de krankzinnige monnik aan
de Kapucijnerpij was gekomen, die hij op de vlucht bij mij
had achtergelaten, en die ik met zekerheid als de mijne herkend had. De houtvester, bij wien hij zich ophield, en wien
hij om een nieuwe pij had gevraagd, had deze in de stad ge- kocht van den boer. Op hoe merkwaardige wijze het noodlottige voorval bij den Duivelsafgrond was verminkt, trof
mij diep, want ik zag nu, hoe alle omstandigheden zich moesten vereenigen, om die onheilbrengende verwisseling met
Victorin mogelijk te maken. Van zeer veel belang scheen mij
het wonderlijke visioen van den vreesachtigen buurman, en
met vertrouwen zag ik nog duidelijker opheldering tegemoet,
zonder te vermoeden, waar en hoe ik haar zou verkrijgen.
Eindelijk, na een onverpoosden voettocht van verscheidene
weken, naderde ik de plaats waar ik thuis was; met kloppend
hart zag ik de torens van het Cisterciënser-nonnenklooster
voor mij oprijzen.
Ik kwam in het dorp op het open plein voor de kloosterkerk.
Een lofzang, door mannenstemmen gezongen, klonk uit de
verte hier naar toe. Een kruis werd zichtbaar monniken,
paarsgewijze, als in een processie voortschrijdend, er achter.
Ach, ik herkende mijn ordebroeders, den grijzen Leonardus,
door een jongen, mij onbekenden broeder geleid, aan hun
hoofd. Zonder mij op te merken liepen zij zingend langs mij
heen en door de geopende kloosterpoort naar binnen. Spoedig
daarna kwamen op dezelfde wijze de Dominicanen en Franciscanen uit B. aanloopen; goed gesloten koetsen reden den
kloosterhof op, het waren de nonnen uit B. Uit alles kon ik
opmaken, dat het een of andere bijzondere feest zou worden
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gevierd. De kerkdeuren stonden wijd open, ik trad binnen
en merkte, hoe alles zorgvuldig werd geveegd en schoongemaakt. Men versierde het hoogaltaar en de zijaltaren met
bloemenslingers, en een koster praatte veel over frissche,
ontloken rozen, die in ieder geval den volgenden dag
heel in de vroegte moesten worden gehaald, daar de abdis
uitdrukkelijk had bevolen, dat het hoogaltaar met rozen
moest worden versierd.
Vastbesloten mij nu direct bij de broeders te voegen, ging
ik, nadat ik mij door een krachtig gebed had gesterkt, het
klooster binnen en vroeg naar den prior Leonardus; de portierster bracht mij in een zaal, Leonardus zat in een leunstoel,
omgeven door de broeders; luid weenend, innerlijk verscheurd,
onmachtig een woord te spreken, viel ik voor hem op de
knieën. „Medardus!" schreeuwde hij het uit, en een zacht
gemurmel liep door de rijen der broeders. „Medardus
broeder Medardus is eindelijk weer terug!"
de broeders drukten mij aan
Men deed mij opstaan,
hun borst. „Dank de hemelsche machten, dat je uit de strikken
der arglistige wereld bent gered! Maar vertel, vertel, broeder!" riepen de monniken door elkaar.
De prior verhief zich en op zijn wenk volgde ik hem in
de kamer die hem gewoonlijk bij zijn bezoek aan het klooster
als verblijf diende. „Medardus", begon hij, „je hebt op laaghartige wijze je gelofte gebroken; je hebt, daar je, in plaats
van de jou gegeven opdracht uit te voeren, schandelijk bent
ontvlucht, het klooster op de onwaardigste wijze bedrogen.
Ik kon je laten inmetselen, wilde ik met de gestrengheid van
de kloosterwet te werk gaan".
„Oordeel mij, eerwaarde vader", antwoordde ik, „veroordeel mij, zooals de wet het vereischt! Ach, met vreugde
werp ik den last van een ellendig, smartelijk leven van mij af.
Ik voel het wel, dat de gestrengste penitentie, waaraan ik mij
zou onderwerpen, mij hier op aarde geen troost kan schenken!"
„Verman je!" ging Leonardus voort. „De prior heeft met
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je gesproken; nu kan de vriend, de vader met je praten. Op
wonderbaarlijke wijze ben je van den dood gered, die je in
Rome bedreigde. Alleen Cyrillus werd het offer . . ."
„LI weet het dus?" vroeg ik vol verbazing.
„Alles", antwoordde de prior. „Ik weet dat je den arme
in den laatsten doodsnood bijstond, en dat men van plan was
jou met den vergiftigden drank, dien men je ter lafenis aanbood, te vermoorden. Waarschijnlijk heb jij, bewaakt door
de Argusoogen der monniken, toch gelegenheid gevonden,
den wijn geheel en al weg te gooien, want als je ook maar een
druppel gedronken had, was je binnen den tijd van tien
minuten gestorven!"
„O, kijkt u eens hier!" riep ik, en liet, de mouw van mijn
pij opstroopend, den prior mijn tot op het bot verschrompelden arm zien, terwijl ik vertelde, hoe ik, kwaadwilligheid
vermoedend, den wijn in mijn mouw had gegoten.
Leonardus schrok terug van den afschuwelijken aanblik
van het mummieachtige lichaamsdeel en zei zacht in zichzelf:
„Geboet heb je, jij, die op alle manieren hebt gezondigd; maar
Cyrillus jij vrome grijsaard!"
Ik zei den prior, dat mij de eigenlijke oorzaak van de heimelijke terechtstelling van Cyrillus onbekend was gebleven.
„Misschien", zei de prior, „was hetzelfde lot voor jou
weggelegd geweest, wanneer jij, zooals Cyrillus, als gevolmachtigde van ons klooster zou zijn opgetreden. Je weet,
dat de aanspraken van ons klooster inkomsten van den kardinaal ***, die hij onrechtmatig trekt, te niet doen; dit was de
reden, waarom de kardinaal met den biechtvader van den
Paus, met wien hij tot nu toe in vijandschap leefde, plotseling
vriendschap sloot en daardoor in den Dominicaan een sterken
tegenstander won, dien hij tegenover Cyrillus kon uitspelen.
De sluwe monnik vond al spoedig uit, op welke wijze Cyrillus
ten val kon worden gebracht. Hij introduceerde hem zelfs
bij den Paus en speelde het klaar, dezen den vreemden Kapucijn zoo af te schilderen, dat de Paus hem als een merkwaardige verschijning bij zich opnam en Cyrillus in de rij der
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geestelijken trad, door wie hij is omgeven. Cyrillus moest nu
wel spoedig gewaarworden, hoe de stedehouder des Heeren
maar al te zeer zijn rijk in deze wereld en haar genoegens zocht
en vond; hoe hij het speeltuig was van huichelachtig gebroed,
dat hem, ondanks den sterken geest die anders in hem huisde,
dien het echter met de verachtelijkste middelen wist te buigen,
tusschen hemel en hel heen en weer wierp. De vrome man,
dat was te voorzien, nam daar ernstig aanstoot aan en voelde
zich geroepen, door vurige woorden, zooals de geest ze hem
ingaf, den Paus tot in het innerlijk te treffen en zijn geest van
het aardsche af te leiden. De Paus, gelijk bij verweekelijkte
gemoederen het geval is, werd inderdaad getroffen door de
woorden van den vromen grijsaard, en juist in dezen opgewonden toestand viel het den Dominicaan gemakkelijk, langzamerhand den slag voor te bereiden, die den armen Cyrillus
zou treffen. Hij deelde den Paus mee, dat het op niet minder
was gemunt dan op een geheime samenzwering, die hem voor
de kerk als de drievoudige kroon onwaardig zou voorstellen;
Cyrillus had de opdracht hem zoover te brengen, dat hij de
een of andere openlijke penitentie zou doen, die dan als signaal
van den formeel onder de kardinalen gistenden opstand
zou dienen. Nu hoorde de Paus gemakkelijk in de stichtelijke
woorden van onzen broeder de verborgen bedoeling; hij
begon den ouden man diep te haten, en slechts om iederen
opvallenden stap te vermijden, liet hij hem nog in zijn nabijheid.
Toen Cyrillus weer eens gelegenheid vond, zonder getuigen tot den Paus te spreken, zei hij op den man af, dat
hij, die niet volstrekt afstand deed van de lusten der wereld,
die niet een waarachtig heiligen levenswandel voerde, een
onwaardige stedehouder des Heeren en een smaad en verdoemenis brengende last voor de kerk was, van wien zij zich
moest bevrii den. Spoedig daarna en wel nadat men Cyrillus
uit de privé-vertrekken van den Paus had zien komen, bevond
men, dat het ijswater, dat de Paus gewoon was te drinken,
was vergiftigd. Dat Cyrillus onschuldig was, behoef ik jou,
dienvromgjsadhebtkn,ivrze.
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Maar de Paus was van zijn schuld overtuigd en het bevel,
den vreemden monnik in het geheim bij de Dominicanen te
laten terechtstellen, het gevolg daarvan. Jij was in Rome een
opzienbarende verschijning; de wijze waarop jij je tegen den
Paus uitliet, voornamelijk het verhaal van je levensloop, deed
hem een zekere geestelijke verwantschap zien tusschen hem
en jou; hij geloofde, zich met jou tot een hooger standpunt
te kunnen verheffen en met zondige spitsvondigheden over
alle deugd en religie zich naar hartelust te kunnen laven en
sterken, om, zooals ik wel zeggen mag, met ware geestdrift
voor de zonde te kunnen zondigen. In zijn oogen waren je
penitentiën slechts een zeer handig opgezet, huichelachtig
streven om een hooger doel te bereiken. Hij bewonderde je,
en koesterde zich in de schitterende, lovende woorden die je
tegen hem zei. Zoo geschiedde het, dat jij, voor de Dominicaan het vermoedde, je hoofd opstak en voor de bende gevaarlijker werd dan ooit Cyrillus had kunnen worden. Je zult
opmerken, Medardus, dat ik van je doen en laten in Rome
nauwkeurig op de hoogte ben, dat ik ieder woord ken, dat
je met den Paus hebt gesproken, en daar steekt niets geheimzinnigs achter, wanneer ik je zeg, dat het klooster in de nabijheid van Zijne Heiligheid een vriend heeft, die mij alles
precies berichtte. Zelfs toen jij geloofde met den Paus alleen
te zijn, was hij dicht genoeg in de nabijheid, om ieder woord
te kunnen verstaan. Toen jij in het Kapucijnerklooster,
met den prior aan wien ik na verwant ben, je gestrenge penitentiën begon, beschouwde ik je berouw als oprecht. Dat
zal ook wel zoo zijn geweest, maar in Rome werd je opnieuw
gegrepen door den boozen geest van den zondigen hoogmoed,
waarvoor je bij ons bezweek. Waarom heb je jezelf bij den
Paus beschuldigd van misdaden, die je nooit hebt begaan?
Ben je dan ooit op het slot van baron van F. geweest?"
„Ach, eerwaarde vader", riep ik, door innerlijk verdriet
vernietigd, „dat was immers de plaats van mijn verschrikkelijkste misdaad! Dat is echter de hardste straf van de eeuwige,
ondoorgrondelijke macht, dat ik op aarde niet van de zond
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gereinigd schijn te mogen worden, die ik in waanzinnige
verblindheid beging. Ook voor u, eerwaarde vader, ben ik
een zondige , huichelaar!"
„Inderdaad", ging de prior voort, „ben ik er, nu ik je
spreek en zie, bijna van overtuigd dat je, na boete te hebben
gedaan, niet meer tot een leugen in staat was, maar dan blijft
voor mij nog een onverklaarbaar geheim bestaan. Spoedig
na je vlucht uit de residentie, de hemel liet de misdaad
niet toe, die je op het punt stond te begaan, hij redde de vrome
Aurelie, spoedig na je vlucht, zeg ik, en nadat de monnik,
die zelfs Cyrillus voor jou aanzag, zich als door een wonder
had gered, werd het bekend dat niet jij, maar de als Kapucijn vermomde graaf Victorin op het slot van den baron
was geweest. Brieven, die zich in Euphemie's nalatenschap
bevonden, hadden dit weliswaar reeds vroeger bekend gemaakt; men was echter van meening dat Euphemie zelf was
misleid, daar Reinhold verzekerde, dat hij je te goed had
gekend, om zelfs door jouw verbluffende gelijkenis met Victorin te worden misleid. Euphemie's verblinding bleef een
raadsel. Toen verscheen plotseling de rijknecht van den graaf
en vertelde, hoe de graaf, die sedert maanden eenzaam in
het gebergte had geleefd, en zich een baard had laten groeien,
in het bosch, en wel bij den Duivelsafgrond, plotseling als
Kapucijn gekleed voor hem was verschenen. Hoewel hij
niet had geweten, waar de graaf de kleeren vandaan had
gekregen, was de verkleeding hem niet bijzonder opgevallen,
daar hij op de hoogte was van het plan van den graaf, in
monnikendracht in het slot van den baron te verschijnen, die
kleedij een jaar lang te dragen en zoo ook nog wel heel andere
dingen te doen. Hij had wel vermoed, hoe de graaf aan den
Kapucijnerrok was gekomen, daar hij den dag te voren had
gezegd, een Kapucijn in het dorp te hebben gezien en van
hem, als hij door het bosch wandelde, op de een of andere
wijze zijn rok hoopte te krijgen. Gezien had hij den Kapucijn
niet, wel had hij echter een schreeuw gehoord; spoedig daarna
was ook in het dorp sprake geweest van een vermoorden
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Kapucijn. Hij had zijn heer te goed gekend, op de vlucht
uit het slot nog te veel met hem gesproken, dan dat een verwisseling had kunnen plaatsvinden.
„Deze verklaring van den rijknecht ontzenuwde de meening van Reinhold, en onbegrijpelijk bleef slechts de volkomen verdwijning van Victorin. De vorstin opperde de
veronderstelling, dat de zoogenaamde heer van Krczynski
uit Kwiecziczewo graaf Victorin was geweest, en beriep zich
zoowel op zijn merkwaardige, bijzonder treffende gelijkenis
met Francesco, aan wiens schuld al sinds lang niemand meer
twijfelde, als op de emotie, die zijn aanblik iedermaal bij haar
had teweeggebracht. Velen waren van dezelfde meening en
geloofden, goed beschouwd, in het optreden van dien avonturier veel grafelijks te hebben opgemerkt, dien men bespottelijk genoeg voor den vermomden monnik had gehouden. Het
verhaal van den houtvester over den krankzinnigen monnik,
die in het bosch huisde en ten slotte door hem werd opgenomen, kreeg nu ook verband met de misdaad van Victorin,
wanneer men slechts enkele omstandigheden als waar veronderstelde. Een broeder van het klooster waarin Medardus was geweest, had de waanzinnigen monnik met
stelligheid als Medardus herkend, hij zou het dus wel geweest zijn. Victorin had hem in den afgrond gegooid; door
het een of andere toeval, dat geenszins ongerijmd behoefde
te zijn, werd hij gered. Uit de verdooving ontwaakt, maar
ernstig aan het hoofd gewond, gelukte het hem uit het graf
naar boven te kruipen. De pijn van de wonde, honger en
dorst maakten hem waanzinnig, dol. Zoo liep hij door het
gebergte, misschien nu en dan door een medelijdenden boer
van voedsel voorzien en met lompen bekleed, tot hij in de
omgeving van de houtvesterswoning kwam. Twee dingen
bleven dan echter onverklaarbaar, namelijk hoe Medardus
zoo'n afstand uit het gebergte kon afleggen, zonder te worden
aangehouden, en hoe hij, zelfs in de door de artsen als zoodanig beschouwde oogenblikken, waarin hij rustig en volkomen bij zijn verstand was, misdaden kon bekennen die hij
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nooit had begaan. Zij, die de waarschijnlijkheid van dezen
samenhang verdedigden, merkten op, dat men immers van
de lotgevallen van den uit den Duivelsafgrond geredden
Medardus niets wist; het was immers mogelijk, dat de krankzinnigheid bij hem eerst was opgetreden, toen hij zich op zijn
pelgrimsreis in de omgeving van de houtvesterswoning bevond. Wat echter het bekennen van de misdaden, waarvan
hij werd beschuldigd, betreft, men moest daaruit afleiden,
dat hij nooit heelemaal genezen, doch slechts schijnbaar bij
zijn verstand, en in werkelijkheid altijd waanzinnig was gebleven. Dat hij de moorden, waarvan hij werd beschuldigd,
werkelijk zou hebben begaan, deze gedachte was tot een
idée-fixe geworden. De strafrechter, op wiens scherpzinnigheid men zeer vertrouwde, zei, toen men hem naar
De vermeende heer van Krczinski was
zijn meening vroeg: „De
geen Pool en ook geen graaf, zeker niet graaf Victorin, maar
ook geenszins onschuldig de monnik was zonder twijfel
waanzinnig en niet toerekenbaar, waardoor de crimineele
rechtbank slechts bevelen kon hem als veiligheidsmaatregel
op te sluiten". Dit oordeel mocht de vorst niet hooren,
want hij alleen was het, die, zeer aangegrepen door de misdaden op het slot van den baron, de door de crimineele rechtbank voorgestelde gevangenisstraf veranderde in de doodstraf door middel van het zwaard. Zooals echter alles
in dit ellendige, vergankelijke leven, hetzij gebeurtenis of
daad, hoe monsterachtig ook schijnend in het eerste oogenblik, al zeer spoedig glans en kleur verliest, zoo gebeurde het
ook, dat wat in de residentie en voornamelijk aan het hof
afschuw en ontzetting had teweeggebracht, afzakte tot ergerlijken achterklap. De veronderstelling, dat Aurelie's ontvluchte bruidegom graaf Victorin was geweest, bracht de
geschiedenis van de Italiaansche opnieuw in de herinnering
terug; zelfs zij, die er vroeger niet van op de hoogte waren
geweest, werden door hen, die nu geloofden niet langer te
mogen zwijgen, ingelicht, en iedereen die Medardus had
gezien, vond het natuurlijk dat zijn gelaatstrekken precies
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op die van graaf Victorin geleken, daar zij zonen van één
vader waren. De lijfarts was er van overtuigd, dat het zoo
met de zaak was gesteld, en zei tot den vorst: ,Wij kunnen ons
gelukkig prijzen, Majesteit, dat die beide griezelige gezellen
weg zijn, en het beter bij de eerste, vergeefsche achtervolging
laten'. Deze meening deelde de vorst uit den grond van
zijn hart, want hij gevoelde zeer wel, hoe de dubbele Medardus hem er toe had gebracht, den eenen na den anderen misgreep te doen. ,De kwestie zal altijd geheimzinnig blijven',
zei de vorst. ,Wij zullen niet meer aan den sluier rukken, dien
een wonderbaarlijk lot er weldadig overheen heeft geworpen'.
Slechts Aurelie ... "
„Aurelie?" viel ik den prior heftig in de rede, „om Godswil,
eerwaarde vader, zeg mij, wat gebeurde er met Aurelie?"
„Wel, broeder Medardus", zei de prior zacht glimlachend,
„nog is het gevaarlijke vuur in je binnenste niet gebluscht?
Nog laait de vlam bij de kleinste aanraking op? Ben je dan
nog niet bevrijd van de zondige neigingen, waar je je aan hebt
overgegeven? En ik moet vertrouwen stellen in de waarachtigheid van je boete; ik moet er van overtuigd zijn, dat
de geest van leugen en bedrog je geheel heeft verlaten? Weet,
Medardus, dat ik je berouw slechts dan als oprecht zou
kunnen beschouwen, als ie iedere misdaad, waarvan je jezelf
beschuldigde, werke lijk zoudt hebben begaan. Want slechts
in dat geval zou ik kunnen gelooven, dat die misdaden je innerlijk zoozeer hebben geschokt, dat jij, mijn lessen en alles wat ik
je over uiterlijke en innerlijke boete heb gezegd niet indachtig,
zooals de schipbreukeling naar de lichte, onzekere plank,
naar die bedrieglijke middelen greep om je misdaden te
boeten, waardoor niet alleen een verachte Paus, maar ieder
waarachtig vrome man je als een ijdelen kunstenmaker moet
beschouwen. Zeg mij, Medardus, was je vroomheid, je verheffing naar de eeuwige macht volkomen vlekkeloos, ook
als je aan Aurelie moest denken?"
Ik sloeg, inner lijk vernietigd, de oogen neer.
„Je bent oprecht, Medardus", ging de prior verder, „je
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zwijgen zegt mij alles. Ik wist met volle overtuiging, dat jij
het was, die in de residentie de rol van een Poolschen edelman
speelde en met barones Aurelie wilde trouwen. Ik had den
weg, dien je was gegaan, tamelijk nauwkeurig gevolgd; een
merkwaardig man
hij noemde zich haarkunstenaar Beldien je het laatst in Rome hebt gezien, hield mij
campo
op de hoogte; ik was er van overtuigd, dat jij op laaghartige
wijze Hermogen en Euphemie had vermoord, en des te afschuweli'ker
was het voor mij,
l
l dat je Aurelie in duivelsche
banden wilde verstrikken. Ik had je kunnen vernietigen,
doch wel verre van te gelooven, tot het ambt van wreker te
zijn uitverkoren, liet ik jou en je lot aan de eeuwige macht des
hemels over. Je bent op wonderbaarlijke wijze behouden
gebleven, en reeds dat schenkt mij de overtuiging, dat je aardsche ondergang nog niet vaststond. Luister, om reden van
welke bijzondere omstandigheden ik later moest gelooven,
dat het werkelijk graaf Victorin was, die op het slot van baron
van F. verscheen! Het is nog niet zoolang geleden, toen
broeder Sebastianus, de portier, gewekt werd door een zuchten en steunen, dat op de zuchten van een stervende geleek.
De ochtend was reeds aangebroken, hij stond op, opende
de kloosterpoort en vond een man, die er vlak voor lag, half
verstijfd van kou, en er met moeite uitbracht, dat hij Medardus was, de uit ons klooster gevluchte monnik. Zeer
verschrikt meldde Sebastianus mij wat er beneden was
gebeurd: ik ging met de broeders naar beneden, en wij
brachten den bewusteloozen man in het refectorium. Ondanks
het ijselijk misvormde gezicht van den man geloofden wij
toch je trekken te herkennen; en verscheidenen waren van
meening, dat wellicht slechts de andere kleeding den welbekenden Medardus voor ons zoo vreemd deed zijn. Hij
had baard en tonsuur, droeg echter wereldlijke kleedij, die
wel totaal was bedorven en verscheurd, maar die men nog
haar oorspronkelijke sierlijkheid aanzag. Hij droeg zijden
kousen, op een schoen was nog een gouden gesp, een wit
satijnen vest ... "
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„Een kastanjebruine rok van het beste laken", vulde ik
aan, „sierlijk gemaakt linnengoed een eenvoudige gouden
ring aan den vinger".
„Dat is zoo", zei Leonardus verbaasd, „maar hoe kun jij . . ."
„Ach, het was immers het kostuum, dat ik op dien noodlottigen huwelijksdag droeg".
De dubbelganger stond mij
voor oogen. Neen, het was niet de wezenlooze, verschrikkelijke duivel van den waanzin, die achter mij aan rende, die
als een mij tot in het innerlijk verminkend ondier op mijn
schouders hokte; het was de ontvluchte, krankzinnige monnik die mij achtervolgde, die eindelijk, toen ik bewusteloos
op den grond lag, mij mijn kleeren afnam en de pik over mij
heen wierp. Hij was het, die voor de kloosterpoort lag, mij
mijzelf op afschuwelijke wijze voorstellend.
Ik verzocht den prior, zijn verhaal te vervolgen, daar het
vermoeden der waarheid, zooals het zich op de meest wonderbaarlijke, geheimzinnige wijze met mij had toegedragen, bij
mij begon te schemeren.
„Het duurde niet lang", vertelde de prior verder, „toen
zich bij den man de duidelijkste, onbetwistbare symptomen
van ongeneeslijke krankzinnigheid vertoonden, en hoewel,
gelijk gezegd, zijn gelaatstrekken precies op de jouwe geleken, hoewel hij voortdurend riep: ,Ik ben Medardus, de
weggeloopen monnik, ik wil bij jullie boete doen', was
toch spoedig ieder van ons er van overtuigd, dat het een idéefixe van den vreemde was, zich voor jou te houden. Wij trokken hem het ordekleed der Kapucijnen aan, wij brachten
hem naar de kerk, hij moest de gewone godsdienstoefeningen
houden, en toen hij dat probeerde te doen, merkten wij
spoedig dat hij nooit in een klooster kon zijn geweest. Toen
moest de gedachte wel bij mij opkomen: als hij eens de uit
de residentie ontkomen monnik was, en als deze monnik
Victorin eens zou kunnen zijn? De geschiedenis, die de
waanzinnige vroeger den houtvester had opgedischt, had ik
gehoord; intusschen begreep ik dat alle omstandigheden,
het vinden en uitdrinken van het duivelselixer, het visioen
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in den kerker, kortom het geheele verblijf in het klooster,
heel goed het voortbrengsel van den ziek geworden geest
kon zijn, verwekt door je op merkwaardige psychische wijze
inwerkende persoonlijkheid. Wat dit betreft was het merkwaardig, dat de monnik in zijn slechte oogenblikken steeds had
geschreeuwd, dat hij graaf en bevelend heer was. Ik besloot
den vreemden man naar het krankzinnigengesticht in SanktGetreu te brengen, daar ik hopen mocht, dat, als herstel
mogelijk was, dit zonder twijfel den directeur van die inrichting, een in iedere abnormaliteit van het menschelijke
organisme diep schouwenden, genialen arts, zou gelukken.
Het genezen van den vreemde zou althans het geheimzinnige
spel der onbekende machten ten deele onthullen. Zoover
kwam het niet. In den derden nacht werd ik gewekt door de
bel, waaraan, zooals je weet, wordt getrokken, wanneer
iemand op de ziekenzaal mijn hulp noodig heeft. Ik trad
binnen; men zei mij dat de vreemde met nadruk naar mij
had gevraagd, en het scheen dat de waanzin hem geheel had
verlaten; waarschijnlijk wilde hij biechten, want hij was zoo
zwak, dat hij den nacht wel niet zou overleven. ,Vergeef mij',
begon de vreemde, toen ik hem met vrome woorden had
toegesproken, ,vergeef mij, eerwaarde vader, dat ik mij heb
willen vermeten u te misleiden. Ik ben niet de monnik Medardus, die uit uw klooster vluchtte. Graaf Victorin ziet u
voor u. vorst zou hij moeten worden genoemd, want hij
is van vorstelijken huize, en ik raad u, hier rekening mede te
houden, daar anders mijn toorn u zou kunnen treffen'. Ook
al was hij vorst, antwoordde ik, dan zou dat binnen onze
muren en in zijn tegenwoordigen toestand van geen enkele
beteekenis zijn, en het zou mij beter voorkomen, als hij zich
van het aardsche afkeerde en deemoedig afwachtte, wat de
eeuwige macht over hem zou besluiten. Hij keek mij strak
aan, de zinnen schenen hem te begeven; men diende hem
opwekkende druppels toe, hij herstelde spoedig en zei: ,Het
is mij, als moest ik spoedig sterven en voordien mijn hart
verlichten. Gij hebt macht over mij, want hoe gij ook moogt
342

veinzen, ik weet heel goed dat ge de heilige Antonius zijt en
het beste zult weten, wat voor onheil uw elixer heeft aangericht. Wel was ik heel wat van plan, toen ik besloot mij als
een geestelijke voor te doen, met langen baard en in een bruine
pij. Maar toen ik eens goed bij mijzelf te rade ging, was het,
als kwamen de geheimste gedachten uit mijn binnenste te voorschijn en ontpopten zich als een lichamelijk wezen, dat zeer
ijzingwekkend was, maar toch mijn Ik. Dit tweede Ik beschikte over verwoede kracht en slingerde mij, toen uit het
zwarte gesteente van den diepen afgrond prinses Sneeuwwit
tusschen het borrelende schuimende water te voorschijn kwam,
naar beneden. De prinses ving mij in haar armen op en wiesch
mijn wonden, zoodat ik spoedig geen pijn meer voelde. Weliswaar was ik nu monnik geworden, maar de ik van mijn gedachten was sterker en dreef mij er toe, dat ik de prinses,
die mij had gered en die ik zeer liefhad, alsmede haar broer
moest vermoorden. Men wierp mij in den kerker, maar gij
weet wel, heilige Antonius, op welke wijze ge mij, nadat ik
uw vervloekten drank had gedronken, door de lucht ontvoerde. De groene boschkoning ontving mij slecht, hoewel
hij mijn vorstelijke afstamming toch kende; de Ik van mijn
gedachten verscheen bij hem en verweet mij allerlei afschuwelijks en wilde, daar wij immers alles samen hadden gedaan,
in mijn gezelschap blijven. Dat gebeurde ook, maar al spoedig,
toen wij wegliepen omdat men ons wilde onthoofden, zijn
wij toch gescheiden. Toen de belachelijke Ik intusschen maar
steeds en altijd door mijn gedachten wilde worden gevoed,
wierp ik hem op den grond, gaf hem een geduchte aframmeling en nam hem zijn rok af'. Tot zoover waren de woorden
van den ongelukkige nog eenigermate begrijpelijk, toen
echter ging hij in het onzinnige, dwaze gewauwel van den
ergsten waanzin over. Een uur later, toen voor de vroegmis
werd geluid, sprong hij met een doordringenden, verschrikkelijken schreeuw op en zonk, naar het ons voorkwam, dood
ineen. Ik liet hem naar de doodenkamer brengen; hij zou in
onzen tuin op een gewijde plaats worden begraven. Je zult je
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echter wel onze verbazing, onzen schrik kunnen indenken,
toen het lijk, als wij het naar buiten wilde dragen en kisten,
spoorloos verdwenen bleek. Al het naspeuren bleef tevergeefsch, en ik moest het opgeven ooit iets naders, begrijpelijkers over den raadselachtigen samenhang der gebeurtenissen, in welke jij met den graaf werd verstrikt, te ervaren.
Vergeleek ik intusschen alle mij over de voorvallen in het
slot bekend geworden bijzonderheden met die verwarde,
door waanzin onsamenhangende woorden, dan kon ik er
nauwelijks nog aan twijfelen, dat de overledene werkelijk
graaf Victorin was. Hij had, zooals de rijknecht aanduidde,
den een of anderen op pelgrimstocht zijnden Kapucijn
in het gebergte vermoord en hem de pij afgenomen, ten einde
zijn plan in het slot van den baron uit te voeren. Hoewel hij
het wellicht heelemaal niet van zins was geweest, eindigde de
begonnen misdaad met den moord op Euphemie en Hermogen. Misschien was hij reeds waanzinnig, zooals Reinhold
van meening is, of werd hij het dan tijdens de vlucht, gekweld
door gewetenswroeging. De pij die hij droeg en de moord
op den monnik werden bij hem tot het idée-fixe, dat hij
werkelijk een monnik, en dat zijn Ik in twee elkaar vijandige
wezens was gescheiden. Slechts de periode van de vlucht uit
het slot tot de aankomst bij den houtvester blijft duister,
zooals het onverklaarbaar is, hoe het verhaal van zijn verblijf
in het klooster en de plaats van zijn redding uit den kerker
zich in hem vormde. Dat uiterlijke motieven een rol moesten spelen, leidt geen twijfel, maar hoogst merkwaardig is het
dat dit verhaal jouw lot, hoewel verminkt, weergeeft. Slechts
de tijd van aankomst van den monnik bij den houtvester,
zooals deze hem aangeeft, stemt in het geheel niet overeen
met Reinholds opgave van den dag, waarop Victorin uit het
slot vluchtte. Volgens de meening van den houtvester moest
de waanzinnige Victorin zich direct in het bosch hebben laten
zien, nadat hij op het slot van den baron was aangekomen".
„Houd op", onderbrak ik den prior, „houd op, eerwaarde
vader! Iedere hoop, afgezien van de zwaarte mijner zonden,
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door de lankmoedigheid des Heeren nog genade en de eeuwige zaligheid te verwerven, mag uit mijn ziel verdwijnen; in
troostelooze vertwijfeling, mijzelf en mijn leven vervloekend,
mag ik sterven, als ik, met diep berouw en wroeging, u niet
alles getrouw zal mededeelen wat er met mij gebeurde, sinds
ik het klooster verliet, zooals ik dat ook in de heilige biecht
heb gedaan".
De prior verbaasde zich hoogelijk, toen ik hem daarna
mijn heele leven met de grootst mogelijke nauwkeurigheid
onthulde.
„Ik moet je gelooven", zei de prior, toen ik uitgesproken
was, „ik moet je gelooven, broeder Medardus, want terwijl
je sprak zag ik alle teekenen van oprecht berouw. Wie vermag
het geheim te ontsluieren, dat de geestelijke verwantschap
vormde tusschen twee broers, zonen van een misdadigen
vader en zelf in de misdaad verstrikt? Het staat vast, dat
Victorin op wonderbaarlijke wijze uit den afgrond werd
gered, waarin je hem hebt gegooid, dat hij de waanzinnige
monnik was, die door den houtvester werd opgenomen,
die jou als je dubbelganger achtervolgde en hier in het klooster
stierf. Hij was slechts een speeltuig van de duistere macht,
die in jouw leven ingreep, hij was niet jouw gezel, doch
slechts het ondergeschikte wezen, dat op jouw weg werd
geplaatst, opdat het lichte doel, dat zich wellicht voor jou
zou kunnen openbaren, voor je blik versluierd zou blijven.
Ach, broeder Medardus, nog altijd waart de duivel onverpoosd op aarde rond en biedt den menschen zijn elixers aan!
Wien heeft dit of dat van zijn helsche dranken niet eenmaal
goed gesmaakt; maar het is de wil des hemels, dat de mensch
zich van den slechten invloed der momenteele lichtzinnigheid
bewust wordt en uit dit duidelijk bewustzijn de kracht put
haar te weerstaan. Daarin openbaart zich de macht des Heeren, dat, zooals het leven der natuur door het vergif, het
zedelijk goede beginsel in haar eerst door het booze wordt
bepaald. Ik mag zoo tot je spreken, Medardus, omdat ik weet
dat je mij niet verkeerd begrijpt. Ga nu naar de broeders!"
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Op dat oogenblik greep mij als een plotselinge, door alle
zenuwen schietende pijn het verlangen naar den hoogsten
vorm van liefde aan. „Aurelie ach, Aurelie!" riep ik luid.
De prior stond op en zei op ernstigen toon: „Je zult de
toebereidselen van een groot feest in het klooster waarschijnlijk wel hebben opgemerkt? Aurelie ontvangt morgen den
sluier en krijgt den kloosternaam Rosalia".
sprakeloos bleef ik voor den prior staan. „Ga
Verstard
naar de broeders!" riep hij welhaast toornig, en zonder precies
te weten wat ik deed ging ik naar beneden, naar het refectorium, waar de broeders bijeenwaren.
Men bestormde mij opnieuw met vragen, maar ik was niet
in staat, ook maar een woord over mijn leven te zeggen; alle
beelden van het verleden werden duister in mij en slechts
Aurelie's lichtende gestalte trad mij glanzend tegemoet. Onder
het voorwendsel van een godsdienstoefening te willen houden,
verliet ik de broeders en begaf mij naar de kapel, die aan het
uiterste eind van den uitgestrekten kloostertuin lag. Hier wilde
ik bidden, maar het kleinste geruisch, het milde suizen van
de bladeren rukte mij uit mijn vrome overpeinzingen los.
„Zij is het. .. zij komt. .. ik zal haar weerzien!" klonk
het in mijn binnenste en mijn hart beefde van angst en verrukking. Het was mij als hoorde ik een zacht gesprek.
Ik stond snel op, ik trad uit de kapel, en zie, niet ver van
mij vandaan wandelden met langzame passen twee nonnen,
in hun midden een novice. Ach, dat moest Aurelie wel zijn!
Een krampachtig beven overviel mij mijn adem stokte
— ik wilde vooruitstappen, maar niet in staat een pas te doen,
de novice, zonkipdegr.Dno,methar
verdwenen tusschen het kreupelhout.
Wat een dag! -- Welk een nacht! Steeds maar Aurelie en
Aurelie. Voor geen ander beeld, geen andere gedachte
was in mijn innerlijk plaats.
Zoodra de eerste stralen van den morgen doorbraken,
verkondigden de klokken van het klooster het feest van
Aurelie's inwijding, en spoedig daarna kwamen de broeders
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in een groote zaal bijeen; de abdis trad, vergezeld van twee
zusters, binnen.
Onbeschrijfelijk is het gevoel dat mij doordrong, toen ik
háár weerzag, die mijn vader zoo innig liefhad, en hoewel
hij door misdaden een verbond, dat hem het hoogste aardsche
geluk zou moeten schenken, gewelddadig verbrak, toch de
genegenheid, die haar geluk had verstoord, op den zoon
overdroeg. Tot deugdzaamheid, tot vroomheid wilde zij
dezen zoon opvoeden, maar, evenals de vader, stapelde hij
misdaad op misdaad en vernietigde daarmee iedere hoop
van de vrome pleegmoeder, die in de deugdzaamheid van
den zoon troost hoopte te vinden voor den ondergang van
den zondigen vader.
Met gebogen hoofd, den blik op den grond gericht,
luisterde ik naar de korte rede, waarin de abdis nogmaals de
verzamelde geestelijkheid Aurelie's intrede in het klooster
verkondigde en hen aanmaande, tijdens het beslissende
oogenblik der gelofte ijverig te bidden, opdat de Booze niet
de macht zou bezitten, zijn zinsverwarrend spel te spelen
tot kwelling der vrome jonkvrouw.
, , waar" , zei de abdis, , ,zwaar waren de beproevingen,
die de jonkvrouw heeft moeten doorstaan. De Booze wilde
haar tot het kwade verleiden, en alles waartoe helsche list
in staat is, wendde hij aan om haar te verblinden, zoodat zij,
zonder iets kwaads te vermoeden, zou zondigen en dan, uit
den droom ontwakend, in smaad en vertwijfeling zou ondergaan. Maar de eeuwige macht beschermde het hemelsche
kind, en ook al zou de vijand het vandaag nog probeeren
haar verderfelijk te naderen, haar zegepraal over hem zou
des te glorierijker zijn. Bidt, bidt, broeders, niet opdat de
bruid van Christus niet zal wankelen, maar opdat geen aardsch
onheil de vrome ceremonie moge onderbreken. Angst heeft
zich van mijn gemoed meester gemaakt, dien ik geen weerstand kan bieden".
Het was duide lijk dat de abdis mij
mij alleen den duivel
der verleiding noemde, dat zij mijn aankomst in verband
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bracht met de inwijding van Aurelie, dat zij wellicht in mij
het plan voor de een of andere gruwelijke daad veronderstelde.
Het gevoel van de oprechtheid van mijn berouw, van mijn
boete, de overtuiging dat mijn wezen zich had veranderd,
richtte mij op. De abdis keurde mij geen blik waardig; diep
in mijn innerlijk gekwetst, woelde in mij die bittere, hoonende
haat, die ik vroeger in de residentie bij den aanblik der vorstin
had gevoeld, en in plaats dat ik, toen de abdis die woorden
sprak, voor haar in het stof had willen knielen, wilde ik
driest en vermetel voor haar gaan staan en zeggen: „Was jijzelf
dan altijd zoo'n bovenaardsche vrouw, dat de aardsche lust
niet bij je opkwam? Sloot jij, toen je mijn vader zag, je altijd
zoo af dat er geen plaats was voor de gedachte aan de zonde?
Wel, zeg toch eens, of zelfs, toen reeds de mijter en de staf
je tooiden, het beeld van mijn vader in onbewaakte oogenblikken geen verlangen naar aardschen lust in je opwekte?
Wat gevoelde je wel, trotsche vrouw, toen je den zoon van
den man, dien je liefhad, omhelsde en zoo smartelijk den
naam van den verlorene riep, al was hij ook een misdadige
zondaar? Heb je ooit met de duistere macht gestreden zooals
ik? Mag jij je over een waarachtige zege verheugen, wanneer
er geen harde strijd aan voorafging? Voel je jezelf zoo
sterk, dat je hem veracht, die voor den Booze het onderspit dolf, maar zich desondanks in diep berouw en boete
oprichtte?"
De plotselinge wijziging in mijn gedachten, de verandering
van den boetende in iemand, die trotsch op den doorstanen
strijd met vasten tred in het heroverde leven schrijdt, moet
zelfs uiterlijk zichtbaar zijn geweest, want de naast mij staande
broeder vroeg: „Wat is er met je, Medardus, waarom kijk je de
zeer heilige vrouw met zulke merkwaardig toornige blikken
aan?"
„Ja", antwoordde ik hal fl uid, „zeker mag zij een zeer heilige
vrouw worden genoemd, want zij stond altijd zoo hoog, dat
hetp rofane haar niet kon bereiken, maar nu komt zij mij niet
zoozeer als een Christelijke, doch als een heidensche priesteres
348

voor, die zich gereedmaakt met getrokken mes het menschenoffer te brengen".
Ik weet zelf niet hoe ik er toe kwam de laatste woorden,
die buiten mijn gedachtengang lagen, te zeggen, maar met
hen verdrongen zich in bont gewemel allerlei voorstellingen,
die zich slechts in het verschrikkelijkste schenen te vereenigen.
Aurelie zou voor altijd de wereld verlaten, zij zou evenals ik
door een gelofte, die mij nu slechts de misgeboorte van religieuzen waanzin toescheen, afstand doen van het aardsche?
Evenals destijds, toen ik, aan den duivel verkocht, in zonde
en misdaad het hoogste, stralendste lichtpunt van het leven
meende te zien, dacht ik ook nu er aan, dat beiden, ik en
Aurelie, in het leven, zij het slechts ook door het enkele
oogenblik van het hoogste aardsche genot, vereenigd en
daarna als slachtoffers van de onderaardsche macht moesten
sterven. Ja, als een afschuwelijke demon, als Satan zelf, schoot
de gedachte aan moord door mijn ziel! Ach, ik verbitterde,
merkte niet, dat in het oogenblik toen ik de woorden van
de abdis op mijzelf betrok, ik wellicht aan de hardste beproeving was prijsgegeven, dat Satan macht over mij had
gekregen en mij wilde verleiden tot het ontzettendste, dat ik
nog had begaan!
De broeder, tot wien ik had gesproken, keek mij verschrikt
aan: „Om der wille van Jezus en de heilige Maagd, wat zegt
ge daar!" zei hij.
Ik keek naar de abdis, die op het punt stond de zaal te verlaten; haar blik viel op mij, doodsbleek staarde zij mij aan,
zij wankelde, de nonnen moesten haar ondersteunen. Het was
mij als lispelde zij de woorden: „O, gij heiligen, mijn voorgevoel!"
Spoedig daarna werd de prior Leonardus bij haar geroepen. Reeds luidden opnieuw alle klokken van het klooster
en daartusschendoor klonken de donderende klanken van
het orgel, de inwijdingsgezangen der in het koor verzamelde
zusters door de lucht, toen de prior de zaal weer binnenkwam.
Toen begaven de broeders der verschillende orden zich in
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plechtigen optocht naar de kerk, die bijna even vol met
menschen was als op den dag van den heiligen Bernardus.
Aan den kant van het met geurende rozen versierde hoogaltaar waren de verhoogde zetels voor de geestelijkheid geplaatst, tegenover de tribune, waar de kapel van den bisschop
de muziek voor de mis, die hijzelf opdroeg, uitvoerde.
Leonardus riep mij naast zich, en ik merkte dat hij angstvallig over mij waakte; de kleinste beweging wekte zijn opmerkzaamheid op; hij verzocht mij, voortdurend uit mijn
brevier te bidden. De Clarissennonnen verzamelden zich
in de met een laag traliewerk omgeven ruimte vlak voor het
hoogaltaar. Het beslissende oogenblik naderde; uit het binnenste van het klooster, door de smeedijzeren hekken achter
het altaar leidden de Cisterciënsernonnen Aurelie naderbij.
Een gefluister ging door de menigte toen men haar kon
zien, het orgel zweeg en de simpele lofzang der nonnen klonk
op in wonderbaarlijke, diep in het inner lijk dringende accoorden. Nog had ik geen blik opgeslagen; door een ontzettenden
angst aangegrepen kromp ik krampachtig ineen, zoodat mijn
brevier op den grond viel. Ik bukte mij om het op te rapen,
maar door een plotselinge duizeling zou ik van den hoogen
zetel zijn afgevallen, als Leonardus mij niet had gegrepen en
vasthield. „Wat is er met je, Medardus", zei de prior zacht,
„je verkeert in een staat van buitengewone opwinding, weersta den boozen vijand, door wien je gedreven wordt!" Met
alle geweld beheerschte ik mij, ik keek op en zag Aurelie voor
het hoogaltaar knielend. 0 Heer des Hemels, meer dan ooit
straalde zij in groote schoonheid en lieftalligheid! Zij was als
een bruid gekleed ach! precies zoo als op dien noodlottigen
dag, toen zij de mijne zou worden, bloeiende mirt en rozen
in het kunstig opgemaakte haar. De vroomheid, het plechtige
van het oogenblik had haar wangen rood gekleurd en in den
ten hemel geslagen blik lag geheel de uitdrukking van hemelsche zaligheid. .
Wat waren de oogenblikken, toen ik Aurelie voor de eerste
maal aan het hof van den vorst zag, vergeleken bij dit
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weerzien! Razender dan ooit vlamde in mij de gloed
der liefde, der wilde begeerte op. „O God -- o, al gij heiligen! Laat mij niet krankzinnig worden,
slechts niet krankzinnig!
redt mij, redt mij van deze pijn der hel!
Laat
mij slechts niet waanzinnig worden; want anders moet ik het
verschrikkelijke doen en mijn ziel aan de eeuwige verdoemenis prijsgeven!" Zoo bad ik in gedachten, want Ik voelde
dat de booze geest steeds meer en meer meester over mij zou
worden.
Het was mij, als nam Aurelie deel aan de misdaad,
die ik slechts beging, als was de gelofte die zij van zins was af
te leggen, in haar gedachten niet anders dan de plechtige
eed, voor het altaar des Heeren de mijne te zijn.
Niet de
bruid van Christus zag ik in haar, maar de misdadige vrouw
van den monnik, die zijn gelofte brak. Haar met allen hartstocht der woedende begeerte omarmen en haar dan aan den
dood over te geven
die gedachte greep mij onweerstaanbaar aan. De booze geest dreef mij wilder en wilder op;
reeds wilde ik schreeuwen: „Houdt op, verblinde dwazen!
Niet de van aardsche driften reine jonkvrouw, maar de bruid
van den monnik wilt ge tot bruid des hemels verheffen!"
naar beneden springen tusschen de nonnen, haar wegrukken
ik greep in de pij, ik zocht naar het mes,
toen was de
plechtigheid zoover gevorderd, dat Aurelie begon de gelofte
uit te spreken.
Toen ik haar stem hoorde, was het, als
brak milddadig maanlicht door de zwarte, door woesten
storm opgejaagde onweerswolken heen. Het werd licht in
mij en ik herkende den Booze, dien ik met alle kracht
weerstand bood. Ieder woord van Aurelie schonk mij nieuwe
kracht, en in heeten strijd werd ik spoedig overwinnaar.
Iedere zwarte gedachte aan misdaad, iedere opwelling van
aardsche begeerte was gevlucht. Aurelie was de vrome bruid
des hemels, wier gebed mij kon redden van eeuwigen smaad
en ondergang. Haar gelofte was mijn troost, mijn hoop, en
de opgewektheid des hemels brak zich glanzend in mij baan.
Leonardus, dien ik eerst nu weer opmerkte, scheen de
verandering in mijn innerlijk waar te nemen, want hij zei met
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zachte stem: ,,Je hebt den Duivel weerstaan, mijn zoon! Dat
zal de laatste zware beproeving zijn geweest, die de eeuwige
macht je heeft opgelegd".
De gelofte was uitgesproken; gedurende een beurtzang,
dien de Clarissennonnen aanhieven, wilde men Aurelie het
nonnenkleed omdoen. Reeds had men den mirt en de rozen
uit het haar gevlochten, reeds stond men op het punt de naar
beneden golvende lokkenpracht af te snijden, toen in de kerk
een gedrang ontstond;
ik zag hoe de menschen uiteendrongen en op den grond werden geworpen ;
nader en
nader wervelde het tumult. Met razende gebaren — met
wilden, ontzettender blik drong een halfnaakte man,
de
flarden van een Kapucijnerrok hingen hem om het lijf,
alles om zich heen met gebalde vuisten neerstootend, door
de menigte. Ik herkende mijn afschuwelijken dubbelganger,
maar in hetzelfde oogenblik dat ik, iets verschrikkelijks vermoedend, naar beneden wilde springen en mij in zijn weg
werpen, was het waanzinnige monster over de galerij
gesprongen, die de plaats van het hoogaltaar omringt. De
nonnen stoven schreiend uiteen ; de abdis had Aurelie
vast in haar armen gesloten.
„Ha ha ha!" krijschte de razende met gillende stem, „willen
jullie mij de prinses ontrooven?
Ha ha ha!
De prinses
is mijn bruidje, mijn bruidje!"
en met die woorden rukte
hij Aurelie omhoog en stootte haar het mes, dat hij in de
hooggeheven hand zwaaide, tot aan het heft in de borst,
zoodat een springbron van bloed hoog opspoot. „Heisa
ho, ho, nu heb ik mijn bruidje, nu heb ik de prinses geworven!" zoo schreeuwde de razende man het uit en sprong
achter het hoogaltaar door het hekwerk de kloostergangen in.
De nonnen krijschten van ontzetting.
„Moord
moord bij het altaar des Heeren!" schreeuwde
het volk, naar het hoogaltaar stormend.
„Bezet de uitgangen van het klooster, opdat de moordenaar
niet ontkome", riep Leonardus met luide stem, en het volk
stortte naar buiten, en wie van de monniken strijdbaar was,
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greep de in een hoek staande processiestaven en zette het
monster door de gangen van het klooster na.
Dit alles was het werk van een oogenblik; spoedig knielde
ik naast Aurelie, de nonnen hadden de wond zoo goed als
het ging met witte doeken verbonden en hielpen de abdis,
die in onmacht was gevallen. Een krachtige stem zei naast
mij: „Sancta Rosalia, ora pro nobis!" en allen, die nog in
de kerk waren gebleven, riepen luid: „Een wonder — een
wonder! Ja, zij is een martelares. Sancta Rosalia, ora pro nobis!"
Ik keek op. De oude schilder stond naast mij, maar ernstig
en mild, zooals hij voor mij in den kerker was verschenen.
Geen aardsch verdriet over Aurelie's dood, geen ontzetting
over het verschijnen van den schilder kon mij aangrijpen,
want het schemerde in mijn ziel, hoe nu de raadselachtige
strikken, die de duistere macht had gelegd, zich ontwarden.
„Een wonder, een wonder!" schreeuwde het volk steeds
maar door. „Ziet ge dien ouden man in zijn paarsen mantel
wel?
Die is uit het schilderij van het hoogaltaar naar beneden gekomen
ik heb het gezien". „Ik ook, ik ook",
riepen verschillende stemmen door elkaar, en nu viel iedereen
op de knieën, en het verwarde tumult bedaarde en ging over
in een door hevig snikken en weenen onderbroken gemurmel
van het gebed.
De abdis kwam bij en zei op den hartverscheurenden toon
van het diepe, geweldige verdriet: „Aurelie!
Mijn kind!
Mijn vrome dochter! Eeuwige God -- het is Uw raadsbesluit!" Men had een met kussens en dekens bedekte draagbaar binnengebracht. Toen men Aurelie daarop tilde, zuchtte
zij diep en sloeg de oogen op. De schilder stond achter haar
hoofd, waarop hij zijn hand had gelegd. Men kon hem als
een machtigen heilige beschouwen, en allen, zelfs de abdis,
schenen te worden doordrongen van een wonderlijken,
bangen eerbied.
Ik knielde bijna vlak naast de baar. Aurelie's blik viel op
mij; toen werd i k aangegrepen door een groot verdriet over
het smartelijke martelaarschap der heilige. Niet bij machte
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een woord te uiten, was het slechts een doffe kreet dien ik
uitstootte. Toen zei Aurelie mild en zacht: „Waarom klaag
je over haar, die door de eeuwige macht des hemels waardig
werd gekeurd van de aarde te scheiden op het oogenblik
dat zij de nietigheid van het aardsche erkende, dat het oneindig verlangen naar het rijk der eeuwige vreugde en zaligheid
haar borst vervulde?"
Ik was opgestaan, ik was tot vlak voor de baar komen
staan. „Aurelie", zei ik, „heilige jonkvrouw! Laat slechts voor
een kort moment je blik uit de hooge regionen neerzinken,
anders zal ik vergaan in
mijn ziel, mijn diepstegemoed verscheurenden, vernietigenden twijfel.
Aurelie, veracht je
den misdadiger niet, die, als de Booze zelf, in je leven
trad? Ach, zwaar heeft hij geboet maar hij weet ook,
dat alle penitentiën de zwaarste van zijn zonden niet verlicht. Aurelie! ben je in den dood verzoend?"
Als door engelenwieken aangeraakt glimlachte Aurelie en
sloot de oogen.
Heiland der wereld
„O
heilige Maagd
dan blijf
ik achter, zonder troost, aan de vertwijfeling prijsgegeven.
0, redding! redding van den helschen ondergang!" bad
ik hartstochtelijk.
Toen sloeg Aurelie nog eenmaal de oogen op en zei: „Medardus, je hebt toegegeven aan wat de booze macht wilde;
maar was ik dan rein van zonde, toen ik door mijn misdadige
liefde aardsch geluk hoopte te verkrijgen? Een bijzonder
raadsbesluit van den Eeuwige had ons er voor bestemd,
zware misdaden van ons misdadige geslacht te boeten, en
zoo vereenigde de band der liefde ons, die alleen boven de
sterren troont en die niets gemeen heeft met aardschen lust.
Maar den listigen Duivel gelukte het, de diepere beteekenis
van onze liefde voor ons verborgen te houden, ja, op verschrikkelijke wijze ons er toe te verleiden, dat wij het hemel5che
slechts op aardsche wijze zouden kunnen uitleggen. Ach,
was ik het dan niet, die jou in den biechtstoel haar liefde
bekende, maar in plaats van de gedachte der eeuwige liefde
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in je te ontsteken, den helschen gloed van den lust in jou
liet opvlammen, dien jij, daar hij je wilde verteren, door het
bedrijven van misdaden poogde te blusschen? Houd moed,
Medardus! De waanzinnige, dien de Booze er toe gebracht heeft te gelooven dat hij jou is en moet volbrengen
wat jij bent begonnen, was het werktuig des hemels, door
hetwelk zijn raadsbesluit werd volbracht. Houd moed,
Medardus! Spoedig, spoedig. .."
Aurelie, die het laatste reeds met gesloten oogen en hoorbare inspanning had gezegd, verloor het bewustzijn, maar de
dood kon zich nog niet van haar meester maken. „Heeft
zij bij u gebiecht, eerwaarde vader? Heeft zij bij u gebiecht?"
vroegen de nonnen mij nieuwsgierig.
„Volstrekt niet", antwoordde ik, „zij heeft mijn ziel van
hemelschen troost vervuld, niet ik de hare".
„Gezegend zijt ge, Medardus, spoedig is je proeftijd geeindigd en een zegen voor mij!" Het was de schilder, die
deze woorden sprak.
Ik liep op hem toe: ,,Verlaat mij niet, wonderlijke man!"
Ik weet zelf niet hoe mijn zinnen, toen ik verder wilde spreken,
zoo zonderling werden verdoofd; ik geraakte in een toestand
tusschen waken en droomen, waaruit ik door een luid roepen
en schreeuwen werd gewekt. Ik zag den schilder niet meer.
Boeren burgers soldaten waren de kerk binnengedrongen en verlangden met alle geweld, dat hun zou worden toegestaan het heele klooster te doorzoeken, om den moordenaar
van Aurelie, die zich nog in het klooster moest bevinden,
op te sporen. De abdis, met recht voor ongeregeldheden
vreezend, weigerde dit, maar ondanks het aanzien dat zij
genoot, gelukte het haar niet de verhitte gemoederen te kalmeeren. Men verweet haar dat zij uit kleinzieligen angst den
moordenaar verborg, daar hij een monnik was, en steeds
heftiger tierend scheen het volk zich zoo op te winden, dat
het het klooster zou bestormen.
Toen besteeg Leonardus den kansel en zei tot het volk, na
enkele duidelijke woorden over de ontwijding van heilige
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plaatsen, dat de moordenaar geenszins een monnik, maar
een waanzinnige was, dien hij ter verpleging in het klooster
had opgenomen, dien hij, toen het scheen dat hij dood was,
in ordedracht naar de doodenkamer had laten brengen, die
echter uit den op den dood gelijkenden toestand was ontwaakt en ontvlucht. Bevond hij zich nog in het klooster, dan
zouden de genomen maatregelen het hem onmogelijk maken
te ontsnappen.
Het volk kalmeerde en verlangde slechts dat Aurelie niet
door de gangen, maar in plechtige processie over den hof naar
het klooster zou worden gebracht. Dat gebeurde.
De angstige nonnen tilden de baar op, die men met rozen
had versierd. Ook Aurelie was, zooals voordien, met mirt
en rozen getooid. Dicht achter de baar, waarboven vier nonnen den baldakijn droegen, liep de abdis, door twee nonnen
ondersteund; de anderen volgden met de Clarissennonnen,
daarna de broeders der verschillende orden; achter hen voegde zich het volk, en zoo ging de stoet door de kerk. De zuster
die het orgel bespeelde, moest zich in het koor hebben begeven, want toen de stoet in het midden der kerk was, klonken
dof en ijzingwekkend zware orgeltonen van het koor. Maar
zie, toen richtte Aurelie zich langzaam op en hief de handen
biddend ten hemel, en , opnieuw viel al het volk op de knieën
en riep: „Sancta Rosalia, ora pro nobis!"
Zoo werd dat bewaarheid, wat ik, toen ik Aurelie voor de
eerste maal zag, in duivelsche verblinding slechts misdadig
huichelend had verkondigd.
Toen de nonnen de baar in de benedenzaal van het klooster
neerzetten, toen zusters en broeders biddend in een kring
er omheen stonden, zonk Aurelie met een diepen . zucht in
de armen van de abdis, die naast haar knielde.
Zij was dood!
Het volk week niet van de kloosterpoort, en toen de
klokken den aardschen ondergang van de jonkvrouw verkondigden, brak alles in snikken en klagend geschrei uit.
Velen deden de gelofte, tot Aurelie's uitvaart in het dorp
te blijven en eerst daarna naar hun plaats van herkomst
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terug te reizen, in den tusschentijd echter gestreng te vasten.
Het gerucht van de ontzettende misdaad en van het martelaarschap van de bruid des hemels verbreidde zich snel, en
zoo gebeurde het, dat Aurelie's uitvaart, die na vier dagen
geschiedde, op een plechtig, ter verheerlijking van een heilige
gehouden jubelfeest geleek. Want reeds den dag te voren
was de weide voor het klooster, zooals anders op Bernardusdag, vol menschen, die, op den grond legerend, den morgen
afwachtten. Slechts hoorde men in plaats van een vroolijke
drukte, vrome zuchten en een zacht gemurmel. Van mond tot
mond ging het verhaal van de verschrikkelijke daad bij het
hoogaltaar der kerk, en klonk er al eens een luide stem, dan
geschiedde dat in verwenschingen van den moordenaar, die
spoorloos verdwenen bleef.
Deze vier dagen, die ik grootendeels in de kapel in den tuin
doorbracht, hadden een diepere uitwerking op het heil van
mijn ziel dan de lange, gestrenge penitentie in het Kapucijnerklooster bij Rome. Aurelie's laatste woorden hadden het
geheim van mijn zonde voor mij geopenbaard, en ik erkende
dat ik, uitgerust met alle kracht der deugd en vroomheid,
toch als een moedelooze lafaard Satan, die den misdadigen
stam poogde te verzorgen, zoodat hij meer en meer zou gedijen, niet had kunnen weerstaan. Hoe klein was de kiem
van het booze in mij, toen ik de zuster van den concertmeester zag, toen de misdadige trots in mij wakker werd,
maar toen speelde Satan mij dat elixer in handen, dat als een
vervloekt vergif mijn bloed aan het gisten bracht. Ik besteedde
geen aandacht aan de ernstige waarschuwing van den onbekenden schilder, van den prior, van de abdis. Aurelie's verschijning bij- den biechtstoel voltooide den misdadiger in mij.
Als een physieke ziekte, door dat vergif opgewekt, brak de
zonde te voorschijn. Hoe kon de aan Satan overgegeven man
den band herkennen, dien de hemelsche macht als symbool.
der eeuwige liefde om mij en Aurelie heen had gewonden?
Met leedvermaak ketende Satan mij aan een misdadig mensch,
in wiens wezen mijn Ik moest dringen, zooals hij geestelijk
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op mij invloed moest uitoefenen. Zijn schijnbaren dood'
wellicht de leege begoocheling van den duivel, moest ik
aan mij toeschrijven. Die daad maakte mij vertrouwd met de
gedachte aan den moord, die op het duivelsch bedrog volgde.
Zoo vertegenwoordigde de in goddelooze zonde verwekte
broeder het door den duivel bezielde beginsel, dat mij in de
afschuwelijkste misdaad stortte en mij met de gruwelijkste
kwellingen rond liet zwerven. Tot het oogenblik dat Aurelie
volgens het raadsbesluit der eeuwige macht haar gelofte uitsprak, was mijn innerlijk niet rein van zonde; tot op dat
oogenblik had de vijand macht over mij, maar de wonderbaarlijke, innerlijke rust, die als van boven neerstralende
gelukzaligheid mij doordrong, toen Aurelie de laatste woorden
had gesproken, overtuigde mij, dat Aurelie's dood de belofte
der verzoening beteekende. Toen in het plechtige requiem
het koor de woorden zong: „Con futatis maledictis, flammis
acribus addictis" I voelde ik mijn heele lichaam beven, maar
bij het: , , Voca me cum benedictis!" was het mij, als zag ik
Aurelie in hemelsche zonnehelderheid, hoe zij eerst op mij
neerschouwde en daarna haar door een stralenden ring van
sterren omgeven hoofd naar het hoogste Wezen ophief, om
het eeuwige heil van mijn ziel af te smeeken. „Oro supplex et
acclinis, cor contritum quasi cinis!" Ik viel in het stof neer, maar
hoe weinig leek mijn innerlijk gevoel, mijn deemoedig smeeken
op die hartstochte lijke wroeging, op die gruwzame, wilde
penitentiën in het Kapucijnerklooster. Eerst nu was mijn
geest er toe in staat het ware van het valsche te onderscheiden,
en bij dit heldere bewustzijn moest iedere nieuwe beproeving
van den vijand zonder uitwerking blijven. Niet Aurelie's
dood, doch slechts. de ijzingwekkende en verschrikkelijke
manier waarop zij den dood vond, had mij in de eerste oogenI Deze en de beide volgende citaten zijn ontleend aan de oude kerkhymne „Dies irae". De vertaling er van luidt: „Bij 't verdoemen der
verloornen, 't Vuur ten prooi van 't eeuwig toornen, Roep mij met uw
uitverkoornen. 'k Smeek U, diep ter aard gebogen, 't Hart verbrijzeld
voor uw ooggin". — Vert.
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blikken zoo diep geschokt; maar hoe spoedig erkende ik dat
de gunst van de eeuwige macht voor haar het hoogste had
Het martelaarschap der beproefde, van zonde
weggelegd!
Was zij dan voor mij
gereinigde bruid van Christus!
ondergegaan?
Neen! Eerst nu, nadat zij aan al de ellende der
wereld was ontrukt, werd zij voor mij de reine straal der
eeuwige liefde, die in mijn borst opvlamde. Ja, Aurelie's
dood was het wijdingsfeest van die liefde, die, zooals Aurelie
had gezegd, slechts boven de sterren troont en niets met het
aardsche gemeen heeft.
Deze gedachten verhieven mij boven mijn aardsche zelf,
en daarom waren die dagen in het Cisterciënserklooster
waarlijk de zaligste van mijn leven.
Na de uitvaart, die den volgenden morgen plaatsvond,
wilde Leonardus met de broeders naar de stad terugkeeren;
de abdis liet mij, toen de stoet reeds vertrekken zou, bij zich
roepen. Ik trof haar alleen in haar kamer aan, zij was zeer
ontroerd; de tranen sprongen haar in de oogen. „Alles
alles weet ik nu, mijn zoon Medardus! Ja, ik noem je weer zoo;
want je hebt de beproevingen doorstaan, die jij ongelukkige,
beklagenswaardige moest verdragen. Ach, Medardus, slechts
zij, slechts zij, die voor den troon van God onze woordvoerster mag zijn, is rein van zonde. Stond ik niet aan den rand
van den afgrond, toen ik, vervuld van de gedachten aan aardschen lust, mij aan den moordenaar wilde verkoopen?
En toch, zoon Medardus,
ik heb in mijn eenzame cel,
je vader gedenkend, snoode tranen geschreid! Ga, zoon
Medardus! Iedere twijfel, dat ik wellicht uit een mijzelf aan
te rekenen schuld in jou den misdadigen zondaar opwekte,
is uit mijn ziel verdwenen".
Leonardus, die de abdis zekerlijk alles had onthuld wat
haar uit mijn leven nog onbekend was gebleven, bewees mij
door zijn gedrag, dat ook hij mij had vergeven en het aan den
Allerhoogste had overgelaten, hoe ik het er voor Zijn rechterstoel zou afbrengen. De oude orde in het klooster bestond
nog, en ik trad zooals vroeger in de rij der broeders.
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Op zekeren dag zei Leonardus tot mij: „Ik zou je, Medardus, toch nog een boetedoening willen opleggen". Deemoedig
vroeg ik, waaruit zij zou bestaan. „Je kunt de geschiedenis
van je leven nauwkeurig opschrijven. Geen enkele der merkwaardige gebeurtenissen, ook niet de onbeduidendste, volstrekt niets wat je in het bonte, wereldsche leven is overkomen, mag je weglaten. De fantasie zal je werkelijk in de
wereld terugvoeren, je zult al het gruwzame, potsierlijke,
huiveringwekkende en vroolijke nog eenmaal doormaken; ja,
het is zeer wel mogelijk, dat je Aurelie dan anders zult zien, niet
als de non Rosalia, die het martelaarschap verwierf; maar heeft
de geest van het kwade je geheel verlaten, heb je je volstrekt
van het aardsche afgewend, dan zul je als een hoogex beginsel
boven alles zweven en dan zal die indruk geen spoor nalaten".
Ik deed wat de prior had bevolen. Ach! wel gebeurde
het zooals hij had gezegd. Smart en verrukking, afschuw en
genot, ontzetting en vervoering stormden door mijn binnenste, toen ik het verhaal van mijn leven opschreef. -- Gij, die
eens deze bladen zult lezen, ik sprak tot u over den zonnigsten tijd der liefde, toen het beeld van Aurelie voor mij oprees in het bonte leven! Er bestaat iets hoogers dan aardsche
verrukking, die meestal den lichtzinnigen, onnoozelen mensch
in het verderf stort, en dàt is die zonnigste tijd, wanneer ver
van gedachten aan zondige begeerte de geliefde als een straal
van den hemel al het hoogere, alles wat uit het rijk der liefde
zegenend over de arme menschen daalt, in uw borst ontsteekt.
Deze gedachte heeft mij verkwikt, toen bij de herinnering
aan de heerlijkste oogenblikken die de wereld mij schonk,
mijn oogen heete tranen schreiden, en alle sinds lang verkorste
wonden opnieuw begonnen te bloeden.
Ik weet, dat wellicht nog in den dood de Booze macht
zal hebben om den zondigen monnik te pijnigen, maar
standvastig, ja met hartstochtelijk verlangen wacht ik het
oogenblik af, dat mij aan de aarde zal ontrukken, want het is
het oogenblik van de vervulling van alles, wat Aurelie, ach,
de heilige Rosalia zelf, mij in den dood heeft beloofd. Bid,
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bid voor mij, o heilige jonkvrouw, in het duistere uur, opdat
de macht der hel, waarvoor ik zoo vaak ben bezweken, mij
niet zal overwinnen en naar beneden sleuren in den poel der
eeuwige verdoemenis!

NASCHRIFT VAN PATER SPIRIDION, BIBLIOTHECARIS VAN HET
KAPUCIJNERKLOOSTER IN B.

In den nacht van 3 op 4 September van het jaar 17 . . is
er veel wonderbaarlijks in ons klooster gebeurd. Het zal om
en bij middernacht geweest zijn, toen ik in de naast de mijne
gelegen cel van broeder Medardus een merkwaardig gegichel
en gelach, en daartusschendoor een zacht, klaaglijk gesteun
vernam. Het was mij, als hoorde ik een hoogst gemeene,
walgelijke stem de woorden zeggen: „Kom met mij mee,
broedertje Medardus, wij zullen de bruid gaan zoeken".
Ik stond op en wilde mij naar broeder Medardus begeven,
maar toen werd ik door een zonderlingen schrik bevangen,
zoodat ik als door de koude van koorts in al mijn leden geweldig begon te beven; ik ging daarom, in plaats van in de
36 2

cel van Medardus, naar den prior Leonardus, maakte hem
niet zonder moeite wakker en vertelde hem wat ik had gehoord. De prior schrok zeer, en zei dat ik de gewijde kaarsen
moest halen, en wij zouden ons dan samen naar broeder
Medardus begeven.
Ik deed, zooals mij was gezegd, ontstak de kaarsen aan de
lamp van het beeld van de moeder Gods in de gang, en wij
gingen de trap op. Hoe goed wij echter ook luisterden, de
afschuwelijke stem die ik had vernomen, liet zich niet meer
hooren. In plaats daarvan hoorden wij zacht, liefelijk klokgelui, en het was, als verspreidde zich een flauwe rozengeur.
Wij naderden; toen werd de deur van de cel geopend en een
wonderlijke groote man met een witten, krullenden baard en
in een purperen mantel kwam naar buiten; ik schrok zeer,
want ik wist wel dat de man een dreigend spook moest zijn,
daar de kloosterpoorten goed gesloten waren en dat derhalve
geen vreemde kon binnendringen; maar Leonardus keek hem
driest aan, echter zonder een woord te zeggen.
„Het uur der vervulling is niet ver meer", zei de gestalte
zeer zacht en plechtig en verdween in de donkere gang, zoodat
mijn angst nog grooter werd en ik schier de kaars uit de bevende hand had laten vallen. Maar de prior, die wegens zijn
vroomheid en kracht in het geloof niet veel om spoken geeft,
greep mij bij den arm en zei: „Nu zullen we de cel van broeder
Medardus binnengaan".
Dat gebeurde dan ook. Wij troffen den broeder, die reeds
sedert eenigen tijd zeer zwak was geworden, stervende aan.
Dedohazijntgmcelosakt;hijrcde
nog slechts een weinig. Leonardus bleef bij hem en ik wekte
de broeders door hard de klok te luiden en met luide stem
te roepen: „Staat op, staat op! Broeder Medardus ligt op
sterven!" Zij stonden ook werkelijk op, zoodat niemand ontbrak toen wij ons met brandende kaarsen naar den stervenden
broeder begaven.
Allen, ook ik, die eindelijk den schrik had overwonnen,
gaven ons aan groote droefenis over. Wij droegen broeder
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Medardus op een baar naar de kloosterkerk en zetten hem
voor het hoogaltaar neer. Tot onze verbazing herstelde hij
zich daar en begon te spreken, zoodat Leonardus zelf, na de
biecht te hebben afgenomen en absolutie te hebben verleend,
direct het laatste oliesel toediende. Daarna begaven wij ons,
terwijl Leonardus beneden bleef en gedurig met broeder
Medardus sprak, in het koor en zongen de gewone doodsliederen voor het heil der ziel van den stervenden broeder.
Juist toen de kloosterklok den anderen dag, namelijk op
den vijfden September van het jaar 17. . , 's middags twaalf
uur sloeg, overleed broeder Medardus in de armen van den
prior. Het trof ons, dat het dag en uur was, waarop de non
Rosalia het vorige jaar op verschrikkelijke wijze, vlak nadat
zij de gelofte had afgelegd, werd vermoord.
Tijdens het requiem en de uitvaart is nog het volgende voorgevallen. Bij het requiem verspreidde zich namelijk een zeer
sterke rozengeur, en wij merkten op, dat aan het mooie
schilderij van de heilige Rosalia, dat door een zeer ouden,
onbekenden Italiaanschen meester moet zijn vervaardigd,
en dat ons klooster van de Kapucijnen uit de omgeving van
Rome voor een aanzienlijk bedrag gekocht heeft, zoodat zij
slechts een kopie van het schilderij behielden, een ruiker
van de mooiste, in dit jaargetijde zeldzame rozen was bevestigd. De broeder-portier zei, dat vroeg in den morgen
een in lompen gekleede, zeer ellendig uitziende bedelaar,
door ons niet opgemerkt, naar boven was gekomen en den
ruiker aan het schilderij had vastgemaakt. Dezelfde bedelaar
verscheen bij de uitvaart en drong zich tusschen de broeders
in. Wij wilden hem terugwijzen; toen echter prior Leonardus
hem scherp had aangekeken, beval hij hem onder ons te
dulden.
Hij nam hem als leekebroeder in het klooster op; wij noemden hem broeder Peter, daar hij in de wereld Peter Schoonveld
had geheeten, en gunden hem den trotschen naam, daar hij
bijzonder stil en goedmoedig was, weinig sprak en slechts
nu en dan hoogst potsierlijk lachte, hetgeen, daar het niets
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zondigs had, ons zeer vermaakte. Prior Leonardus zei eens,
dat Peters licht in den damp der dwaasheid was gedoofd,
waarin zich in zijn binnenste de ironie des levens had omgevormd. Wij begrepen allen niet wat de geleerde Leonardus
daarmee wilde zeggen, merkten echter wel, dat hij den leekebroeder Peter sinds lang moest kennen.
Zoo heb ik dan aan de bladen, die den levensloop van
broeder Medardus moeten inhouden, die ik echter niet heb
gelezen, de omstandigheden van zijn dood zeer nauwkeurig
en niet zonder moeite ad maiorem Dei gloriam toegevoegd.
Vrede en rust zij het deel van den ontslapen broeder Medardus! De Heer des Hemels moge hem eenmaal goedgezind
opwekken en opnemen in het koor van heilige mannen, daar
hij zeer vroom is gestorven!
EINDE
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Ter verduidelijking van de ingewikkelde familieverhoudingen
geven wij hier een overzicht van de drie stamhuizen. De zwarte
lijnen geven de echtelijke, de stippellijnen de buitenechtelijke
afstamming aan. De punt-stippellijnen duiden op een onwettige verbintenis. De puntlijnen dienen slechts ter verwijzing.
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