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LOTGEVALLEN
WILLEM LEE VEND.

Mejuivrouw WILHELMINA HEFTIO aan Mejufvrossw
GEERTRUIDA LECTERn.

Waarde Vriendin! ik moet, al zon domind
morgen geen schoone bef om zijn hals hebben, alles
neêrgooijen, waaraan ik bezig ben. - ik heb u wat
nieuws te zeggen. Daar hoor ik van mijne naaister
dat uw broers weduwe trouwen zal met Gerrit van
Oldenburg! Wel, daar begrijp ik niets van: me
vrouw Leevend trouwen met zulk een ijzegrim! zulk
een beer op sokken! zulk een Nero niemandsvrieiul!
Een man zonder opvoeding, zonder manieren! Zij zoo
poliet, zoo snedig , zoo attent in alles! Dat is mij te
geleerd. Zou zij uit belang dien rijken man aanslaan?
ik meende dat zij er warmpjes inzat. Weet gij wat,
vriendin, als ik evenwel zulk een waardig man in
het grif had als zij heeft, ik zou Gerrit van Oldenburg wel hebben laten waaijen. 't Is waar, hij ziet
er wel genoeg uit, is van hare jaren, staat ter goeder
naam en faam, heeft kind noch kraal in de wereld
en is een geschikt bejaard vrijer. ik moet zeggen
zoo als het is.
Hoe zal dit onze Daatje, hoe zal Wim het aan-

staan? Hij geeft zich vrij wat airs, en is zoo mal
met zijne moeder; nu, zij blijft hem niets schuldig.
't Is of zij alleen voor zoontje leeft. Ik ging terstond
met dit nieuwtje naar dominé's studeerkamer; want
ik maak geen moordkuil van mijn hart: „Hoe komt
je dat voor?" zei ik. „Heel wel, kind," zeide hij;
„mevrouw Leeve;sd is eene verstandige vrouw, en
van Oldenburg een geschikt man." Nu, ik zeg verstandig tegen haar! Is dit huwelijk echter het grootste
bewijs van haar verstand, i dan durf ik ook nog met
mijne klompen op het
komen. Ei, kom, het lijkt
immers nergens naar!
houd niet extra veel van
mevrouw Leevend; mij is zij te precis. Maar toch,
zoo'n akeligen vent moest zij niet nemen. Het is
eene brave vrouw; en zoo zij wat minder geheel
anders was als ik ben, ik zou haar heel liefhebben,
en haar dit huwelijk sterk afraden.
Hoor, mijn man is wél genoeg; stuit het, eens,
ik denk: ,,de preêk zal hem wat hard in zijn maag
liggen." Ik verbrui het ook wel eens; zie, zoo ben
ik; geene vijgenbladen. Ja, wat wilde ik ook zeggen? Dit geloof ik. Als domind stierf, en hij is zoo
weinig Jan Leevend, als ik zijne weduw, ik zou
mijnheer Gerrit van Oldenburg wel zeer vriendelijk
bedanken; en echter een rijk man zou mij, met
mijne zes stoute, drukke kinderen, nog al niet te
onpas komen: want de dominé's , mijn lieve mensch,
mogen zich zalig preken, maar rijk dat zit er niet
op. Uw broêr was een man om op te verheven;
dat is maar uitgemaakt. Er is veel aan hem verloren.
Nu, het is voor mij en voor vrouwen van mijn
slag heel troostelijk, dat zulke verstandige vrouwen
ook eens iets geks doen. Was zij maar zoo zachtaardig, zoo week niet! kon zij, als hij boe zegt, ba
antwoorden; maar zoo als ik zeg, dat zou zij zich
schauien: o ik ken onze naauwgezette zoetzappige
vrouwen van verstand! Ik ben ook niet kwaad,
maar ik houd mij aan: al te goed is buurmans gek;
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maak u een schaap, elk zal je een beet geven. ik
zeg altijd: ,,weet je wat, dominé Heftig, waren er
geen studeerkamers, er kwamen zottenhuizen te kort."
En dan geef ik hem den kleinen jongen in den
arm en zeg: ,,hier vriend, een leeg mensch is een
duivels oorkussen." Dan verzet hij zijn muts, schudt
zijn hoofd, en noemt mij een verbruid wijf. Nu,
dat is tot zijn eerwaardens dienst.
Hoe komt u dit huwelijk voor? Gij zijt immers
nog al tamelijk goede vrienden? ik hoop dat ik
toch de eerste ben, die u dit fraai nieuwtje vertelt.
Staat gij niet braaf te kijken? Dacht gij wel dat
zij, na zoo lang weduwe geweest te zijn (is het nu
niet zes jaar, dat uw broeder stierf?), nog trouwen
zou? ik niet. Is zij niet al vier-en-veertig? Als ik
haar morgen in de kerk zie, zal ik weElig van de
preek hooren, zoo vol ben ik er van. Na, er zit
voor mij een vrolijke dag op. Gerrit-neef houdt
veel van dominé; op mij heeft hij het niet breed;
evenwel, Joost zou er mede spelen, als hij mijn
man, en mij niet, verzocht. Ik trek vast meê. ik
moet eens zien, hoe dat paar flankeren zal! Ja,
zij is een zeer mooi teêr vrouwtje; zij schijnt wel
de zuster harer dochter; zij kleedt zich met smaak.
ilij een regte Amsterdamste klos van een kerel;
knap slag, zoo stijf als een Twentsche boer.. ...Nu
ja, ik kom! Wat is er eene drukte als moeder eens
een oogenblik weg is! Er staan er al een stuk drie,
vier aan de deur te kraaij en. De kinderen zijn wijzer
dan ik het is tijd om ze te bed te leggen. Dominé
weet niet dat ik a dit zoo heet van den rooster
overbrief. Wat hoeft hij alles te weten wat Ik doe,
niet waar? ik ben, in afwachting van antwoord,
uwe Dienares en Vriendin
W. HEFTIG,
geb. RAMMEL.
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Mejufvrouw GEERTRUIDA LEEVEND aan Mejtefvrouw
WILHELMINA HEFTIG.

Mevrouw, waarde Vriendin! ik schrijf niet
graag, en vooral niet graag Hollandsche brieven. Uw
brief moet ik evenwel beantwoorden. Wat zal ik
seggen? Het is bij mij al oud nieuws. Wist gij
daar nog niets van? Neen, wij zijn juist geen bede
groote specialen; ongenoegen echter hebben wij ook
nog al nooit gehad. Maar zuster was mij altoos te
wijs. ik hou niet veel van zulke verstandige vrou
wen; ik mag ze zelfs niet graag lijden. ik verschil
ook te veel met haar. Mijne levenswijs smaakt baar
niet; dat heeft zij mij wel eens duidelijk gezegd;
ik ben evenwel ouder dan zij, en ik mag dan zoo
veel verstand niet hebben, ik ben evenwel meeste
resse van mijn goed, zou ik hopen; ik ben heel
gezellig, ik ga veel nit en zie veel lieden van rang.
Ik speel alle avonden mijn kaartje, behalve op zon
dag; dan geeft dit geen pas; dan zit ik met mijne
handen over malkaar, of kijk wat in een gebedenboek.
Kleed ik mij wat jeugdig, ik behoef het niet om
mijne dochter te laten. ik ben vrij en hoop zoo te
blijven, al weet men mij regt te doen.
Nu, het is hare zaak, het huwelijk meen ik. ik
bemoei mij met zusters affaires niet. Mijne nicht heeft
mij alles geschreven; en als die het bij mama niet
wel heeft, bij mij is zij graag en altoos is zij welkom. ik kan veel beter met haar dan met bare
moeder te zegt. Willem, o die is een verwaande
gek! ik ben boos, om dat hij zoo op zijn vader
gelijkt. Nu, die heeft mij ook niet veel pleizier
gedaan! Zij mogen zien, hoe zij bet redden; het is
buiten mij. Mogelijk houdt hij Willem wel op het
kantoor; want al heeft mijn broêr hem Latijn en
Grieksch laten leeren, was het echter zijn oogmerk,
om een koopman van hem te maken. ik hou van
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geen kooplui. ik heb ook nooit een koopman willen
hebben; er is niets aan.

Maar heden! vindt gij zooveel fraais in mevrouw
Leevend? ik niet! wel, het is een vrouw als alle
andere vrouwen, behalve dat zij heel wijs en een
zeer huisselijk schepsel is. Ja, zij is niet leeijk, niet
kwalijk gemaakt, maar mij veel te popachtig, veel
te teêr en hierdoor schijnt zij zoo jong; dat is de
gansche zaak. Nu, mooi is een smaak; en mij is
het wel, want ik bemoei mij niet veel met haar.
Altijd zoo druk in de kinderen? ik beklaag u hartelijk. Wat is het gerust niet getrouwd te zijn!
Waarwel wenscht u

uwe Vriendin
G. LEEVEND.

Mejufvrouw ALIDA LEEVEND aan Mejufvrouw
GEERTRUIDA LEEVEND.

Waarde T an te! Het verveelt mij hier zdö, dat
ik de vrijheid neem om u te vragen, of ik u geen
belet zal doen? Dan kom ik spoedig. Mijnheer van
Oldenburg roert het zoo in huis, dat gij het u niet
kunt verbeelden. Overal bemoeit hij zich met. ik
zei hem, toen hij notitie nam van mijn coIffure è
1e Hérisson, ,,dat hij wel mijn moeders man, maar
geenszins mijn vader was." Mijne mama kan zoo
veel van haar man inschikken, als zij wil; dat staat
aan haar. Zij koos hem en moet hem nemen zoo
als hij, helaas, is! Dit is buiten mij. Wat! zou een
vreemd man in ons huis de wet komen stellen? ik
zie hier niets beters op dan hem te overkraaijen.
Is hij norsch, ik ben stuursch; spreekt hij niet, ik
zwijg ook, zoo het niet is om hem eens een zet te
geven; en om hem te plagen, hen ik tegen mama
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des te beleefder. Die loinpert! Gij weet, Tante,
hoe Willem is: mama is zijn alles en wij konden
nooit overweg. ik ben plaagziek, en hij is driftig.
Hij moet voor mama's eenzijdigheid braaf tol geven;
dat beken ik. Hij is mijn moeders man magtig in
den weg; het is of die jaloersc op hem is. Overai
knort hij op, tot op satijnen schoenen the ik draag.
Niemand houdt hier van hem. Hebzuchtig ben ik
niet, zou ik hem dan ffikflooijen? Het is hier heel
naar, heel doodsels. Mama ziet weinig, althans geen
gezelschap de moo godt. Wat verlangik om bij u te
zijn! in hoop dat gij mij zult opwachten, heb ik de
eer mij te noemen
uwe Dienares en Nicht
A. LEEVEND.

Mejufvrouw

CHRISTINA HELDER

aan Mejufvrouw

JACOBA VELDENAAR.

Mijne heele lieve! Hoe gelukkig ik ook ben
in het dierbaar bijzijn mijner geëerde ouders; hoe
wel ik met mijn lieven broer te regt kan; hoe mij
alles aanlacht en genoegen toebrengt, nog ontbreekt
mij iets, indien ik mij niet mag verzekeren, dat
gij, mijne Coosje, mij bemint, gelijk ik u bemin.
De achting the ik u toedraag, doet mijn hart en
verstand beiden veel eer. Ach, hoe bemin, hoe acht ik u!
Hoe gaarne zoude ik de uitnoodiging uwer geëerde
ouders, ook met de uiterste goedkeuring van mama,
aannemen! Hoe verlang ik om mijne vriendin te
zien! Evenwel, ik moet u bedanken. Wijt dit aan
uwen broeder Hendrik, ik ben boos op hem. Het
is zijne schuld. Hij heeft mij nog al in het hoofd;
en dewijl ik geen de minste neiging voor hem heb,
vind ik niet goed hem noodeloos verdriet aan te

doen: ik weet, dat hij mij bemint. Moet hij mij dan
nog huisselijk leeren kennen? Was dit zoo niet met

Hendrik, ik zonde al bij u geweest zijn. Waar ben
ik toch zoo gaarne als bij ii en uwe achtingwanrde
familie? Gij, mijne lieve, zijt zoo noothg in de huis
houding; de kinderen zijn zoo aan u gehecht ; uwe
moeder is zoo zwak; uw vader bemint uw gezel
schap zoo zeer: - zeker, ik moet, ik ma- u niet
bij ons verzoeken; anders! In weinig dagen zaagt
gij mij voor de pastorie, om u in eene warme gemakkelijke koets met Jetje mede te nemen. Kan het
niet zijn, Coosje? Mijne ouders verzoeken u even
hartelijk: nu, dit behoef ik u niet te zeggen!
ik ben dikwijls zeer sober over mij zelve voldaan.
Het is waar, ik doe juist niet veel berispelijks;
mijne ouders zijn wel met mij te vreden. Paowtje
noemt mij zijne lieve zuster: onze bedienden hadden
nooit reden om ziel; over mij te beklagen. Als ik
evenwel des avonds (op uw voorbeeld) de balans
mijner zedelijke bedrijven optrek, (en wie zal mij
verdenken, dat ik te streng omtrent mij zelve ben?)
dan zeg ik meermalen: ,,zie, Chrisje, dat kon
je evenwel beter gedaan hebben, meisje." ik heb
wel geene gebreken die uit een slecht hart voortvloeijen; ik ken noch trotsehlieid, noch nijd; ik
haat valsehheidd, en leugen; ik verfoei kwaadsprekendheid. Maar ik heb, vrees ik, Coosje, wat heel
veel meisjes ijdelheid. Als ik er eens wel uitzie, is
het mij aangenaam dat anderen dat ook zien. Wat
is dat echter mal! ik sla meermalen van seherts
tot spotternij over: doe ik iemand leed, dan smart
het mij dermate, dat ik veel misnoegder op Chrisje
Helder ben dan iemand dien ik beleethgde, zijn kan,
en ik poog liet ook te vergoeden. Wees er gerust
op, dat mijne ongenegenheid voor u'sven broeder niet
ontstaat uit eens oorzaak, die gij bedoelt. Ilijn hart
is vrij. ik ben, weet gij, veel te rijk, om achttien
jaar en nog niet van minnaars omringd te zijn,

maar ik denk nog niet aan een zoo gewigtig stuk
als het huwelijk; . en mijne mama zoude ongaarne
zien dat hare eenige dochter zoo vroeg trouwde,
als nu meer en meer de mode wordt.
Wanneer gaat uw broeder naar zijn garnizoen?
Hij is bijzonder in de gunst bij mijnen vader, the
nooit moede wordt van hem te spreken. Ik beken
gaarne dat hij een voortreffelijk jongman is; als de
broeder mijner hartvriendin bemin ik hem met achting. En zijn rang van militair zou hem bij mijnen
vader geen nadeel toebrengen, indien mijn hart hem
beminde; hoewel hij zeker mij liever aan eenen
koopman uittrouwde. Wij allen groeten mijnheer en
mevrouw Veldenaar met hoogachting, en ik ben
uwe
CHRISJE HELDER.
PS. De lieve mevrouw van Oldenburg, weet gij,
is hertrouwd. Ik weet niet of zij wel heel
gelukkig is, the waarde vrouw!

De Heer WILLEïSL LEEVEND aan den Heer

PAULUS

HELDER.

Waarde Helder! In verscheiden weken heb ik
niet geschreven. Ik wist niet hoe het aan te vangen.
Mijn hoofd stond er ook niet veel naar. Nu is er
iets voorgevallen, dat mij stoffe levert. Ik zal u een
zeer langen brief schrijven. — Mijne mama _ is dan
hertrouwd! — Van Oldenburg! Hoe veracht ik
hem! — Moet zulk een man mijnen vader opvolgen!
Wat heeft haar toch bewogen, om eenen man te
nemen zoo geheel beneden ons! Geene geboorte,

geene opvoeding, niets van den fatsoenlijken man.
Uit belang? Onmogelijk! Zij heeft zelve middelen
genoeg, en ons kantoor is in vollen bloei'. Gij weet,
Pauw, hoe hoog ik mijne moeder waardeer, hoe
teeder ik haar bemin, hoe dankbaar ik haar ben
voor de groote genegenheid, di e zij mij altoos bewijst. Hem kan ik echter niet dan met een afgewend gelaat en binnen 'smonds mompelend, vader
noemen. Weini g verwachtte ik van, hem en nog ben
ik teleurgesteld. Hij heeft zulke lage gebreken! Hij
weet niet wat het is een gevoelig hart te hebben.
Hij wordt nijdig, als hij de tranen ziet welke zijn
onbeschoft gedrag mijne moeder uit de oogen baalt.
Aandoenlijkheid is een voorwerp zijner spotternij. Elk,
dien het tegenloopt, is een zot, of een schurk! Hij
is nog al kerksch, maar hij is de heer van zijn fortuin; daar dankt hij niemand voor: zijne vlijt, zijn
overleg, Zijne spaarzaamheid hebben hem groot gemaakt. Alle genoegens, alle zegeningen. die anderen
genieten, ziet hij aan als deelen die van zijn eigen
geluk worden afgeknepen. - Zou ik zulk een man
vader noemen? ik kan het, ik wil het niet.
Vóór ik u het gebeurde verhaal, dient gij te weten
dat mijne moeder eenige dagen zeer ziek geweest
was aan eene zware hoofdpijn, waarvan hij niet
eens notitie genomesa bad. Dit griefde mij reeds.
Gisteren avond ging zij, om die zelfde reden, vroegtijdig naar bed. Deze ochtend stond hij zeer vroeg
op. Mijn kamer is naast die mijner moeder. Hij
schelde met veel geraas de bedienden; hij rukte,
met onnoodig geweld, de luiken open, stapte groinmend over de kamer, ging naar beneden, keef op
den knecht, omdat zijn ontbijt niet gereed was
sloeg nu deze dan die deur toe, hoestte, bromde;
enfin, rustte niet, voor mijne moeder opstond. Zij
zuchtte, dit hoorde ik duidelijk en ging den trap
af. Mijn bloed was reeds te veel aan het gisten,
om te bed te blijven ik stond geeniljk op. Mijn
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„goeden morgen" werd met een norsch „ dag " beantwoord. „Morgen, Willen," zei mijne gioeder. Ik
vroeg haar: ,,hoe of zij nu was," en deed haar al
die kleine diensten, die het huisselijk leven zoo
aangenaam maken. Zij kon haar hoofd niet ophouden. ,,Mama", zeide ik, ,,ga weer naar bed: wat
„doet gij zoo vroeg op in dit saisoen ? " Hij zeide
daar niets op. Zij bleef zitten: ,,Keetje," zei hij,
„krijg die papieren, daar ik al meer van gesproken
heb. Gij zegt immers dat zij denkelijk in de kist
op de achterkamer liggen ? Ik moet die van daag
gebruiken."
Ik. Het is boven veel te koud: als die papieren
gezocht moeten worden, dan zal ik die wel zoeken.
Toe, mama, geef mij den sleutel. (Ik stak mijne
hand nit, om dien aan te nemen; hij stootte die
verachtelijk weg.
Hij. Je moeder zal de koorts niet krijgen van eens
naar boven te gaan; jou wil ik er (dit is zoo zijn
manier van spreken) met jou neus niet bij hebben;
lees jij jou Latijnsche boeken.
Ik beet op mijne lip, verzette mijn stoel, gloeide,
maar zweeg. Mijne moeder ging gedienstig en met
eens kaars naar boven. Zij bleef lang weg: zonder
de papieren durfde zij zeker niet bij hem komen.
Eindlijk, bevende van koude, kwam zij af en gaf hem
die. Hij nam het paket aan, zonder haar eens aan
te zien; die buffel! Mijne moeder kreeg de koorts,
en liet zich door hare kamenier naar bed brengen.
Toen hij naar de beurs ging, vroeg hij niet eens
naar haar. Hij bragt zijn zwager, de Harde, een
oud Oost-Indisch kapitein, en zijn zoon mede: ik
was op het kantoor gebleven. Mijne moeder kwam
op. Een stuursch: „hoe is liet?" werd met een beleefd: „niet heel wel",beantwoord. In den namiddag
zeide hij: „Ik verzoek dat gij mij dezen avond gezelschap houdt: Ik heb de Harde verzocht, en heb
wat over mijnheer uw zoon (hij boog voor mij)
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met u te praten." Zij zweeg. ik ging naar mijne
kamer., liet vuur aanleggen en ging zitten lezen.
Ten zes ure kwam de Harde. Zij dronken thee.
Uit bescheidenheid., en dewijl mijne moeder mij niet
de zaal. De broedersik boven. Mijne kamer is boven
liet verzoeken, bleef spreken altoos op den hoogen
toon der straattaal: ik kon dus duidelijk hooren
wat zij zeiden, en daaruit afleiden wat mijne moeder er tegen inbragt. Zie hier het gesprek:
Hij. Wordt hetgeen tijd dat uw zoon zich ergens
toe bepaalt? Moet hij nog langer leeg loopen?
Moeder. Blijft hij dan niet op het kantoor? Maar
gij zegt dat gij geen dienst van hem hebt. Dit begrijp ik niet. Hij is immers altoos op het kantoor
geweest, immers als hij tijd had? Maar liet is of gij
hem niet op het kantoor hebben wilt, is dat zijn schuld?
Hij. Een fraaije kantoor-jongen! Altijd zit hij te
lezen. En of hij het Italiaa.nsch boekhouden nu al
kent, wat is dat? Komt hij op de beurs, hij staat
als een gek en weet niet wat te antwoorden; toen
ik veertien jaar was, wist ik Vrij wat meer van
koopen dan hij nu, en is hij niet al achttien jaar?
Moeder. Wat wilt gij dan, dat ik met hem doen zal?
Hij. Laat hem studeren. Als hij niet voor ons
werken wil, moet hij ten minste voor ons bidden:
want om hem op een schip te doen, daar zou moeders hart van beven.
De Harde. Wat d - r! is hij beter dan ik en anderen? Laat hem Zijne fortuin op zee zoeken. Wij
hebben bidders genoeg: zeelui moeten wij hebben.
Moeder. Het is vreemd, dat gij u met mijn zoon
zoo zeer bemoeit. Waarom zendt gij uw zoon niet
op een oorlogschip? Hij is immers niet beter dan gij?
De Harde. Dat zal ik je zoo eens eftentjes zeggen,
zuster. Het gaat bij mij zoo als in de meeste huisgezinnen: mijne vrouw regeert mij, de jongen regeert
haar. Ik mag zoo wat praten en blazen, en er zoo
eens een dondertje doorroeren; ja! fluiten zijn holle
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pijpen, zoo als mijn bootsman plagt te zeggen. Zij
is ook zoo mal met de jongen, dat ik er mij slap
om kaft lagchen; waait liet eens een frissche oost
oosten-stoker, dan mag hij niet op het dek ko--nord
men. Ziet hij eens wat bleek, dan komen Hulleman's
pot voor den dag en al de beschimmelde fleschjes
uit den hoek. Zulke apenkinders moeten maar op
een kantoor, bij eene warme kagehel; zijn dat jongens
om iets degelijks te leeren?
Hij. Jij praat er makkelijk over. Denk jij dat een
koopman ook niet in alle weir en wind er op uit
moet? En als hij dan 's avonds beneden komt, is hij
met eene zieke vrouw of mallen j ongen, of wel met
beiden geplaagd.
Moeder. Ik beklaag u, dat gij het zoo slecht getroffen hebt? Nu, dat zij zoo. Hebt gij omtrent
Willem nog wat te zeggen?
Hij. Hij moet studeren. Wil hij niet werken, dan
moet hij bidden.
Moeder. Gij klaagt dagelijks over drukte; gij spreekt
van meer bedienden te nemen; Willem heeft er immers niet tegen om zijne zucht voor de studie aan
de negotie op te offeren?
Hij. Ik heb geen dienst van hem, zeg ik j e immers.
Moeder. Wees toch redelijk, van Oldenburg. Hij
is immers niet dom, niet traag, niet moeij elijk van
imborst? En ook, ik geloof dat het best is hem bij
mij te houden.
Hij. Hoor, Keetje, ik wil geen knaap op mijn
kantoor, daar ik niet over te zeggen heb. Mijn volk
moet vliegen als ik spreek. Ik weet van geen vrije
uren; er moet gewerkt worden. Hoe! ik doe het
wel, zouden zij niet doen? Mijn volk .moet alles af-°
wachten, zonder het zich aan te trekken: ik versta
geen tegenspraak van iemand, zelfs niet van mijn
boekhouder. Hij moet maar studeren; hij is nergens
anders goed voor. Dan kan hij zijn bekomst lezen,
ik wil hem niet hebben.

WILLEM LEEYEND.

13

Moeder. ik zal het mijn zoon voorhouden: doch,
als hij het niet verkiest, dan zal hij niet studeren.

Hij. Wel, laten wij het den jongen heer beleefd
voorstellen; mogelijk zal hij liever op rentenieren
besteld worden: hij is wel voor het gemak.
Ik werd geroepen en kwam ook.
Moeder. Kind, ik heb daar met mijn man over u
gesproken, en u eene vraag te doen. Hebt gij meer
lust om te studeren, en dat wel voor predikant,
dan om op het kantoor te blijven?
Hij nam zijn hoed voor mij af.
Hij. Want uw moeders man zou u niet gaarne
nog langer voor niet den kost geven.
Ik. Geeft gij mij den kost? Dat wist ik niet; maar
wel dat ik u in mijn moeders huis te veel ben.
Gij mij den kost geven! Doe ik niet al wat ik kan,
en daar gij mij vrijheid toe, geeft?
Hij. Zwijg jongen: zooveel praats niet; ik bon
hier meester in huis.
Ik. Dat zie ik; maar.
Moeder. Willem, Ik verzoek dat gij zwijgt.
Ik. Gaarne, als gij het mij beveelt; niet voor hem.
Hij. Daar, kwijongen!
Hij gaf mij een klap: ik was woedend.
Ik. Probeer dat niet weer: Ik was niet op mijne
hoede. Brutaliteiten verdraag Ik van niemand.
Mijne moeder ontstelde. Hij zag bleek van boosheid.,
De Harde stond versuft, maar keurde dien slag niet
goed; dat zag ik duidelijk.
Moeder. Nu, zoon, laat dat daar: beantwoord
mijne vraag.
Ik. ik heb geen tegenzin in de negotie. Had ik
een redelijk man in hem gevonden, dan zoude Ik
mijn belang te wel verstaan hebben, om in mijns
vaders kantoor niet te willen opvolgen: doch met
zoon man kan Ik niet omgaan. ik bedank hartelijk
om zijn slaaf te zijn. Is dat hier een leven! En
mogelijk zult gij, lieve moeder, geruster dagen
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hebben, als ik uit den weg ben. Ik zal wijken, dan
kan de Harde mijne plaats innemen: dit is, zie ik,
de bedoeling.
Hij. Welnu, die inval is zoo kwaad niet; wat zeg
jij er van, brodr?
Zoo zitten hier de zaken. Domind Heftig zal nu
gesproken worden over een logement, geloof ik:
Leyden zal de plaats zijn. Mijne zuster is nog al bij
tante. Het spijt mij dat ik niet meer van haar
houden kan: maar zoo du ton, zoo weinig dochter
voor eerre lieve moeder; zoo gaarne overal, behalve
te huis! Zij heeft veel vernuft en vele bekwaamheden; maar zij is niet goedaartig en verbaasd sarrig.
Onze humeuren loopera geheel uit elkander. Wij
hebben noch dezelfde deugden, noch dezelfde gebreken.
Berisp, grom, vermaan; schrijf alleen, wat gij
denkt. Mijn compliment aan mijnheer en mevrouw
Helder en aan uwe lieve zuster. Wat zal zij zich
diverteren met het berigt van mijn voornemen! Het
moet haar vreemd voorkomen : wat kan ik echter
doen? -En onder ons, ik zou liever studeren dan
negotie doen. Evenwel, was het mogelijk hier te
blijven, ik zou gebleven zijn. Vaarwel. Ik ben
uw opregte Vriend
WILLEM LEEVEND.

Mejufvrouw

JACOBA, VELDENAAR

aan Mejufvrouw

CHRISTINA HELDER.

Waardste Chrisje! Ik schrijf u thans te
eerder , omdat ik u een zeer aangenaam nieuws kan
mededoelen. Ik kom voor veertien dagen bij u! Kleine
Jetje zal ik medebrengen: dit kind is zoo aan mij
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gehecht, en het zal moeder nog druk genoegzijn. Indien
gij nu met uw broeder mij van daag over acht dagen
kunt afhalen, zal ik gereed zijn. Hendrik blijft nog
zoolang tot ik terug ben, hier.
Gij weet dat mijne moeder mijne vriendin is: gij
kent en bemint haar uitmuntend karakter. ik gaf
haar uwen brief: niet om dat gij daarin zooveel
goeds van mij zegt : maar om dat ik mijne moeder
met uwe wijze van denken wil bekendmaken, opdat
zij des te beter zoude kunnen zien, hoeveel prijs ik
op uwe vriendschap behoor te stellen. Ik heb haar
meermaal hooren aanmerken, dat vriendschap tusschen
jonge gevoelige menochen eene bron worden kan
van het grootste nut : of van onbedenkelijke nadeelen.
Het is iiiet genoeg dat de neigingen overeenkomen,
de neigingen moeten goed in zich zelve zijn ; en hoewel achting geene vriendschap maakt, zoo kan er
evenwel onmogelijk vriendschap bestaan zonder achting.
Wat zal ik van Hendrik zeggen? Had hij u alleen
in zijn hoofd, klein was de zwarigheid; maar hij
heeft u, vrees ik, zoo diep in zijn hart dat er voor
hem niet veel kans overblijft, om voortaan tamelijk
gelukkig te zijn. Hij weet, dat zijn vader hem geene
schatten zal nalaten. Hoop op avancement heeft hij,
zoo door zijne familie als door zijn karakter. Maar
hij beseft tevens, dat de heer Constantijn Helder
eene geliefde dochter nimmer geven zal aan een mi
litair zonder f'ortuin, al wist hij ook, dat gij niet
onverschilli g omtrent hem waart.
Wees echter niet misnoegd op hem! Is het wel
zoo heel onvergeeflijk a te beminnen? Hij is mijn
broeder, maar zoude mij dit beletten hem regt te
doen? Welk eene dwaasheid ware dat! Elk die hem
wil kent, zonde hem dus afbeelden (ei lieve, laat
eene zuster het penseel eens mogen opvatten, om
eenen teederbeminden broeder te schilderen): Hij is
gelijk met u in stand, even wil opgevoed als mijne
vriendin ; fier op zijnen rang van krijgsman; maar

veel grootscher op zijnen rang als mensch; onder
een verstandig, kundig vader, die den-wezndor
man van fatsoen en den leeraar in zich op de treffendste wijze verbindt; goedaardig, edelmoedig, een
vijand van alle onbetamelijkheden; stil, denkend,
geen petit-maitre, en echter beminnelijk in de oogen
der sexe; met een allergevoeligst hart, roet den
aanleg om een uitmuntend man te worden en,
om allds te zeggen, de schoonste man van liet gehoç le regement.
Maar ik heb mogelijk veel te lang over hem geschreven. Vergeef het mij; hij is mijn vriend, zoo
zeer als mijn broeder. En ofschoon ik om zijnent
wil zijne liefde niet goedkeure, echter beklaag ik
hem! ik ben de vertrouwde van alles wat er in
zijn hart omgaat... zeker, hij is ongelukkig. Konde
hij zich met uwe vriendschap vergenoegen! Hoe
gelukkig ben ik in die vriendschap! kan ik iets meer
wenschen? Was ik Hendrik — waarlijk... nu gij weet
het, onze smaken verschillen nooit en wij kennen
de beminnelijke Helder, zoo als zij wezenlijk is.
Uw postcriptum verhaalt iets, dat wij voor een los
gerucht hielden. De lieve, de beminnelijke mevrouw Leevend hertrouwd met een man die noch
lief, noch beminnelijk is. Het is vreemd, zeer
vreemd. Mijne moeder vreest, dat mevrouw Leevend
door zijne groote goederen is overgehaald; mogelijk
met inzigt om hare kinderen te bevoordeelen. Is
zij in geene gunstige omstandigheden, dan hebben
wij den sleutel. Mijn vader meent wel te weten, dat
het tegendeel waar is, en dat de heer Leevend zeer
veel heeft nagelaten. Hij gelooft ook niet dat een s.
zoo deugdzame vrouw zich in het huwelijk begeven
zoude kunnen ter bereiking van zulk een oogmerk.
Wat dan? Zij is reeds zes jaren weduwe; zij leefde
zoo ingetogen. Ik heb wel gehoord, dat zij van hare
dochter niet veel vreugde had: is dit echter. eens
voldoende reden? Hoe liet zij, ik beklaag haar. Is
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dat een man voor eene mevrouw Leevend! ik ken
haar wel niet in persoon, maar heb, toen mijn
grootvader nog leefde en te Amsterdam was, veel
van haar en altoos met lof hooren spreken. Zij is
ook, trouwens, de bijzondere vriendin van mevrouw
Helder: dit doet alles af. Het spijt mij ook om uw
grooten vriend Willem. Wij vreezen dat hij zijn
braven vader veel te vroeg verloren heeft! Voor een
jaar of drie heb ik zijne zuster wel eens, ook te
Amsterdam, ontmoet. Toen beviel zij mij niet sterk:
zij behandelde mij ook zeer onbeleefd. Zij was toen
zeer goede vrienden met eene jufvrouw Renard, en
die, hoezeer ook du ton (want zij week voor hare
vriendin niet), beviel mij echter veel beter: waarom
kan ik niet zeggen. Binnen acht dagen hoop ik u te
omhelzen.
Altoos de uwe.
COO SJE VELDEN AAIt.

Mevrouw ALA LEEVEZtD aan Mejufvrouw PETRONELLA RENARD.

Wel, schoonste van den lande, wat spijt het mij,
dat gij niet hier zijt! Ons leven is een gedurige
maaltijd: wij doen niets dan visites maken en visites
ontvangen. Amsterdamsche vermaken zijn er niet in
eene kleine binnenstad : maar uien heeft hier ook nog
zoo al wat ton, ligt goed gen
oeg om mede te
ombren, thee te drinken, en er vervolgens braaf
mede te lagchen! Niets diverteert mij zoo zeer als
die rangziekte, waarvan men in onze groote stad
niets weet. En dat gedurig: mijnheer de burgemeester, en mevrouw de fiokaaische, mag ik er zoowel
eens door hooren; vooral als het boven den fatsoenlijken toon wordt uitgegild. Alles is wel, Piet,
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maar ik verlies zoo verbruid veel geld; en bij mama
is niet te halen boven hetgeen zij mij eens heeft
toegelegd: speelde ik niet, dan had ik er ook genoeg
aan. Nul Het ziet er benaauwd uit. ik moet dus
aan mijne tante mijn hof maken om aan haar geldkist te kunnen komen. Nu, laat mij daarmed begaan. Niets maakt lieden van haar kleingeestig
karakter zoo scheutig als vleijerij. Gij weet, het is
eene oude coquette; maar toch, zij heeft op hare
wijs nog al zoo eens een overval van eigendunkelijke
naauwgezetheid. Ei wat, men moet de zwakke zijde
van iemand maar kennen, dan is de overwinning zulk
eene zaak niet Het geluk begunstigt thans mijn oogmerk. Lees den inliggende. 0) Gij ziet hieruit dat
hij zeer veel smoel op mijn geld heeft, en mij (zeker
omdat dit eene conditie is sine qua non) waarlijk op
den koop toe zoude nemen. Zulk een domme grootspreker moet gestraft: dat spreekt van zelf. Luister,
hoe ik mijn plan gemaakt heb 1 Hij komt hier; hij
geeft zich, die mof, het air, ziet gij, van iets geheims met mij te willen houden voor tante. Pietje,
is dat nit te staan? Nu zal ik hem op tante afzenden. Hij zal haar doncenrs zeggen, vooral over hare
fraaije handen, daar echter niets meer aan is. Zij is
in haar twec.en.vijfstigste jaar nog niet schootvrij.
Zij denkt dat zij nog gansch niet te oud is om
conqnites te maken. Meer heeft hij niet te doen.
Hoe rijk wordt dit geval aan uitkomsten Terwijl ik
tante beet heb, straf ik een verwaanden gek, die
zich zeker inbeeldt dat hij mij zeer veel eer doet;
en het regent weer zesthalven. Roep nu vrij: Vivent
les pens d'esprit, le diable enoporte irs béte! Zoo een
Hans Dondergoud (gij weet, Ik geef zoo gaarne
aliassen) kan mij niet bevallen. ik houde hem alleen
pour nrc, en geenszins pour antrenoent. Kent gij di e

) De brief razz doctor Taller is iiiet o'oorloandezo.
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vertelling? Maar gij leest niet, dat is waar. ik heb
hem echter gezien, die mij behaagt. De knaap ziet

er schoon uit, en zijn uniform staat hem als een
vorst! Hij was op het bal in de Munt. Gij kent
immers Veldenaar wel? Loop eens bij onze vriendin
Heftig. Zoo gij wat nieuws opdoet, schrijf het aan
uwe Vriendin
A. LEEVEND.

Mejufvrouw

PETIIONELLA BENARD

aan Mejufvrouw

ALIDA LEEVEND.

,,Wat spijt het mij, dat gij niet hier zijt!" Daar
heb ik zeker veel aan. Het is of gij het doet, om
mij te plagen, dat gij zoo zwetst van al de vreugd,
die gij thans beleeft. Daar zit ik, arme ziel, in de
duistere ziekenkamer van een ouden zieken podagreu
sen oom, alsof ik eene barmhartige kloosterzuster
ware, of wilt gij, boete deed voor oude mallighe
den! Wat valt mij de tijd lang1 want ik schrijf
niet gaarne, en lezen is mij zoo magtig vreemd. ik
ben wel niet zeer onhandig, maar ik heb zoo niets
te doen, en ook het is hier zoo donker. Beklaag mij,
zoo gij den tijd hebt!
Wel zoo, kindlief, gij hebt daar al een aardig
plan ontworpen. Indien uwe tante evenwel geene
oude coquette was, dan, dunkt mij, zonde ik uit
Familie-stolz zeggen de Duitschers, liefst van de
baan blijven. Maar nu! het is uw zaak. Wat hebben
die oude testamenten zich toch met ons werkje te
bemoeijen? Hoor, meidlief, wij hebben het regt,
om alle zulke grijze schoonheden uit ons erfdeel te
drijven. En ook, als zij zelve niet wijs genoeg zijn
van te zien dat zij zich belagchehijk maken, dan
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moeten wij het haar duidelijk aanwijzen. Ha! Ha! ik
lach al in voorraad om dat hof maken! Töller is
een ondragelijke gek. Hij laat zich zeer veel op zijn
doctoraat en Duitsch fatsoen voorstaan. Hij heeft
wel wat verdiend, omdat hij zijne oogen tot u
durfde opheffen. Welk eene verwaandheid is dat!
Was jufvrouw Leevend evenwel mijne tante!... maar
gij hebt geld noodig, daar dacht ik niet aan. Uw
summum bonum is in het spel gelegen; ik weet u
niets in de plaats daarvan te geven en moet u dus
die speelpop laten.
Als het morgen goed weêr en de man wat beter
is, ga ik onze vriendin Heftig eens bezoeken. Ik
hoop van haar wel wat nieuws te zullen hoorera : ik
weet niets.
Vervolg.

Wel nu, mijne visite was niet vergeefs. Ik heb
nu een hoop nieuws, en wat nieuws u betreffende
ook al. Onze Rammel wist mij te verhalen, dat
docter Töller naar u verkeerde: dat gij zin hadt in
Hein Veldenaar, dit smaakte haar niet; waarom heb
ik niet gevraagd: dat Coosje Veldenaar bij Chvisj e
Helder kwam logeren; dat Wim daar ook verzocht
was; en zij besloot daaruit (hoe vindt gij dit ?) dat
Coosje voor Willem bestemd werd: „ Nu", zei ze,
„ eene dominé's dochter en een dominé, dat is zoo in
den winkel; als mijne meisjes op het tooneel komen,
hoop ik dat ook nog te beleven: gelijk bij gelijk,
zei de drommel." Zoo haspelde zij al voort. Gij kent
haar stijl. Ik kon er geen woord tusschen krijgen.
Eindelijk was het mijne beurt. „Wel, Mijntje, (zei ik)
,,je praat je zelve weer voorbij; wat kun je toch
omhalen! Eene dominé's dochter, dat begrijp ik, is
Coosje Veldenaar; maar," -- Wel, (zei ze) weet je
dan niet dat Leevend naar Leyden gaat en dominé
zal worden ? "
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Ik. Loop; wie heeft je dat fabeltje nu weer verteld?
Zij. Een fabeltje? Wel het is zuiver waar. Mijnheer van Oldenburg is zelf bij domind geweest,
om het een en ander volgens zijn raad te bezorgen.
Hij zei dat Willem liever studeren wilde dan op
een kantoor blijven; dat hij altoos las en dus geen
goed timmerhout was om een koopman van te maken.
Heftig was er verbaasd van. Maar ik stak er mij in,
en zei dat mij dit raar voorkwam. Willem Leevend
tot predikant studeren? Buren, kijk uit!
Ik. Is het waar? Nu, geloof ik ook dat mevrouw
van Oldenburg niet gelukkig is: ik heb het dikwijls
gehoord, maar men hoort zoo veel. Het moet er op
aankomen voor zulk eene moeder, Willem te missen.
En zal the nu op zijn eigen wieken zoo maar drijven?
Zij. ik denk ja; ik weet het echter niet vast;
maar Heftig heeft een zeer ordentelijk man gere
commandeerd, om in zijn huis kamers voor Leevend
te huren. Hij woont met eene zuster en zij doen
een linnenwinkel. ik ken de znenschen niet, maar
dominé spreekt er niets dan goed van. De jongenheer zal daar leven als een prinsje; nu, hij heeft
geld genoeg, en is aan eene ruime vertering gewoon.
Zoo draafde zij al voort, al voort. Toch, het is eene
beste, goedhartige, drukke, babbelachtige vrouw: ik
geloof dat wij, met alle onze fraaije manieren en
zijn als zijis. Dat
onzen ton, niet half zoo degelijk
ZD
zal u uw eigen verstand ook wel zeggen.
Van daar ging ik eens naar mevrouw uwe moeder,
om quasi eens te hooren of gij al te huis waart.
Neen: en zij was niet wel te vreden, omdat gij
niet spraakt van te huis te komen. ik zag duidelijk
dat zij geschreid had, maar ik versta mijn wereld
genoeg, om daar notitie van te nemen, vermits
uwe mama niet familiaar met mij gelieft te zijn.
Ik vroeg naar mijnheer van Oldenburg: mijn man ,
zeide zij, is zeer wel. ik zeide dat ik den jongen
heer in geen dag of zes gezien had; zij ant-
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woordde: dat hij niet veel uitging. Ik meende te
vragen, of het waar was dat hij naar Leyden ging
studeren, maar de knecht kwam binnen en luisterde haar iets in. „Ik zal zoo komen, Jacob," was
het antwoord. Dit verstond ik; ik nam afscheid;
zij verzocht mij niet om te blijven. Uwe mama houdt
niet van mij; dit spijt mij, maar ik heb zooveel
achting voor haar, dat ik het haar vergeef. Zeker,
Daatje, gij hebt eene lieve moeder. Zulk eene zachtheid zoude een tijger ontzien. Hoe kon zij toch besluiten om van Oldenburg te nemen? Dat begrijp
ik niet ! Zou zij ook om den wil harer kinderen
hem hebben aangeslagen ? Hij zeker moet haar, op
zijne wijs, uit liefde genomen hebben. Ik beken
dat hij er wel uitziet. Hij is rijk , staat voor een
braaf koopman en een zeer. ordentelijk man bekend.
Evenwel, hij voegt niet bij haar: kan zij met hem ooit
gelukkig zijn? Nog een woord over Coosje Veldenaar.
Daar gij zin hebt in haar broêr, kunt gij er niets
tegen hebben, indien Wim voor haar bestemd wordt.
Gij zijt anders nog al grootsch in uw wapen, en
zaagt liever dat hij eens wat hooger vlugt name.
Tusschen ons, mijnheer en mevrouw Veldenaar kunnen tegen ons wel in fatsoen monsteren; en uiterlijk
is Coosje. een zeer lief, zeer mooi meisje. Dat zij
vernuft heeft, zal u nog heugen. Willem is toch
een lieve, welgemaakte jongen. Is het wonder, dat
uwe mama wat eenzijdig omtrent hem is? Hij is
wat trotseh, doch hem misstaat dat niet; hij heeft
iets in den vrijen opslag zijner schoonti oogera, dat
iets edels aanduidt. Hij is toch heel anders dan de
meeste jongens: Maar zulke hevige driften, zoo ligt
geraakt,! Ik hoop, dat hij zoo goed terugkomen mag,
als hij wordt heengezonden. Vaarwel: ik ben
uwe Vriendin,
. RENARD.
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Mevrouw CORNELIA VAN OLDENETJRO aan Mevrouw
SUSANNA HELDER.

Hoogst geëerde Vriendin! Mijn hart is
vol; ik ben zool gewoon dat in uwen vriendelijken
boezem te ontledigen! Die vertroosting kan ik mij
niet langer weigeren. ik verg niet dat gij mij beklaagt dat zoude niets uitwerken; hoor mij alleen
en geef mij uwen raad.
Gij, mijne beproefde vriendin, zijt de eenige
zn aan
wie ik zeggen
kan dat ik niet gelukkig ben, en dat
ZD
mijn uitzigt om het ooit te worden, zeer beneveld
is. Van Oldenburg heeft gebreken die ik niet Vermoeden kon: zijn humeur is ondrageljk. Mijn zoon
is hem zoo zeer in den weg, dat ik om mijne huis
selijke rust te bewaren, besloten heb hem, echter
met zijne toestemming, van het kantoor te nemen
en naar Leyden te zenden, om daar zijne hier aangevangen studie te vervolgen, en - predikant te
worden. Dit zal mij vele tranen kosten. ik bemin
hem teeder. Hij is voor mij de beste, de gehoorzaamste zoon, maar zijne liefde voor mij zet hem
gedurig aan om de onvriendelijkheid mijns mans,
als ik daar het voorwerp van ben, zeerhoog op
te nemen.
Mijne dochter is nog al bij hare tante, dit bevalt mij
ook. niet zeer. Gij kent mijn zusters manier van
leven. Toen zij te huis was, zag ik met verwondering
dat zij veel meer in de gunst haars vaders stond
dan Willem. Daatje is, helaas niet wat ik gehoopt
heb dat zij zijn zoude. Zij is coquet, verzot op op
het spel en de mode, noch huisselijk, noch overleggend. Zij is scherp, plaagziek, dartel. Zij heeft echter
veel verstand en haar hart is beter dan haar hu
meur. Met dit al, zij kan het niet zoo ras verkerven
als Willem; ik geloof, dat mijn man bang voor haar
is. Zij kan hem zetten geven di e hem verstommen.
Wat zal ik zeggen? Wim heeft ook zijne gebreken;

•
ik weet dat gij mij van eenzijdigheid beschuldigt:
mogelijk is er iets aan, maar hij heeft zulk een lief
hart, zulk een goed karakter en hij bemint mij zoo
zeer: zijne fouten zijn van een veel beteren aard,
dan die zijner zuster. Met dit al zie ik wel dat hij
ligtgeraakt, driftig, vol zelfvertrouwen is. Hij weet
zoo wel dat hij verstand, dat hij groote talenten
heeft; jammer dat hij overal bemind wordt; dit werkt
zijne eigenliefde zeer in de hand. Hij weet ook wel
dat de meisjes hem voor een mooijen jongen houden;
hij maakt werk genoeg van zijne eenvoudige kleeding.
Hij heeft alles geleerd, waar hij zin in had. Hij
speelt eene goede viool; doch in het schilderen heeft
hij het zeer ver gebragt: de miniaturen die gij gezien hebt, getuigen daarvan. Mijn portret heeft hij
keurig getroffen. Hij is ruim achttien jaar en ik
had nog nooit reden, om hem van iets onbetamelijks
te verdenken. Dit alles in het voorbijgaan. Het
voorname onderwerp waarover ik wilde schrijven,
is nog ilaauwelijks aangeroerd.
Beschouw in mij eerie dier ongelukkige vrouwen
die zooveel met hare mannen verschillen, zoowel in
denken als handelen, dat er weinig redenen zijn,
om een dragelijk lot te verwachten! Wij komen
bijna nergens in overeen: wij moeten dus, ook
tegen ons oogmerk - , aan elkander gedurig stof tot
kwelling geven. Kan een man zich zoo verbergen!
ik trouwde een geheel ander man. Hetgeen ik voor
gebrek aan opvoeding hield, is in ruwheid ontaard.
Inschikkelijkheid werkt weinig uit. Kan men die
echter wel dan omtrent onverschillige zaken oefenen?
Dit is het 'niet al! Ik moet, wil ik eenige rust
hebben, mijn lieven jongen uit mijn huis doen. Het
is waar, Willem heeft eene sterke zucht voor de
studie; hij zoude echter op het kantoor gebleven
zijn, en dat met genoegen, indien hem liet leven
niet zoo verdrietig gemaakt was.
Hij zal dus naar Leyden vertrekken; zijne bijzon-
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dere neiging helt over tot de theologie. Donune
Heftig heeft mij een zeer fatsoenlijk huis gerecom

mandeerd; daar zal hij tweet goede kamers hebben
en ook gten. De man heet Roulin. Hij houdt met
zijne zuster, een zeer Lief, braaf meisje, huis: zij
doen een linnenwinkel en er is nog een student
gelogeerd. De conditien zijn reeds gemaakt. Het zal
hun belang zijn hem wdl te doen.
Ik heb tegen het studeren niets; ik weet dat
Willem nu in zijn element zijn zal. Maar hij verkiest predikant te worden en nu vraag ik mij: is
Willem regtzinnig genoeg om eens de canons te
onderschrijven? ik vrees van neen! Mijne gehechtheid aan de leerstukken der publieke kerk is u bekend. Het wel verklaard systema van Dordrecht
neem ik, uit overtuiging, aan. Daarin liet ik hem
ook onderwijzen en dacht er nog zoo wat anders
over dan mijn waarde man, die er niet veel mede
ophad dat men de jongelieden hun geloof Liet leeren; evenwel hij liet mij zulks toe, er g]imlagchend
bijvoegende: ,,hij heeft verstand en zal wel te regt
raken, als hij zelf aan liet denken gaat."
Sommigen predikanten lezen slechts dat gedeelte voor
van den catechismus hetwelk zij dien namiddag zullen
verhandelen, nemen daar eene stelling uit, waarin alle
menschen het eens zijn, en maken eene schoone Engel
sche preek. Zij moeten, bijvoorbeeld, bewijzen: dat wij
van natuur geneigd zijn God en onzen naasten te haten; en dan spreken zij waarlijk uitmuntend over den
aard onzer driften. Zij betoogen: dat God het hoogste
voorwerp onzer liefde is; dat onderlinge liefde alleen
gelukkig maakt en sluiten met de vermaning om
onzen wil altoos aan den goddelijken te onderwerpen - om alle nijd en vijandschap af te leggen enz.
Dan, dit sta ik u toe, leeren zij eene waarheid,
maar geenszins die waarheid, welke zij alsdan
moesten verdedigen, en waarvoor zij hun sober tractement ontvangen. Anderen is deze wegnog te wijd-
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loopig. Zij leven met de canons als velen met het
Evangelie. — Zij leeren niet wat de opstellers
geloofden, maar doen hen zeggen hetgeen zij geboven. Zij geven ons hunne eigen begrippep.
Doe mij het genoegen, mijne vriendin, en antwoord mu eens wat omstandig. Uwen goeden raad
acht ik zoo hoog ! Hij is mij zoo dikwijls van het
grootste nut geweest. Gij, mijne waarde, ,hebt zulk
een vast, onbevangen, zulk een helder verstand:
uw oordeel is zoo juist, uw ernst zoo eerlijk. Wie
kan mij zoo nuttig zijn als eene vriendin, met wie
ik van mijne vroege jeugd af, eene hartlijke genegenheid onderhield!
Wim heeft aan zijn vriend geschreven. Indien hij
u geen belet deed, zoude ik vragen of gij hem een
dag of veertien hebben wildet, vóór hij naar Leyden
gaat? Dat Daatje zoo lang uitblijft, is zeer tegen
mijn genoegen: zij kan dddr niets goeds loeren.
Evenwel, zij is bij hare tante; ik kan er nog al
niet heel veel van zeggen. Groet mijnheer Helder
minzaam, ook uwe lieve Chrisje, voor
uwe waarde Vriendin,
C. VAN OLDENBURG,
geb. BURLET.

De Heer

PAULUS HELDER

aan den Heer WILLEM

HELDER.

Waarde Leevend! Uw brief bedroeft mij. Ik
beklaag uwe lieve moeder; uw lot is ook vrij onaangenaam. Kon die man zijne gebreken zoo verbergen?
Hij trouwde immers uit genegenheid; en uwe moeder, immers zoo oordeelt mijne mama, had geene
reden om uit een laag belang zijne hand aan te
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nemen zij behoefde hare omstandigheden niet te
verbeteren. Jammer dat zij, toen het nog tijd was,

Zijne slechte zijde niet gezien heeft: nu is het te
laat. Mijne moeder beweert echter, dat indien hij
te verbeteren is, uwe mama uit alle vrouwen het
best geschikt is om hem te verbeteren.
Uwe moeder heeft voor u belet gevraagd en gij
zult hartelijk welkom zijn. Wij krijgen de lieve jufvrouw Veldenaar, de intime van Chrisje, hier insge
hijks. Het is een uitmuntend meisje: wj zullen ons
wel diverteren; kom maar wat spoedig. thrisje spot
niet half zooveel als ik gedacht had, toen zij hoorde
dat gij voor domind zoudt gaan studeren. Zij zat
met mama, die haar dit vertelde, op de canapé,
bekeek zeer aandachtig de vingeren van hare regter
hand, en zei alleen: wel zoo! gaat Wim voor dominé
studeren!
Er is zoo het een en ander in uwen brief, waarover ik, wijl ik uw vriend ben eens met u moet
praten: als gij bij ons zijt, wil ik daar liefst niet van
spreken, want ik moet een weinig op u knorren.
Springtgij, mijn vriend, met het karakter uws be
huwdvaders niet wat te vrij om? Vergeet gij ook
dat hij uw moeders man is? Dat zij hem uit verkiezing nam? Het is waar, zij kende zijne slechte zijde
niet; maar was mijnheer van Oldenburg wel een man
voor de zachtaardige, tijngevoelende weduwe van den
verstandigen heer Jan Leevend? Kunt gij hem wel
zoo verachtelijk voorstellen, zonder uwe mama bloot
te stellen aan bittere berispingen? Is dit omtrent
haar ook uwen pligt betrachten?
Wat zonde iemand, buiten mij, uw brief lezende,
wat zou de bedilzieke wereld zeggen? Zou zij ei niet
veroordeelen; zou zij uwe moeder niet laken? Ligt
er voor zulk eene edelaardige vrouw niet iets zeer
zeer vernederend in, dat zij beklaagd wordt door dezul
ken, die zich slechts uit bemoei- en babbelzucht met
haar bemoeijen? Zou dit echter het gevolg niet worden?

Dit alles vermijdt men, als men huisselijk ongenoegen
verbergt. Dagelijks voorvallende verdrietelijkheden
doen ook weinig aan. Hevige rampen prikkelen
onze aandoenlijkheid zoo sterk, dat men geen tijd
heeft om te redeneren; dan lijdt men, omdat men
zelf voelt. Is er ook niet wat veel spotternij in
uwen bitteren brief? Gelooven wij wel dat iemand,
die nog spotten kan, waarlijk bedroefd is? Stellen
wij dan wel belang in hem? Kan een man, als uw
stiefvader is, dulden dat gij hem trotsch behandelt?
Dat gij u met de verschillen tusschen hem en zijne
vrouw op een beslissende wijs bemoeit? Moet het
uwe moeder niet treffen dat de man harer verkiezing dus smadelijk behandeld wordt? Bezwaart gij
haar lot niet? Gij hebt, dat beken ik, uw gedardheid tegen; maar pligt blijft pligt, hoe moeijelijk
die ons ook gemaakt worde I Zie, mijn lieve jongen,
dit moest ik zoo eens met u verhandelen.
Gij gaat dan uwe geliefde neigingen involgen!
Geluk daarmede ! Ik zal u gedurende uw studententijd minder zien dan anders; dit is mij ongevallig.
Ik bemin u : uw gezelschap is zoo aangenaam. Ik
verschil nog veel meer met u in karakter dan in
jaren. Gij moet mij mijne zelfsheid (noemt gij het
zoo niet ?) nog veel afleeren. Hoe gaarne had
ik wat meer van die fatsoenlijke losheid, the wel
vrijmoedigheid, die bevallige houding, die-levnd
fraaije manieren, the mijn Willem zoo voordeelig
onderscheiden
Ik zal u tot Leyden tegenkomen, meld mij den
dag dat gij afrijdt: gij komt immers ook te paard
Dan kunnen wij uw logement eens gaan bezien en
meteen hoe de lieden zijn, die met u zullen omgaan; daar stel ik veel belang in.
Uw Vriend,
HELDER.

WILLEM LEEVEJND.

Mevrouw SUZANNA HELDE]I aan Mevrouw onaNELIA VAN OLDENBUIIG.

Zeer geliefde Vriendin! Wat hebt gij aan
mijn medelijden, indien ik mij onttrok om u ten
beste te raden en te troosten? Neen: ik voorzag
niet dat gij ongelukkig met dezen man zijn zendt;
ik zoude anders mij van den invloed dien ik op u
heb, bediend hebben om u die partij te ontraden
ik zag wel, dat hij in het uiterlijke zeer met u verschilde, maar schreef dit toe aan de omstandigheden
waarin hij geleefd, en de verkeeringdie hij gehouden
had. Konde ik denken, dat hij onbarmhartig, dat
hij ondrageljk van humeur was! Ik dacht dat hij
met diezelfde ongevalligheid een arm schepsel een
rijk geschenk, als u een kus zoude geven; maar
meende (en dit denkbeeld geef ik nog niet op) dat
als hij door u verzacht, menschelijker en gezelliger
geworden zonde zijn, dat hij clan een zeer degelijk
man zijn zonde. ik dacht, ,, Die man heeft zes en
veertig jaar lang geld gewonnen, en geen denkbeeld
wat er in huishoudingen, als de onze, noodwendig
zijn moet. Al zijne bedienden bestonden in eene
oude gierige meid en een half kantoor-, half huis
knecht. Alles komt hem zoo verbaasd duur voor."
Dat hij echter gierig is, geloof ik nog niet. Is het
wel zoo zeer uwe milddadigheid, als de wijs waarop
gij die uitoefent, die hem zoo zeer mishaagt? Het
zijn, geloof ik, di e stille, di e aandoenhijke tranen
waarmede gij weldoet; voor di e zaclitheid is hij niet
berekend. ik ken meer zulke mannen; - zulke
vrouwen, dat nog sterker is!
Verberg, mijne vriendin, vooreerst eens di e teedorheid van uw hart, die u eigen is. Houd u of
gij u aan zijne luimen niet eeni kreundet en volg
uwen weg. Dan zal hij ongemerkt gewennen aan die
zachtheid van uwen inborst, die u zoo geheel tot
eeoc bloode vrouw maakt. Hij heeft u lief; hij kan
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u slechts niet beminnen, zoo als een veel kiescher
man bemint; op zijne liefde vestig ik ook al
mijne hoop. —
Nu kom ik tot Willem. Gij weet, dat hij mijn
gunsteling is; ik zie zijne groote bekwaamheden met
bewondering; ik bemin zijn lief eerlijk hart; zijne
gehechtheid aan mijnen zoon streelt mij. Ik begrijp
dat de onheuschheden zijner lieve moeder aangedaan,
hem treffen: Hij behoorde echter te bedenken dat
hij zijn zoon is. Uw man moet wel verstoord op
hem zijn, die zoo weinig zijnen afstand omtrent hem
bewaart. Het is mij leed, dat jufvrouw Leevend
zoo lang bij eene tante blijft, die zoo weinig geschikt
is om jonge dames nuttig te zijn. Hare natuurlijke
gebreken krijgen daar te veel voedsel. Maar gij zijt
moeder; beveel naar te huis te komen: gij hebt immers nog wel zooveel te zeggen, hoop ik? Mogelijk
breken hare fouten die van haren stiefvader. Als
Wim het huis uit is, zal zij geene gelegenheid hebben
om met hem overhoop te liggen en daardoor baars
vaders gunst tot zich over te brengen. Zij heeft,
vrees ik, uwe lessen, vooral uw voorbeeld zeer
noodig. Zijt gij echter, lieve vriendin, niet wat sterk
met Willem ingenomen; is het niet wel eens ten
haren koste? Kan dat liefde voor u, voor hem
verwekken? Mogelijk vormt zij zich eens meer naar
uw voorbeeld; mogelijk zal zij zich nader aan u
hechten, uwe vriendin worden, en wat is aangenamer
voor eene moeder dan in hare teedergeliefde dochter
hare vriendin te mogen omhelzen? Dat geluk ken
ik door de zalige ondervinding! mijne Chrisj e is nog
jong, maar ik zie in haar mijne beste vriendin. Zeg
aan uwe zuster dat gij Daatje tot uw gezelschap
moet hebben, nu uw zoon uw huis verlaten zal.
Win uwe dochter; zij heeft verstand, zij zal hare
dwaasheden zien en er van afwijken.
Thans ga ik het gewigtigste van uwen brief omstandig beantwoorden. Uw besluit is genomen: wat
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helpt het, of ik nu mijne bedenkingen daartegen
inbreng? Laat ik u echter mogen zeggen dat het mij

wat verhaast voorkomt, en dat het eene gewigtige
onderneming is uw zoon, zoo als hij is, de wereld
in te zenden. De Hemel geve dat alles aan uw oogmerk moge beantwoorden, en hem zij de wacht
bevolen. Het is echter wat hard uw huis te moeten verlaten om een onredeijken stiefvader...
Dat uw zoon eene overhellende neiging heeft tot
predikant, bevreemdt mij grootelijks; niet dat hij
liever verkiest te studeren dan zich op de negotie
toe te leggen. ik keur echter niet af dat lieden,
die met ons in den burgerstaat gelijk zijn, hunne
zonen tot dat ambt bestemmen. Thans worden vele
jonge lieden door hunne ouders daartoe genood
zaakt; anderen laten zich door verwaandheid en
luiheid daartoe overhalen. Van hier dat legio armhartige predikatie-makers die zooverre beneden
den waren predikant, als de rijmers beneden de
dichters geplaatst zijn.
Om al deze redenen zie ik altoos met een bijzonder genoegen, dat er uit den bloem der beste inwoners jongelingen tot predikanten studeren; maar
betwist geenszins dat er uit den gcringsten burger
stand wel eens een waarlijk groot man opstaat. ik
spreek zoo in het algemeen en dan heb ik de
onaangename ervaring aan mijne zijde. Zulke jonge
lingen hebben de egodsdi nst van Jezus hooren aanprijzen als redelijk, zedelijk, heilig, den mensch
hoogst waardig; zij zijn door eene beschaafde ver
wel opgevoede menschen in staat ge--keringmt
steld om menschenkennis op te zamelen; zij bezitten
middelen genoeg om den akademietijd niet te zeer
in te korten, en iets meer dan theologische systemata
te onderzoeken: in zooverre prijs ik uwen zoon.
Dat hij echter dit ambt verkiest, begrijp ik niet.
Hij zal een van die jonge vrienden zijn, welke met
het gezag bedroeft weinig op hebben. 'iHij heeft het
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gezegd» geldt niets bij hen. «Wat is waarheid ?» daaraan
hebben zij veel meer zin; en zij durven ook in dezen
hunne eigen oogen gebruiken. Alle onderzoek, zal
het dien naam verdienen, gaat van twijfeling vergezeld. De domme jongen alleen twijfelt nooit: dat
is boven zijn bereik.
Ik ontken niet dat sommigen onzer best gestudeerde jonge lieden zich bedienen van the lapzalverijen, . waarvan gij in uwen brief gewag maakt.
Dit keur ik volstrekt af. Zoolang men echter het
onderschrijven der formulieren eischt, zal dat zoo
wat voort moeten. Het deert mij : maar wat is er
aan te doen? En hoeveel is er voor den onder
aan vast.
-schrijve
Waarom schreeuwt men ook zoo van de intolerantie
derzulken, the niet dulden dat in de Gereformeerde Kerk leerstukken geleerd worden die strijden met de formulieren? Indien zij % zelven overtuigd
zijn dat zij alleen de waarachtige en volkomen leer
der zaligheid prediken, handelen zij dan niet als
brave lieden? Zij mogen op zulke valsche broeders
niet schelden, hen bij den onkundigen hoop niet
gehaat maken, maar zij zijn verpligt hen te weren.
Doen zij dit niet, dan zijn zij aan hunne goede
zaak ontrouw. Ik weet wel wat onze jonge lieden
hier tegen inbrengen. Men moet (zeggen zij) de
Kerk in de Kerk hervormen; eereen zachtmoedigen
Melanchton, geenszins een heethoofdigen Luther
navolgen: niet vruchteloos bestormen, als men met
vrucht kan ondermijnen. Laten wij eens zien, wat
er van is. -- Men, moet de Kerk in de Kerk hervormen. Welke Kerk? Die immers welker leerstellingen zij onderteekend hebben! En waardoor moet
mende Kerk hervormen? Door het heimelijk,strooijen
van begrippen the door die Kerk als schadelijk voor
de ziel verklaard zijn en om welke te verdelgen
zij zich plegtig verbonden hebben? Is dat ook al,
zoo als het behoort? Maar wat nut doet dat zacht,
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dat bedekt hervormen? De dwalingen blijven in volle
kracht; de waarheid wordt dus niet bevoordeeld. In -

dien men niemand tot lid der publieke Kerk dan nit
volle overtuiging wilde aannemen, de doopsge
zinde,
de remonstra.ntsche kerken wierden weldra te klein.
Hoe velen, leden dier Kerk zijnde, gaan meest altoos
bij die gezindheden ter predikatie!
Ik wenschte dus dat uw zoon, wordt dit eens zijn
geval, bedaard, ernstig, zoo onbevooroordeeld als mogeljk.de Christelijke godsdienst onderzoeke, dat hij
niet eens vrage: zijn er systemata? Dat hij, wanneer
hij de vastgestelde artikelen niet kan aannemen,
zulks ook niet voorwende, maar zijn afscheid neme
en God danke dat hij in een vrij land woont, daar
toch eigenlijk niemand gedwongen wordt. Verkiest
hij dan nog om predikant te worden, de kerken der
remonstranten. en doopsgezinden staan voor hem open.
Dan zal hij een eerlijk man blijven en als zoodanig
door verstandige regtzinni g en beschouwd worden.
Willem is eergisteren hier wel aangekomen. De jonge
lieden zijn aan 't musiceren: ik neem dien tijd waar
om n te schrijven, maar zeg er niets van omdat ik
den inhoud wil verbergen.
Uwe vriendin,
SUZANNA HELDER.
geb. VAN BEEK,

Mejufvronw CORNELIA VAN OLDENBURD aan Me
jufvrouw ALA LEEVEND.
Waarde Dochter! Dat gij mijnen vorigen brief
niet hebt beantwoord, doet niet veel eer aan uwe
opvoeding, en doet mij zien hoe onverschillig gij
omtrent uwe moeder zijt. Beide deze verschijnsels zijn
mij onaangenaam. Gij weet, Daatje, dat ik eeoc toe-

•
geeflijke moeder ben: liefst ging ik deze onpligtmatigheid zwijgende voorbij, maar ik vind nodig er
iets van te zeggen. Mij niets op dien brief te antwoorden; niet te spreken over het groote onderwerp,
waarover ik schreef: uws broeders voornemen om te
Leyden te gaan studeren, — gij doet niet wel., kind!
Wat denkt gij, kan het mij aangenaam zijn te
ondervinden dat mijne dochter nergens liever is dan
bij eene tante, die in gevorderden leeftijd al de dwaas
jeugd naloopt? Zij is echter verschoon -hednr
dan velen; zij heeft weinig verstand en was-lijker
vroeg hare eigen meesteres; maar gij die een gezond
oordeel hebt en u niet behoeft, bezig te houden met
dwaze tijdverdrijven... schaam u over uwen trek tot
uithuizigheid en dolle partijen, die u zelfs niet eens
voldoen kunnen. Mijnheer van Oldenburg is alleen
een voorwendsel. Toen ik weduwe was, scheent gij
even weinig op uw moeders bijzijn gesteld. Hoe dit
zij, ik beveel u te huis te komen; en dat gij in uw
antwoord mij den tijd meldt. — Lieve dochter, gij
hebt te veel verstand om niet te beseffen dat gij
verkeerd handelt. Gij weet dat uwe moeder uwe
vriendin is; waarom zijt gij zoo vreemd van mij? Gij,
ik heb het u dikwijls gezegd, zult langs den weg
welken gij betreedt, nooit liet geluk vinden. Diverteer
u; ik heb daar niets tegen, maar kies beter, doe uw
goeden smaak meer eer aan. Moet een meisje als gij,
nimmer dan buiten haar moeders huis te vreden zijn?
Moet ik al uwe ongemakkelijke luimen,. moeten an deren alle uwe aangenaamheden hebben? Uw broeder is thans bij zijn vriend Helder: mijn vorige brief
zal tr ten zijnen opzigte alles gemeld hebben. Groet
uwe tante vriendelijk, voor
uwe lief hebbende moeder,
G. VAN 0 - LDENBURG,
geb. BURLET.
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Mejufvrouw ALIDA LEEVEND áan Mevrouw coeNELIA VAN OLDENBURO.

Geerde mama! Het is mij leed, waarlijk, dat
een zeer excusabel verzuim zoo verbaasd hoog wordt
opgenomen: nu, dat gebeurt mij wel meer; ik ben
er niet verwonderd over: men gewent aan alles. ik
wist ook niet dat mijsoe te huis komst zoo hoognoodig
was. Maar 't is wel, ik zal binnen acht dagen denkelijk te buis zijn. ik kom daar zoo van eene partij ;
het slaat drie uren; maar ik zal niet naar bed gaan
vóór ik dezen geschreven heb.
Heden, mama, wat zou ik toch antwoorden op de
communicatie van Willem's voornemen om voor do
miné te gaan studeren? Het besluit is immers genomen, en wat zonde het afdoen of ik nu al eens
zeide, dat dat project de er niet had om mij te behan? Als ook dat ik zeer wel zie waarom hij een stuge
deerkamer voor ens zeer bloeijend kantoor verkiest?
Dat ik gaarne bij mijn vaders zuster ben, is al zoo
heel vreemd niet. Mama heeft immers ook hare verkiezingen, ja zelfs eene bijzondere vriendin aan mevrouw Helder? Tante groet u minzaam, ik tcekess mij,
mijne geëerde mama,
uwe gehoorzame dochter en dienares,
A. LEEYJND.

Mejufvrouw

ALIDA LEEVEND

aan Mejufvrouw

PE-

TRONELLA BENARD.

De drommel, Pietje, nu durf ik niet langer: ik
moet, hoe ongaarne ook, verkassen: de tweede brief,
en 't is een brandbrief, is gisteren gekomen. Maar
wat heb ik toch te huis te doen?
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Ja, meid, gij kunt toch misselijk schrijven. 't Is
puur of je somwijlen half berouw hebt lat gij van
den ton zijt. ik schik die grillige invallen, weet gij,
ten beste. ik geloof wel dat gij vapeurs krijgt.
Zoovele maanden aaneen bij een zieken, knijzigen, p0dagreusen oomte zitten, en niets dan och en ach i te
hooren, en niets dan doctoren en domind's te zien;
gij moet wel melancholiek worden. Doe als ik! wordt
tante caduqile, dan branden daar voor mij hoorns. Mijne
begaafdheden zijn al zoo ongeschikt voor eene zie
kenkamer, als voor de keuken. En gij doet immers
al deze penitentien, om eens den heden boel te
slopen. ik ben veel edelmoediger: ik bezorg mijne
tante vermaak voor hare zesthalven. Mijn plan wordt
geregeld gevolgd en zij is in het beste humeur dat
ik wenschen kan. Hans Dondergoud is geheel slaafsch
onderworpen: het kruipen is den Moffen zoo eigen,
dat ik het hem niet eens tot eene verdienste reken.
Dat zij zoo. Nu heb ik hem noodig; zoodra hij mij
over de hand is, zal hij het getal mijner dupes vergrooten; en dat is wel te begrijpen: wat zou ik toch
niet zulk een Hans Dondergoud aanvangen?
Het is bijna mijn fatsoen te na, zulk eene oude
malloot te foppen! Zij zegt in diep vertrouwen, ,, Ja
zie, nicht, ik ben wel niet af keerig van het huwelijk,
maar ik vrees dat ik nog diep in de kinderen zou
raken , en ik mag geen kinderen zien: ik ben evenwel nog een vrouw in het best van mijn tijd.
Ik. Dat is zoo, tante; en dat waart gij zoolang
als mij maar heugen mag.
Zij. Zoo is 't ook, en ook de manspersonen zijn
somtijds nog al wonderlijk tegen hunne vrouwen, en
zie, kind, ik zou al mijne partijen willen houden.
Ik. Beding dit vooraf; smeed liet ijzer nu het heet
is, laat dat in uwe huwelijksvoorwaarden zetten.
En nu moest gij eens zien hoe zij is opgedrild;
altoos in vol ajustement, zonder halsdoek; maar helaas! dit is eene verkeerde staatkunde,.,! Wat zou

zij spinnen, zoo zij mama's brief zag! ik zend hem
geef
den eenen cito adres. Wel, hoe vindt gij dat project? Willem een zóó zóó! dat kan ik niet in mijn
hersens krijgen. Coosje Veldenaar voor hem geschikt!
Ik scheur mijne papieren: ik had iets geheel anders
voorzien. Haar broêr is al wat er maar opzit. Geduld
met den podagrist: gaat hij haast?
Tonic a toi,
A. LEEVEND.
met mijn antwoord, aan u. Fop mij niet en

De heer

WILLEM LEEVEND

aan Mevrouw CORNELIA

Teedrgeliefde mama! Wat denkt gij van den
stouten jongen die al vier dagen hier is, en nog
geen letter aan u geschreven heeft? Gij zijt immers
wel overtuigd dat mijn hart geen deel heeft aan dit
dralen? Sedert Pauw en ik van onze blesjes wipten,
gad,
tot nog toe, hebben wij het zoo volhandig
eh
dat wij, jufvrouw Veldenaar zoowel als ik, nu eerst
tijd kunnen uitvinden om te schrijven. Wat hebben
wij het hier aangenaam! ik ben weêr zoo vrolijk,
of er te huis niets haperde. Wat zal ik zeggen? ik
ben een regte meisjesgek; en zoo een paar heele
lieven zijn er niet naeer te vinden. Chrisje en hare
vriendin hebben geen grooter vermaak dan om den
armen lobbes in de war te praten; maar mijn vriend
en ik strijden als helden, en de waaide mevrouw
Helder ziet en hoort ons krioel met eene innemende
deelneming! Het kleine zusje van Coosje is mijn
vrij stertje, en ik heb altijd wat voor dat lief kind te
bestellen. Van morgen ben ik begonnen aan eon por
tretje van Chrisje: als 't maar wel uitvalt! ik zal
mijn best doen! Zoo ik haar eens trof!
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Mevrouw Helder heeft mij, onder vier oogen, schoon
mijne les gelezen met opzigt tot mijn stiefvader.
Het is een lust om van zulk eerie vrouw bestraft te
worden; wat moet het niet zijn hare goedkeuring
weg te dragen ! Zij sprak over mijne verregaande
gevoeligheid, die tot ligtgeraaktheid oversloeg; zij
toonde mij aan hoeveel onaangenaamheden die mij
eens konde blootstellen, en poogde mij daarboven te
verheffen. Ik zal met de beste voornemens te huis
komen, en hoop u nimmer meer reden van ongenoegen te geven. Ik kan wel niet zeggen dat ik
mijnheer van Oldenburg in een dragelijker licht zie,
maar ik hoop, zoo als ik zeg, het beter te maken.
Mijnheer, mevrouw en de jonge lieden hebben
mij bevolen u te groeten en van hunne achting te
verzekeren. Ik ben met eerbied en liefde,
uw gehoorzame en lief hebbende
zoon en dienaar,
W. LEEVEND.
PS. Mijne groete aan zuster, indien zij reeds bij
u is. Nog wat: Helder en ik zijn te Leyden
in mijn aaanstaande logement geweest. Ik heb
twee schoone , proper gemeubileerde kamers,
niet vaste boekenzasten enz. De heer Roulin
is een zeer vriendelijk beleefd man, zijne zuster een allerbeminnelijkst lief meisje. Ik zal
daar uitnemend wel zijn. Ik bedank den heer
Heftig zeer hartelijk voor deze bezorging.

Mejnfvrouw

JACOBA VELDENAAR

aan Me.vrbuw

SOPHIA VrLDENAAN.

Waarde zeer geliefde moeder! Nog voor
:ten avond arriveerden wij, wel en zonder eenige on-
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aangename ontmoeting, aan het huis van mijnheer en
mevrouw Helder. De overgroote bezorgdheid mijns

vaders, die altoos met bekommering zijne familie in
een rijtuig ziet, was dus nutteloos. Vreemd werkt
toch de blijdschap; genen maakt zij praatziek, dezen
doet zij zwijgen. Chrisje vond, schijnt het, geene
woorden om uit te drukken hoe verheugd mijn gezelschap haar maakte. Onze deftige jonge heer was
bijzonder woordenrijk. Mijn gelaat zal niets dan zachte
vergenoeging geteekend hebben, maar ik sprak ook
niet heel veel; trouwens, dit is zoo meer in mijn
aard. Onze kleine Jetje was niets dan aanvalligheid
en vreugde. Chrisje zette haar op haren schoot, en
men zoude gezegd hebben dat zij wel zeer aandachtig luisterde naar alles wat het kind haar voor.praatte; alles diverteerde haar, dan de mooije koets,
dan de voorbijgangers. Zoo al snappende, bedaarde
de al te groote aandoening mijner vriendin, en wij
hadden met ons drieën een vrolijk, niet geheel beu zelachtig discours. De jonge heer zou zijnen vriend
Leevend den volgenden ochtend van Leyden halen,
en wist naij niet genoeg van hem te vertellen.
Mevrouw ontving ons met die innemende vriendelijkheid welke haar kenschetst. Toen wij thee zouden
drinken, kwam mijnheer Helder van zijne kamer en
vroeg zeer verpligtend naar de geheele familie. De
kleine maakte voor - mijnheer een lief complimentje,
maar zij was mevrouw in de armen geloopen met
al het aanvallige van een kind dat eens geliefde
persoon wederziet: zij dribbelt mevrouw overal na.
Maar hoe, mijne lieve moeder, zal ik u het genoegen beschrijven 't welk ik hier, en bijzonder niet
mijne vriendin geniet? Haar vernuft behaagt mij
altoos, omdat het nooit met opzet kwetst, ook
dan niet als zij, die haar niet zoo wel kennen als
ik, dat wel eens gelooven. Leevend is hier insgelijks. 't Is een mooije, aardige jongen; zijn gelaat
verraadt schranderheid en vernuft; maar alles is ge-

temperd door iets goedigs; vooral behaagt mij de
Vrije ei open opslag zijner oogen. Mevrouw is bijzonder met hem ingenomen; hij is ook al wat men
wil: ik geloof echter dat zijne driften niet heel gedwee zijn, en dat hij wat veel gevleid is. De broeder mijner vriendin heeft noch het edele verstand,
noch het bevallige voorkomen zijner zuster. Hij heeft
wel iets van dat koele achterhoudende, 't welk niet
altoos voorinneemt. Hij leest veel: 't is of hij, in
plaats van zijnen vriend, tot domind gaat studeren.
ik geloof dat vaders collega, de eerwaarde Watverward, die de gemeente hem toebetrouwd op zijne
wijze sticht, niet half zooveel theologische kundigheden heeft als Pauwtje. ik meen ook dat hij verzen maakt; althans zijne zuster zegt dat zij hem
op de daad betrapt heeft. Hij poogde the beschuldiging
te ontwijken door te zeggen: gij hebt het mis,
Chrisje, ik ben geen dichter! Maar zij was hem te
gaanw: Ik sprak ook maar van verzen makèn,
Broertje! Leevend krijgt ook zijn deel: maar mij
dunkt dat hij haar te veel spaart.
Hij is zegt mal suet Jetje en hij heeft meest altoos wat met haar te maken. Hij draagt haar, als
wij wandelen en zij moede wordt, zoo handig en
tevens zoo jolig, dat het een mooi schilderijtje maakt.
Helder houdt evenveel van het kind, doch zijn be
vallige vriend weet het beter te tonnen. ik geloof
half dat hij zin heeft aan Chrisje; trouwens, dit
kan niet anders: the haar kent en een Vrij hart
heeft, moet haar beminnen. Hij zal echter wel doen
dat hij dit verbergt: zij wordt zeker niet geschikt
voor den nederigen stand van buiten-dominé's vrouw-;
dat lijkt er niet na. Mijnheer Helder is ook niet half
zoo met Willem ingenomen als mevrouw, en wij
allen. Mogelijk is die schrandere man wat heel
verziende en wil dus geen schaduw van hoop op
wekken, anders begrijp ik dit niet. Leevend is van
doag, op verzoek van mevrouw, begonnen aan eer.
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portret in minatuur van hare dochter. Arme jongen!
Hij drinkt, vrees ik, het vergif met volle teugen in!

Ziet mevrouw dat dan ook niet!
Ons huisselijk leven is alleraangenaamst het spijt
mij 'dat wij zoo dikwijls daarvan afgeleid worden.
Als wij akeen eten, hebben wij aan Pauwtje het meest.
Hij is gedienstig, ja galant zelfs; maar hij helpt ons
zoo onhandig als welmeenend. Wij loopen dikwijls
gevaar om rijkelijk bestort te worden. lJhrssje verhaalde van middag dat zij expres een wit uégligé
had laten maken, om het aan te trekken, als zij voorziet dat Pauwtje aan tafel zal bedienen. - Chrisje,
Chrisje! zeide mevrouw. - Heden, mama, (maar
neen moet haar zien spreken), ik doe het uit zuivere
economie; want mijn broeder heeft in weinige weken
twee kleedjes van mij dermate bedorven, dat ik niet
dan met veel overleg een paar onbevlekte speldenkussens er uit zal kunnen maken. Mijne vriendin ligt
met alien die haar het hof maken, zoo tamelijk overhoop,
merk ik. Willem maakt het ook niet naar haren zin,
en echter hij is, in dit opzigt, al wat men verlangen
kan. Zij is wat al te stout, wat al te plaagachtig,
maar mogelijk des te beminnelijker!
Welk een lange brief! Nu, ik schrijf aan eene toegevende moeder en dat over mijne vrienden. Duizend
groetenissen aan mijn waarden vader, aan broêr, en
veel kusjes aan de kleinen voor ons alien en voor mij
in 't bijzonder. ik ben niet teederheid,
uwe liefhebbende dochter,
J. VELDE-NAAR.
Mejufvrouw PEERONELLA BENA0ID aan Mejufvrouw
ALIDA LEEVEND.

Neen, Daatje, dat kan er niet door. Gij gedraagt
t; omtrent owe moeder onvergeedijk! ik heken er
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zijn bittere waarheden in haren brief ; maar het spreek
zegt:
-word
Bitter in den mond
Is voor 't hart gezond.
En wie, buiten eene moeder, zou het durven wagen,
u zoo vrij te behandelen? Spot met mij zooveel gij
wilt; ik zal u niets schuldig blijven. Laat Hans Dondergoud braaf gefolterd en geslingerd worden: maar
eene zoo waardige zachtmoedige vrouw als mevrouw
uwe moeder, dus scherp te bejegenen ! Foci! ik ben
boos op u. Is zij niet genoeg te beklagen, dat zij geen
beter man heeft? Mijn oom, 't is waar, is maar een
oud vrijer, doch geen kwaad slag van een man. Hij
zal wel geene ketterij in de wereld brengen, doch zijn
gedrag was altoos onberispelijk. En hoevdel verpligting heb ik thans aan hem! Ik verzoek u, dat gij niet
te veel zult laten zien, dat gij alleen uit dwang te huis
komt. Dit zal uwe moeder bedroeven en niet in
hare gedachten terugbrengen. Kom, meidlief, laten
wij zelve ons gaan verbeteren. Gij hebt te veel verstand en ik een te goed hart, om dus ons leven te
verbeuzelen. Wat zijn wij tech? Een paar onnutte
inodepoppen; dat kan zoo niet. Ik zal u eens een
dagregister van alles, wat ik in een geheele week plagt
te doen, afschrijven; dat spiegeltje kan ons te stade
komen. Ik ben echter nog al zoo wat
uwe vriendin,
P. RENARD.

u

±Mejufvrouw ALIDA LEEVEND aan Mejufvrouw vETRONELLA RENARD.

Wel zoo, meisje maat; gij houdt mij, zie ik, voor
goedaardiger dan men mij wel zonde willen opdringen,
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dat ik ben; anders zoudt gij niet in uw hoofd gekregen hebben om mij zoo een innig briefje te
schrijven. Om evenwel niet met de heele stoffe
lijke wereld overhoop te raken, vergeef ik het u
deze keer; en trouwens, ik houd nog al veel van u,
meer dan van iemand, buiten mij zelf te rekenen ;
nu, dat kun je wel denken! Wat Hein Veldenaar
betreft, o dat is meer om eens fi guur te maken en
op de praai niet hem te zijn, dan om eene affaire
de coeur, zoo als gij dat noemt. Trek daar dus niet
opzigt tot Coosje, geen gevolgen uit. Wie denkt er
aan trouwen, als de smaak zoo vlugtig is gelijk de
mijne? Mama ontving mij vriendelijker dan ik ge
wacht had: de vrouw zal zeker zien dat zij verkeerd gedaan heeft; ik hield mij ook wel. Wim is
nog te Rotterdam en weldra gaat hij naar Leyden;
dat zal rusten! Maar nu is hier weêr een andere
druiloor op 't kantoor! Het is een neef van mama's
man, ik versta mij zoo niet op die burgerlijke ge
slachtlijsten, maar ik meen dat zijne moeder eeoc
halve zuster is van van Oldenburg. Zijn vader is die
groote vierkante zee-kapitein, dien gij hier eens ge
zi n hebt. Hij vloekt zoo als hij bidt, zonder eer
iets bij te denken. Een regte goede hollebol! Zijn
vrouw ken ik nog niet; zij wonen ergens buiten
de Leidsche poort, meen ik, en zijn heel rijk.
Met van Oldenburg ben ik in deze drie dagen
nog maar eens in verschil geweest; maar mijn eens
zegt hier altoos. ik was met den avond te huis.
Mama was alleen in de eetkamer. Toen de tafel
gedekt was, kwam hij van 't kantoor, met den jongen daar ik van sprak. Mompelend gaf ik hem een
goeden avond. Zoo, jufvrouw, wasje daar? En ik
geloof dat hij mij een kus wou geven, ik ben niet
zeer familaar met lieden die ik zoo weinig ken,
weet gij. ik ontweek die bui. Mama scheen daar
moeijelijk over; hij zweeg echter, zij ook. Knorrig,
omdat ik nu niet op eene partij daar ik gaarne hij
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geweest was zijn konde, en Willem niet hebbende
om te plagen, moest ik mijne gemelijkheid wat lucht
geven. De man des huizes was de wrijfpaal, want
tegen mama heb ik niets', dan dat zij te gek met
Willem is, en mij niets rekent. Hij vroeg mij iets;
in plaats van te antwoorden zei ik tegen Jacob„Zijn die boodschappen bezorgt voor morgen?" Hij
sprak weêr.
Ik. Jacob, haal mijne snuifdoos uit de zijkamer.
Moeder. Hoort gij niet, Daatje, dat u vader u vraagt,
of gij met de schuit of met den postwageh gekouzen
zijt?
Hij. De jnfvrouw schijnt wat doof geworden op
haar reisje.
Ik. Zoo dat waar was, thans zou het mij goed
komen; ik zou vele gekke vragen niet behoeven te
antwoorden.
Moeder. Is dit nu een antwoord, kind?
Ik. Wel, hoe zon 't mij in 't hoofd komen, mama,
met een postwagen of schuit te reizen? Is dat fatsoen? Neen: als mijnheer het dan noodzakelijk moet
weten, ik ben met rijtuig gekomen en wel met ede
koets, omdat ik alleen was.
Hij. Ja, zie, mcjufvrouw (en hij lachtte vinnig),
ik weet die dingen zoo niet: ei is dat geen fatsoen
voor een koopmans dochter? ik weet dat zoo niet,
zeg ik.
Ik. ik ontsla u om dit te weten, als gij u maar
nimmer met mijne zaken bemoeit; neen, dat is geen
fatsoen. (ik weet ;vel beter, Pietje, maar ik wilde
hem plagen, en dat gevraag voor altoos afleeren.)
Hij schonk een glas bier in en antwoordde niets:
zoo boos was hij zeker. Mama wenkte dat ik het verbeteren zonde. ik was toen sterk bijziende. Zij nam
Zijne hand, en toen hare oogen de zijnen ontmoetten,
zag ik dat zijn toom bedaarde. 't is waar, gij hebt
gelijk: mania heeft overredende oogen.
's Daags na mijne aankomst was ik niet vroeg
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opgestaan en zat ten elf ure, met Fidel op den
schoot, te ontbijten, terwijl ik een nieuwsblad
las. Jacob kwam mij berigten dat de schoensoaker er was; daarna, dat er de modemaakster,
eindelijk dat de kapper er was. Bij elke boodschap
was mijn antwoord ,,Laat wachten:" Eindelijk kon
van Oldenburg het niet langer uithouden.
Hij. Wel, hoe duivel is het hier? Moet het heele
voorhuis dan volgepropt worden met figuren die ik
niet zien wil, en er niets behoorden te doen te
hebben?
Ik. 't Is of 't van morgen boodschappen regent.
Moeder. Waarom, dochter, als gij weet dat er
lieden zullen komen om ii te spreken, staat gij zoo
laat op? Hoe lang moeten die menschen weêr wachten? 't Is ook verdrietig.
ik. Och, 't is al weêr mis. Zend ze allen weg,
Jacobi zeg aan Beläir, dat hij ten vier ore komt
om mij te kappen. Is dat een gemaal en geknor
Ik zal morgen op mijn kamer dejeuneren, Jacob.
Hij. Wat manier van huishouden is dit? Waarom
staat gij niet op, als owe moeder opstaat? Moet dat
geduivel met die koffijtafel nog lang duren?
Ik. (Zonder hem iets te antwoorden, of hem aan
te zien.) Gelieft mama ook een kopje koffij? dc
koffij is delicieus.
Moeder. Neen: ik ontbeet toen het tijd was (hij
liep grommend weg) , en dat verzoek ik dat gij
ook doet.
Mama vond goed hare predikatie over het vroeg
opstaan te herdoen; ik was aandachtig, maar stond
eindelijk. Op; en dewijl ik toch in den namiddag
moest gekapt worden, begon ik aan dezen en bleef
ongekleed wachten. Het is hier thans niet raar als
gij evenwel uitkomt, kom eens bij mij.
Kortheids halve T. T.
A. LEEVEND.
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Kapitein

nENDr.Ix VELDENAAR

aan Mejufvrouw

JACOBA VELDENAAR.

Mijne beste Coosje! Hoe welkom was ons
allen uw lieve brief! Moeder heeft mij de commissie
gegeven dien te beantwoorden, vermits zij zelve
geen tijd daartoe heeft. Hoe nodig, mijne beste,
zijt gij in deze zware huishouding! Kan mij ook
iets gevalliger zijn, dan met mijne zuster te praten? Alles is hier wel. Indien vader minder studeerde, hadden wij kans om dien waarden man
nog vele jaren in gezondheid bij ons te behouden
maar gij weet, hoe ernstig hij denkt over het wel
-waarnemen van een ambt, waaraan zooveel vast is!
Moeder is zwak, doch niet erger.
Hoe gelukkig zijt gij, Coosje, met zulk eene
vriendin. Zou zij de mijne ook niet zijn kunnen?
Waarom niet? Neen: mejufvrouw Helder kan mijne
vriendin niet zijn! Gij begrijpt mij immers, hoe ik
dat meen — zoo als zij uwe vriendin is. Gij spreekt
wel; gij toont dat gij mij lief hebt, wanneer gij
,mij alle hoop ontzegt. Indien ik niet hoopte! Men.
mag zeggen wat men wil, maar hoop is het voedsel der liefde. Ik hoop: zeker, Coosje, ik hoop.
„Waarop rust uwe hoop?" Ik moet zwijgen!. -.
Redeneert liefde wel dóór, als het redeneren het
hart pijnigt? Toen ik haar de eerste maal zag, was
mijn lot bepaald. Zulk eene majestueuse schoonheid,
zulk een verheven karakter laat niets onveroverd.
Het was liefde; dit wist ik: ik kon mij niet misleiden. Ik begreep echter dat het mijne zaak was
die zorgvuldig. voor haar te verbergen. Gij alleen,
mijne zuster, waart in mijn geheim.
Heugt het u nog dat ik u, in eene avondwan
mijn geheel hart-delingvaBkhofmède,
opende? Mij dacht dat ik hierdoor veel zoude
verligt worden. Nu kon ik met u over mijne liefde
spreken. Zoolang zij onkundig was, dat ik haar
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niet niet de oogen eens vriends zag, behandelde zij
nuj met die lieve gemeenzaamheid waardoor zij
hare vrienden zoo zeer onderscheidt. Hoe is dit nu
veranderd! Nu houdt zij mij op eenen afstand en
is alleen beleefd tegen den broeder harer vriendin
maar gij weet alles. Kan eene zoo eerbiedige, zwijgende liefde haar beleedigen? Dit staat vast: nimmer
zij aan Veldenaar kunnen denken dan met achzal zij
ting. Achting! ijskoud denkbeeld! hoe doet het mijn
bloed stollen! Achting! en ik heb oogen om haar
te zien zoo als zij is; en ik heb een hart, geschikt om al hare waarde te gevoelen., om haar te
beminnen, zoo als zij verdient.... Ik zal mijn
avancement in 't oog houden, en alles aan mijne
liefde opofferen, wat de natuur niet heilig voor mi j
gemaakt heeft. Eens zal zij toch aan u belijden :
indien ik uw broeder had kunnen beminnen, mijne
keuze zoude mij geene oneer hebben aangedaan:
Zou de jongeheer Leevend?... Nog.' zoo jong...
Liefst trek ik mijn aandacht daar van af. — De
tijd van mijn verlof spoedt ten einde. Gaarne, mijne
Coosje, zoude ik nog eenige dagen u voor mij, hebben. Stel eenen dag waarop ik u zal af halen.
Onze geliefde moeder laat dit geheel aan u over:
maar indien gij niet heel lang uitblijft, dan zult
Dij ons allen verpligten. Allen groeten wij u. De
kinderen kussen u in hunne zoete gedachten.
Onze complimenten, aan de waardige familie en
aan den beleefden heer Leevend. Ik omhels u en
ben voor altoos, mijne beste Coósje,
uw broeder en vriend
H. VELDEN AAR.
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Mejufvrouw JACOBA VELDENAAR aan Mejnfvrouw
CHRISTINA HELDER.

Eerst nu heb ik gelegenheid om mijne waarde
Chrisje te bedanken voor al de blijken harer bij.
zondere vriendschap. Bedank uit mijn naam insgelijks mijnheer en mevrouw Helder voor de eer
en genoegens mij aangedaan. Groet uwen goeden
broeder; en zoo hij aan onzen Wim schrijft, dais
moet hij uit mijnen naam hem ook bedanken voor
zijn alleraangenaamst gezelschap; vooral voor de
kenrig getrokken silhouette mijner vriendin. Er zal
geene kopij van gemaakt worden. ik laat het niet
in eene lijst zetten. Als ik nu voortaan uwe brieven lees, zal ik dat lieve profil bij mij leggen, om
toch zooveel van mijne vriendin bij een te houden,
als mij mogelijk zij.
ik had het onuitsprekelijk genoegen om hier
alles redelijk wel en over mijne te huiskomst ver
blijd te vinden. o Mijne Chrisje, hoe onschathaar
zijn die aandoeningen welke wel geplaatste harten
nit de hand der zegenende natuur ontvangen: gij
weet dit, zoo wel als ik, bij stille ondervinding.
Dat hartelijke, 't welk ons huisgezin zoo verbindt,
zoo vereenigt, maakt zeker voor u onze pastorj zoo
alleraangenaainst; voor u, die zindelijkheid en gemak
zeer verre boven kostbare meubelen waardeert. Mijne
ouders geloofden, dat zij van hunne kinderen hunne
beste vrienden moesten vormen. Dusverre zijn hunne
pogingen volmaakt beantwoord. Endien God mij deze
dierbare ouders laat, indien ik al mijne broeders en
zusters behouden mag, dan kan er zeer weinig aan
mijn geluk ontbreken. En sla ik mijne oogen buiten dezen vreedzamen huisselijken kring, dan zie ik
a, mijne vriendin; welk uitnemend toevoegsel aan
mijne beste genoegensh
Welnu, heeft Hendrik zijn woord niet gehouden?
Kunt gij hens nu wel beschuldige
n van cone zeer
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merkbare afwezigheid van gedachten? Wat kan hij
niet doen, om u te behagen?

Weet gij, mijne heele lieve, waarom ik somwijlen
half wensch dat gij niet zoo geheel, zoo volkomen
aan mij gehecht waart? ik zal het u eenvoudig
zeggen. Hierdoor vernaauwt gij den kring uwer
dageljksehe genoegens zeer; gij blijft er echter in;
het vervelende moet dus het aangename verre overtreffen, en gij minder gelukkig zijn.
Gij verstaat mij en ik zal niet duidelijker behoeven
te spreken. Ei lieve, zeg mij eens hij gelegenheid,
waar gij geweest zijt, wat gij doet, wie gij liet
meest ziet? Heeft men zich niet omtrent uwe zoo weinig
moclieuse vriendin ondervraagd? ik omhels u met
mijn geheel hart, en ben altoos
mve vriendin,
C. VELPENAAR.

Mejufvrouw ALIDA LEEVEND aan Mejufvrouw
PETRONELLA RENARD.

Lie ve Renard! Gistren hebben mama en ik
onzen Wim naar Leyden gebragt. Hierdoor voldeed
ik aan verscheidene oogmegken tegelijk. Ik deed mama
pleizier en dat. doe ik heel gaarne, vooral als er
mijn bijzonder plan niet mede lijdt. Ik. bezorgde
mij een dag van uitspanning; 'ik toonde Min mama's
man dat ik veel van mijn broêr begon te houden ;
dit zal hem doen grommen als een Noorweegschë
beer; en ik stilde mijne nieuwsgierigheid met opzigt
tot de lieden, daar Wim zal logeren. Aall al deze
gewigtige einden heb ik voldaan. Ik zoude u echter,
om u dit te vertellen, geen brief schrijven indien
ik niet zoo vervuld ware met het engelachtige
useisje waarmede Willem dagelijks zal omgaan, en
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dat wel -- huisselijk ! Indien ik zoo wel Wim's
voogdes als zuster ware, ik had hem nog dienzelfden
dag, bon gré mal gré, met ons teruggebragt. Zie, ik
ben juist zoo magtig gevoelig niet en ik verwonder
mij niet spoedig over een ander; maar dat Lotje!
't Is of de drommel er meê speelt; tot haar naam
toe heeft iets innemends, iets welluidende.
Kon ik haar afbeelden! Denk niet dat zij eene
schoonheid is. Neen: dat is Chrisje Helder, en wel
in de grootsche manier, zoo als Wim van sommige
schilderstukken sprekende, zich uitdrukt. Verbeeld
u eene bevalligheid, die geheel zedig, geheel minzaam, geheel stille vergenoeging is. Al hare bewegingen zijn bevallig; hare houding is volmaakt
fraai; zij is zeer blank, fraai van trekken, heeft
schoone groote bruine oogen, en donkerbruin haar
en wenkbraauwen. Hare handen en armen zijn in
den smaak van den grooten schilder van Dijk. Zij
is eenvoudig gekleed, en ik denk twintig of een en
twintig jaar. Zij sprak zeer veel met mama, meest
Franseh; ik geloof echter dat zij uit beleefdheid
sprak: mij dunkt ik kon zien dat zij meer denkt
dan zegt. Alles was zindelijk, en de kamers van
Willem zijn zoo goed als hij die ergens zoude
vinden. Mama heeft mijnheer en jufvrouw Roulin
bewogen om haren zoon ook in den kost te nemen.
Willem Leevend zal dus alle daag met Lotje Roulin
eten, omgaan, praten, overleggen! ..... Hoe kan dat
goed gaan? Hoor, ik wil het hem niet zeggen, maar
zoo hij niet smoorlijk verliefd raakt op dit meisje,
dan wil' ik hem niet — voor mijn broêr hebben.
In het naar huis rijden vroeg ik mama, hoe haar
deze jufvrouw beviel? — «Niet minder dan u.„
Ik. Ik heb echter nog niets over haar gesproken.
Zij. Dat behoefde niet. Ik zag hoe gij over haar
denkt.
Ik. Ja, ik wil wel bekennen dat ik nooit engelachtiger meisje gezien of gehoord heb.
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Zij. Gij schijnt verliefd op haar te zijn, Daatje.
Ik. Zoo despraat dat ik hoop dat Wim het nooit

het tiende gedeelte op haar mag worden.
Zij. Willem zal wel wat anders te doen vinden,
dan zulke malligheden in zijn hoofd te halen.
Ik. Ik hoop het om zijnentwil, maar zulk een
meisje alle daag voor zijne oogen te zien.., mama!
als de natuur maar niet boven de leer gaat!
Zij zweeg. Hoe is 't mogelijk dat zulk eene ver
vrouw hier geene zwarigheden ontdekt, die-standige
mij zelfs in 't oog vallen. Dit moest ik u ten eerste
schrijven, zoo vervuld ben ik er van; als ook dat
Wim u duizend en duizendmaal groet en mij zes
kussen voor u heeft medegegeven. Maak nu geen
staat meer om eens mijne zuster te worden. Hebt
gij u daar niet wel mede gevleid? En dat, al zijt gij
een jaar of drie ouder dan Wim? Biegt dit eens aan
uwe vriendin,
A. LEEVEND.

Mejufvrouw

CHRISTINA HELDER

aan Mejufvrouw

JACOBA VELDEN AAR.

Mijne uitgelezene vriendin! Hoe kan
ik u schrijven -- aan mijne Coosje ? Hoe levendig
gevoel ik nu haar afzijn! Keert weder, o gij lieve ,
nuttige, aangename dagen! Keert weder, gij zijt te
ras, veel te ras vervlogen! Mijne vriendin, nooit
dan verbeterd scheide ik van u. Gij weet dat ik zoo
vele redenen heb om aan u gehecht te zijn, en gij kunt
zoo philosophisch bedaard schrijven.
Mijne zeer ernstige, zeer verstandige mama omhelsde mij, toen zij zag dat uw afscheid mij dermate bedroefde. Zij kuste mij teederlijk en zeide:
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«Uw smaak is edel. Dank zij den hemel, dat gij
eene vriendin hebt, alle awe achting, alle awe liefde
waardig. Indien mijne Chrisje zulk eene waardige
vriendin niet met zooveel teederheid beminde, dan
zoude zij zich zelve zeer ongelijk zijn. ik wist wel
dat gij op deze wijs eerie jufvrouw Veldenaar moest
beminnen.', Hoe, daar mijne lieve moeder dus spreekt,
mij met minzame goedkeuring beschouwt, ook terwijl
mijne tranen van droefheid over uw afzijn zoo
sterk spreken, zou daar mijne Coosje . .? Maar ik
weet hoe edel gij denkt! Gij kunt niet gedoogen,
dat uwe vriendin zich, ook niet uweuthalve, zoude
kwellen.
Spreek maar niet van mijnen goeden broeder! Zijne
gelukkige mindergevoeligheid heeft hemnietbedaard.
Hij ziet uw afzijn niet zoo bedaard als men van
zijne mindergevoeligheid zonde verwachten, ik dacht
niet, Chrisje, (zeide hij van daag) dat ik daar zooveel van zoude geweten hebben. - Hoeveel broertje?
Hij bloosde en zag voor zich. - Wel toch (zeide
hij), het is snij heel ongevallig. Ongevallig! mijne
beste, on g evallig! Welk een niets beduidend woord
om uit te drukken, wat mijn hart door uw vertrek
blijft gevoelen! Maar als ik denk, uwe vriendin
is vertrokken! in mijne ernstige uren, want dan is
mijne ziel liet best geschikt one alle uwe waarde te
kennen, ben ik tot weemoedigheid toe verzacht,
dan heb ik maar éénen wensch, was mijne vriendin
hier!
Wat was onze goede Wim aangedaan. Al zijn vernuft en geestige invallen konden dit niet geheel verbergen. Ja, Coosje, hij is toch nog al anders dan
vele jongelui. Zijn hart zelf is goedaardig. ik weet
niet, maar zou hij mijne beminnelijke vriendin wel
met sneer onverschilligheid zien, dat zijn vriend
Helder?
Mijn lieve vader beveelt mij 11 uit zijn naam
allerhijzonderst te groeten. Mama niet minder, en
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Pauw is maar geheel in de war. Dnizend maal
vaarwel!
uwe
CHEISJE HELDER.

De Heer

WILLEM LEEVEND

aan den heer PAULUS

HELDER.

Waarde Helder! Wel zie zoo, daar is uw
Willem nu te Leyden en heeft een paalvast voornemen om predikant te worden. Gij ligt altoos te
zagen, dat ik gunstig over mij zelven denk. Wat zal
ik zeggen? Een wensch is zich zelven het naast. En
er zal toch wat aan zijn. ik onderzoek nu niet
hoeveel graden ik in dezen van het gezond oordeel
af ben ; kortheidshalve zeg ik alleen: vertrouwen in
zich zelven is de bron van alle groote ondernemingen.
Zij voert ons op om op het tooneeL dezes levens
zeer groote, zeer schitterende rollen te spelen. De
grootste weldoeners der snenschen zijn door haar
bezield, altoos bezield geworden.... Ja, ja, ik zie
wel dat gij mij op de schilderij van Phaëton wijst.
Wat zegt dat dan alleen dit, alle groote onder
neminge
n zijn niet even wel uitgevallen, en de
lieden oordeelen altoos naar de uitkomst. Gij kunt
toch niet ontkennen, Pauw, dat het al een gansche
kerel moest zijn, die ondernemen durfde om in
den wagen van Phoebus met zulke vier Engelsche
harddravers een zomertogtje door ons planetarium
te doen P en dat nadat papa hem zoo veel akeligs verteld had! ik weet wel, Helder, dat gij over dat
zelfvertrouwen niet zoo denkt als ik. Dat staat u
vrij. Maar indien ik nu reeds deelen en onderdeelen
begon te maken, en de voorwerpen uit onderscheiden oogpunten te zien, zoudt gij mij dan niet
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nageven dat Ik, lang voor 't mijne beurt wordt,
een drooge predikatiemaker ben? Ja, wij geestetelijken krijgen immers altoos handen op ons
hoofd!
Het academieleven (nu, 't is nog vroeg!) staat
mij schoon aan. Begrijp, jongenlief, dat ik nu mijne
hoofdbezigheid heb aan 't geen mij dus lang alleen
bij oogluiking gegund was. Nu ben ik inmijn vak.
Help kijken!
Mjjne waarde moeder en zuster hebben mij hier
gebragt. Het afscheid van mijn stiefvader was stijf
beleefd aan mijnen kant, en stijf beleefd aan zijnen
kant; dit is quite.
Ik heb het hier in huis volmaakt wel. Ik ontdek
dat mijn huisheers verstand niet van zulk een goed
allooi is als zijn hart. Hij is heftig Cocciaans en
schrijft over de Zeven Perioden; maar in de hoeveelste wij thans leven, daar zit hij wat voor. Hij
is zeer met mij tevreden en ik gevolglijk ook met
hem. Mijne liuis-jufvrouw hebt gij gezien. Konde ik
haar karakter regt doen`! Gij weet, ik doe verdiensten
altoos hulde, ook dan als zij niet sterk in 't oog
vallen. Vrouwelijke zachtaardigheid, engelachtige goedheid, natuurlijke wellevendheid, zedigheid, iets zoo innemends, een interessant gelaat,
veel verstand, vele begaafdheden. Hoe weinig zegt
schoonheid, bij dit meisje vergeleken! Mogelijk zou
zij fraaijer zijn kunnen, maar beminnelijker , meer
het hart van een eerlijk man waardig, onmogelijk!
Zij heeft geene ouders, geene bloedvrienden. Ik
beken, dat ik vrij wel met mij zelven tevreden ben;
maar aan zulk eene stille verdienste doe ik hulde.
Zij zal mij door hare zedigheid meer nederigheid
inboezemen dan gij met alle uwe spreuken, uwe
loci communes, immer in staat zijt. Ik weet het
niet, maar als eene lieve vrouw, in haar karakter,
wel spreekt, dan zijn de zeven Wijzen maar eene
partij babbelaars. Mijn contubernaal is nog sleeh-
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ter dan zijn gemeen voorkomen schijnt aan te duiden.
Hij heeft veel van een Botermarkts -kwakzalver.
Barschheid en domheid zien hem de doffe ooga
uit. Stem, gang, houding alles is uit din stuk.
Zijne geheele studie bestaat in het doen van proeven
op zijne maag.
Mijne zuster had zooveel attentie vóór, en 'was
zoo innemend omtrent jufvrouw Roulin, dat zij zich
nooit zooveel eere heeft aangedaan ; zij is niet heel
gemeenzaam, als zij gelooft dat de heden beneden
haar zijn. ik zag zelfs dat zij tot twee malen toe
jufvrouw Roulin's hand in de hare hield.
Ik ben nog maar twee malen bij den achtingwaardigen professor Maatig geweest. Hij wordt door zijne
beste studenten aangebeden. Ik bemin hem op zijn
voorkomen, maar ken hem nog niet. Schrijf mij
spoedig; ik verlang van u te hooren. Pauw, dat
waren dagen! Nooit vergeet ik die. Hoe hoogacht
ik het lieve Coosje! hoe uwe zuster! Maar gij hebt
gelijk, daar moet ik niet aan denken: o dat begrijp
ik duidelijk! Hare silhouette heb Ik buiten haar
weten, voor mij gecopleerd. Altoos.
uw vriend,
W. LEEVEND.

De Heer

WILLEM LEEVEND

aan Mevrouw CORNELIA

VAN OLDENEURG.

Waarde, teedergeliefd.e Moeder! Indien
gij zoo huisselijk gelukkig zijt, als gij verdient te
zijn, dan zal Ik in mijnen tegenwoordigen staat
maar weinig meer te wenschen hebben. Wees
niet misnoegd op uwen Willem; maar het is mij
onmogelijk mij omtrent den Heer van Oldenburg
anders te gedragen. Zijne vreugd over mijn vertrek

beleethgt mij zeer. Alles wat ik met hem te verrekenen heb, vergeef ik hem indien hij mijne
geliefde mama héuscher behandelt. Laat de uitkomst
mij regtvaardigen; doch het is zijn oogmerk geweest
zijnen neef in ons kantoor, zoowel als in het zijne
te trekken. Hierom moest mij het leven zoo onaangenaam gemaakt worden, dat ik quasi zelf verkoos
om te studeren. Hoe gelukkig dat dit juist volko
men met mijne grootste verkiezing instemt! Dit
neemt echter niet weg dat ik aan hem geen de
minote verpligtin g heb. Laat hij zijnen neef groot
maken, geluk met dat voornemen; Laat hij maar
een vriendelijk man omtrent u zijn, en alles is
vergeven.
Leydeli bevalt mij zeer wel: de environs zijn allen
ochilderachtig. Mijn contubernaal is een lompert;
ik kan hem niet dulden. Het dunkt mij vreemd,
that mijnheer Roulin zulk een lichtmis in huis wil
hebben. 't Is waar, hij oefent deze bekwaamheden
buiten's huis en hij is zelden op zijne kamer. ik heb
al eens half ruzie met hem gehad over jufvrouw
Rouhin; hij sprak mij veel te familaar.
Professor Maatig heeft mij, op de recommandatie
van dominé Heftig, zeer beleefd ontvangen en zich
zeer vriendelijk geïnformeerd naar uwen welstand.
Zijn Hoogeerwaarde spreekt weinig; niet uit stnursch
heid of omdat hij ons allen voor te zeer beneden
zich beschouwt - niets minder; maar omdat hij zeer
diep en aanhoudend denkt; hij is de vriendelijkste
man dien men zich kan voorstellen. Hij is stipt
;egtzinnig, maar houdt de zijde der tolerante partij.
Ilij spoort zijne studenten zeer sterk aan om toch
hunnen smaak te verbeteren, om zich te oefenen
in de natuurkunde en fraaije wetenschappen. De
muziek is bij hem in de hoogste achting. Hij zelf
speelt overschoon op het clavier; immers zoo is mij
bruik te
gezegçl. De beleefdheid belet mij veel ge
maked van zijne aanbiedingen; en ook ik hen nergens
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zoo gaarne als in het gezelschap van de lieve juf-

vrouw Boulin: dat is een uitmuntend meisje! Vaar-

wel, waarde moeder.
Ik ben met de grootste liefde en eerbied,
uw zoon,
W. LEEVEND.

Mejufvrouw CHARLOTTE ROULfl( aan Mejufvrouw
ADRIANA BELCOUJi.

Geliefde vriendin! In een geruimen tijd heb
ik niet aan u geschreven. Eene menigte kleinigheden,
die het huisbestier en onzen linnenwinkel znij nog al
zoo veroorzaken, zijn daarvan de reden, en het nood
zakelijke gaat billijk voor het enkel aangename. Thans
heb ik gelegenheid ma aan u eenige regelen te zen
den. ik heb het huis alleen; mijn broeder is naar de
kerk, en de beide heeren zijn uitgereden.
Meermalen heb ik mij tegen u beklaagd dat onze
omstandigheden mijn broeder noodzaakten, om een
gedeelten van zijn huis af te staan aan jongelingen
die niet altoos in 't oog houden dat bedrijven, welke
eenen kruijer tot schande strekken, onmogelijk aan
fatsoenlijke lieden eere kunnen aandoen. Doch
sedert eenige weken zonde Ik mij in mijn zoo zeer
gedaald lot kunnen verblijden, zoo ik niet eenen ge
vestigden smaak had voor het stille afgezonderde leven,
dat mijne door u meermalen berispte zucht tot overpeinzen zoo begunstigt. De jonge heer die ons door
den eerwaarden heer Heftig bezorgd is, heeft aan die
recommandatie beantwoord. Hem ben ik die tevre
denheid, die blijmoedigheid verpligt. Er is niets in
hem van den Amsterdamschen wildzang; hij heeft
de twee beste bovenkamers, eet hier in huis , maar heeft
zeer weinig oppasseas noodig: enen kan zien, dat hij
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te wel is opgevoed om te kunnen denken dat liet
een punt van fatsoen is, veel nutteloos bedienen
nodig te hebben. Zijne - moeder, eene -zeer beminnelijke dame, bragt men hier; zij had hare dochter bij
zich: die beviel mij op het eerste voorkomen niet
bijzonder; maar onder het theedrinken werd dat beter
en ik zag duidelijk dat zij den afstand, welken zij
gemeend had te zullen houden, uit liet oog verloor;
zij weet zeker niet, dat Lotje Roulin mogelijk van
hooger stand is dan zij zelve; iets dat in eersen geregelden burgerstaat toch iets beteekent, indien men
beweert dat geld alleen ons boven onze medemen schen verheft. Mevrouw zeide tot mij alleen: „ Ik
vlei mij, waarde jufvrouw, dat mijn zoon u nooit
reden van ongenoegen geven zal. Hij is jong en
niet volmaakt; maar eene heusche pligtherinnering
vermag alles op hem: hoe meer hij de eer zal hebben
met u om te gaan, hoe gelukkiger ik mij zal rekenen. " Mijn antwoord was beleefd. Beide dames namen
minzaam afscheid en mijnheer Leevend heeft mij
overtuigd dat zijn hart gevoelig is: zijne oogen stonden vochtig, toen hij van haar scheidde.
De heer Willem Leevend is groot en welgemaakt;
heeft een fraaijen mond en tanden als ivoor; hij is
niet zeer blozend; zijn aangezigt is volmaakt ovaal.
Zijn haar is donkerbruin: hij draagt het rond en
over zijn voorhoofd een weinig neêrgekamd; het
golft in fraaije boucles ongecoëí%erd neder. Zijne
oogen en wenkbraauwen zijn van dezelfde kleur;
zijne oogen laten zich niet beschrijven: het zijn de
heldere spiegels van een denkend verstand, opgevrolijkt door de gerustheid van een onschuldig hart.
Al de gevoelens zijner ziel zweven door de trekken
van zijn gelaat. Ik zie wel dat hij met onzen
jonker geene de minste conversatie zoekt: geeft u
dit geen goed denkbeeld van zijn verstand, vooral
van zijn hart?
Het volgende doet den heer Leevend zooveel eer
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dat ik mij niet kan wedrhouden om het u te schrijven. Van Goudenstein en hij stonden beiden in den
winkel voor den toonbank. ik was bezig met eenig
linnen af te meten. De lichtmis had de onbeschaamdheid om en gezegde uit te stooten, mij als 't ware
een compliment willende maken, waardoor ik, dit
voelde ik, zeer rood werd. Hij lachte om mijne verlegenheid, en voegde er nog iets ergers hij. Wel,
l3oadeustein, zei Leevend, ik schaam mij meenthalve: wat heeft deze lieve jufvrouw Roulin gedaan,
dat gij haar dit affront durft aandoen? - Gij hangt,
kreeg hij ten antwoord, den Pharherr wat vroeg
uit, knaapje: maar ik vergeef het u deze reis; wij
zullen u wel ontgroenen - Hij, beet hem Leevend
vinnig toe, hij die zoo zot of zoo bedorven is, als
men zijn moet om een braaf meisje te doen blozen,
moet zich voortaan wachten om mij zoo en frêre
compagnon te behandelen. Daar op keerde hij hem
verachtelijk den rug toe.
Jammer dat mijn broeder niet meer geschikt is
om gezelschap voor zulk een genie te zijn. Leevend
weet reeds, merk ik, waar hij staat; doch schikt
zich altoos genoeg naar hem om het ge
sprek levendig te houden, en prijst het goede hart en de beleefdheid zijns vriends. Welk een lange brief!
Vaarwel. ik ben

uwe vriendin,
C. ROULIN.

Mejufvrouw

PETROELLA BENALD

aan mejufvrouw

ALIDA LEEVEND.

Ik weet niet, Leevend, dat ik ooit een brief van
u ontving die mij zoo beviel als uw laatste, en
daarom zal ik over hem maar eerst praten. Liefde
voor Wim, beleefdheid voor uwe mama, innemende
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minzaamheid omtrent een meisje, dat gij zeker weer
beneden u plaatst; welke vreemde verschijnsels !
Hoewel ik , trouwens dit weet gij zelve wel, nooit
staat op Willem maakte, zoo is het echter zeker dat
ik hem hartelijk lief heb, en bij zijn afscheidnemen
zeer was aangedaan. Mijn zieke oom vond hem een
zeer lief jong menseh, en was geheel opgewonden
door het beleefd deelnemend gesprek uws broeders.
Ik geloof met u dat er niets beters ware op geweest dan Willem maar spoedig teruggebragt te
hebben. Voor hem (maar de reden daarvan houde ik
voor mij) is echter zooveel zwarigheid niet als voor
Lotje: zij moet zeker allerbeminlijkst zijn, want uw
brief over haar heeft veel van den oden- stijl. Uw
inval, als Wim niet op haar verheft, is grappig
genoeg. Hoe zoude het u echter aanstaan indien eene
jufvrouw Roulin uwe zuster wierd ? ... Dit zal genoeg
in antwoord zijn op uwen laatsten brief. Hetgeen -ik
nog te zeggen heb, zal eenigzins anders zijn. Wil ik
maar beginnen?
Wij zijn gewoon, Daatj e , om elkander zonder
complimenten te behandelen. Aan die gewoonte wil
ik mij houden; ingevolge daarvan zeg ik u dat het
mij spijt dat' gij geen beter Bart, of zooveel stekelig
vernuft hebt! De vinnige zetten omtrent uwe moeder
kan ik niet dulden. Wilt gij dus dat uwe brieven
mij behagen, spaar dan uw eigen karakter, want dit
lijdt er in mijne achting ongeloofelijk veel door. On
dragelijk verwaand vind ik u omtrent jufvrouw Vel
Ik hoop dat gij uwe vernedering nog jaren-denar.
lang zult overleven. Het schijnt mij toe dat gij ter
bereiking van dit oogmerk, al tamelijk gelukkig arbeidt. Een verliefd meisje zijt gij niet; ook niet als
een Veldenaar de man zij; gij denkt niet aan trouwen. Alles is dus coquetterie. Wel nu, vriendin, zijt
gij nu niet vier-en-twintig? Nog een jaar of zes zal
dat nog zoo wat lukken-, want aan madame la Nature
hebt gij al zoo weinig verpligting als ik. Dit ongun-
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stige wordt zeer bijzonder vergroot door de ongeregelde manier van leven, die wij honden.

En nu zult gij mij met een gelaat waarop de gekwetste eigenliefde een spottenden lads plaatst, vragen:
En gij ook, benard P Wil dit niet zeggen: «Voegt
het u om mij over mijne zwakke zijde eene Mennisten predikatie te doen, dan is de spreuk bewaarheid:
Een reuegaat is nog veel strenger dan een Turk enz.
Laat ik mij verdedigen. Ja, ik moest ook wel wat
meer van eene juf- vrouw Veldeisaar hebben: maar ik
heb, en dat is zoo niet bij u, nog zoo een menigte
verontschuldigingen in voorraad. Ziehier eenige:
Gij zegt zelve dat ik veel goedaardiger ben dan gij,
en niet half zooveel verstand heb. ik deed veel
mede 6f uit zwakke toegefelijkheid, 6f om toch ook
nog iets te beteekenen. Maar nooit ontwierp ik
plannen die meer blijken van snedigheid dan van
goedhartigheid aanduiden. Mijne opvoeding is geheel
verwaarloosd. Mijne lieve, overal met achtin g genoemde moeder stierf van mij in het kinderbed, Mijn
vaders karakter was niets dan goedheid en zorgeloosheid. Mijne gouvernante wist wel dal zij zich bij
anderen geene betere recommandatie zoude bezorgen,
dan door van Pietje benard een charmant meisje te
maken. Ik was mijns vaders afgod. Hij voelde voor
mij niets dan liefde en bewondering.Op mijn veertiende jaar was ik reeds hetgeen men een welopgevoed
meisje noemt. Wij leefden in den hoogsten ton. Al
mijns vaders goed was niet toereikend om zijne vngkwistingen goed te maken. Hij stierf in de kracht
van zijn leven, eis liet mij, zijn eenig kind, niets
sta dan een geruïneerden boedel, benevens een
smaak voor duizenderlei nuttelooze vermaken enz. Mijn
moeders broeder trok zich een meisje aan met wier
Vader hij in onmin geleefd had: welk een geluk
voor mij! Kan ik wensehezi, dat hij maar af-«trok?
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Willen wij nu eens zien hoe dit alles bij u is?
Gij zijt door een paar verstandige ouders opgevoed;
men heeft u alles laten leeren. Gij hebt meer verstand
dan ik, gij weet zeer veel; ik weet bijkans niets,
ik heb geene verkregen kundigheden. Gij hebt een
aardig doch scherp vernuft. Gij hebt de bekwaamheid „om onuitsprekelijk lief en beminnelijk te zijn;
zoo zelfs dat men niet eens opmerkt dat gij niet
mooi zijt. Maar gij zijt eigenwijs, verwaand, kribbig,
vol grillen ; en gij gelooft dat elk die de eer heeft
van met u om te gaan, verpligt is zich dit alles te
laten welgevallen. Ik denk echter dat al deze gebreken niet zoo zeer in uw harte , als in uw humeur
zitten. Uwe mama bemint Willem zeker met eenzij
doch hangt het ook van u niet af, om hare-dighe;
beminde dochter te worden ?
Het kan zeer wel zijn, dat mijne veranderde levenswijs en mijne onvermoeide oppassing van een
oud ziekelijk man, voor mij den geest des overdenkens medebrengt.
Er is nog eene drijfveer die mij doet werken. Uwe
moeder houdt niet van mij en dat spijt mij. Zij gelooft
zeker dat ik met hare dochter te wel overeenstem;
hoe kan zij anders dan onze verkeering afkeuren?
Hoe denken dat mijne vriendschap u eenig nut kan
aanbrengen? Dit denkbeeld bedroeft en verontwaardigt mij. Ik wil mij hare achting waardig maken, al wist ik dat zij mij nooit genoeg zal leeren
kennen om mij regt te kunnen doen.
Dominé Heftig, die mijn oom dikwijls bezoekt,
heeft mij gezegd dat de heer Roulin hem een brief
van dankzegging geschreven had, voor de recommandatie van mevrouw van Oldenburg. Ik vroeg of
het waar was dat jufvrouw Roulin zulk een fraai
meisje was. Niet zeer bijzonder fraai, maar aller braafst, was het antwoord. Hoe verschillend ziet
men! Gij begrijpt wel, Daatje, dat ik van uwe wijze
van zien grouter gedachten heb dan van die van eer-
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waarden? Ik vroeg niets meer; ik zag dat ik daar
niet wel geadresseerd was. Vaarwel. Ik ben
uwe vriendin,
P. RENARD.
Mejufvrouw

ALIDA LEEVEND

aan Mejufvrouw

PETRONELLA RENARD.

Is het u ernst, eerzame Pietje Renard? Ik zal
Hans Dondergoud eens u bij aanzenden; niet om
naar u ook al te komen vrijen, dit is buiten mijn
plan; maar als doctor. Wel, ik begrijp dat duidelijk:
de bedorven lucht eener ziekenkamer en uwe oester
wijs van leven moeten uwe gezondheid wel-achtige
oudermijnen. Wilt gij echter niet medicineren tegen
zulke zwartgallige binnenstuipen der nadenkendheid,
ik kan u niet dwingen; maar dan zullen uwe brieven
mij voortaan tot slaapmiddelen dienen: waartoe ik
ihhij anders met vrucht bedien van een groot quartijn:
Oude huispostilles en hedendaagsche gedichten.
Ik heb, weet gij — of mogelijk weet gij 't niet,
want gij waart altoos bedroefd los, bedroefd onoplettend, kind, — nu dan, ik heb eene verre vooruitziende zorgvuldigheid in zaken, die ik zoo pour rice
noodig heb. Ik moet volstrekt eene vriendin hebben;
dat is een wezen, daar ik zoo nog al het liefst
mede omga, en zoo eens een pretje mede kan heb
denkbeeld hecht ik niet aan dat-ben;sulimr
woord. Als gij mij dan vaarwel zegt, zie ik mij
verpligt eene andere te nemen; en wie zal zeggen
dat de tweede de eerste niet opweegt? Gij? Wie
zou dat gelooven? Ja, wist gij nu maar, wie uwe
troonopvolgster zijn zal! -- Lotje? Die heeft te
veel van een engel. — Coosje Veldenaar? Zijt gij
dan zestig? — Jufvrouw Rammel? Nog erger. —
Chrisje Helder? Wel, Piet, ziet gij mij dan voor
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stapeizot aan, dat ik eene Chrisje Helder zonde
kiezen? Zij , die zooveel rijker, zooveel schooner,
zooveel jonger is dan ik? En die zich op deze drie
heuzelingen nog al vrij zoo wat airs geeft? Kunt
OM
't niet raden? Bedenk a eens; en anders, vóór
ik deze sluit, zult gij het weten.
Maar Renard, Renard, ik meende toch dat gij
wijzer waart Wat heb ik, om overwinGingen te
maken, met de vergankelijke schoonheid te doen?
In Frankrijk vindt men immers de leelijkste en tevens
de allerheminnelijkste vrouwen? Het streelt mijne
eigçnliefde veel meer, alles aan mijne zegekoets te
ketenen zonder de hulptroepen der schoonheid en
bevalligheid, dan of ik aan deze wispeltuurige bende
veel mijner overwinnin g en te danken hadde. «Een verliefd meisje ben ik zeker niet.» - Daar
spreekt gij de waarheid! Ach, mijne ligtzinnigheid he
veiligt mij veel beter voor die gekheid, dan de rede
nze statigste meisjes immer doen kan. Ei wat, ik ben
veel te dartel om onbetamelijkheden te kunnen doen.
Het overige van uwen brief is wel allerliefst geschreven; dat moet ik zoo zeggen, zou dominé
Heftig zeggen. Gij zult nog eens eens puntige
schrijfster worden. Uw bekeerings -no gaat mij
echter wat te presto ,presto, om regt harte-werk te
zijn. ik vrees, mijne heve Piet, dat het alles op eene
Nieuwkerksehe schreeuwpartij zal uitwoiaijen. Gij
hebt mij nog al vrij gelijkend afgebeeld. Ja, er is
wat aan. ik heb zulk eens sterke behoefte om iemand
te moeten kwellen, als gij en alle weeks zielen
van meisjes, om iemand te moeten líefhebhen'; en
wie zal zeggen, dat ik niet aan den besten koop
ben. ..... ik breek hier af, maar zal ten eerste een
vervolg zenden. Bedenk intusschen, wie of mijne
vriendin zijn zal, zoo gij rebelleert.
Kortheidshalve t. t.
A. LEEVEND.
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aan den beer WILLEM

LEEVEND

W aarde Willem! In lang heb ik niet geschreven. Wij hebben nu zoo eens ons geheel hart
uitgepraat: dat is het nog niet al. Het beminnelijk
meisje was nog bij ons, toen gij ons verliet: zij
kreeg gunstig permissie om nog wat te blijven. Zoudt
gij mij niet voor een sir TJilskuiken gehoudçn hebben,
indien ik, gedurende haar verblijf bij ons, had gaan
zitten schrijven? Hoor, Leevenft, ik ben niet zeer
gevoelig, niet zoo als gij, meen ik; maar hiertoe
zonde ik het niet hebben kunnen brengen. En nu
eerst kan ik schrijven.
Laat uwe zuster in vredes naam haar talent van
plagen Omtrent eenen man in liet werk stellen, die
wel wat verdient, al was liet maar omdat hij u het
leven zoo onaangenaam gemaakt, en zijnen neef ten
uwen nadeele voorgetrokken heeft.
De oude jonge jufvrouw Leevend zonde veel onverschoonlijker zijn om haar dwaas gedrag, indien
zij eenig verstand had: maar mama zegt dat het
een zeer onnoozel mensch is, die tot haar ongeluk
zeer veel gelds bezit. Zoo echter, gelijk men ons
verteld heeft, de vrjaadje van doctor Töller een
stukje van Daatje's eigen vinding is, dan zeker
verdient de schrandere nicht veel meer kleinachting
dan de dwaze tante. Mama vreest dit; zij hoopt
echter dat Daatje daar geen deel in hebbe. Het
wordt echter vrij algemeen verhaald.
Dat gij geenen smaak hebt in uwen contubernaal, begrijp ik: mag ik u echter bidden, houdt u
buiten alle verschil met hem. Zeker, hier durf ik
u toestaan dat gij böven hem verheven zijt. Indien
gij eens met hem aan den dans raakt en hij u eene
onbeschoftheid zegt, dan zie ik zeer onaangename
tooneelen te gemoet. Alle snoevers zijn daarom nog geen
bloodaars. En is het uw werk : om academiebuffels

•
onder uw opzigt te nemen? Bemoei u niet met hem.
De beminnelijke jufvrouw Roulin zal, met al haar
verstand en zedigheid, hem beter in toom houden
dan gij doen kunt.
Hoe vleit liet mij, dat gij mij waardig acht
over zulk eene heele lieve te schrijven ! Geluk, mijn
vriend, met haar hart-innemend bijzijn. Hoe aangenaam zal zij uw huisselijk leven maken; zij, zoo
iemand, zal u verbeteren; dat voorzie ik al!
Aangaande Chrisje kan ik alleen zeggen: denk
nooit aan haar in zekeren zin. Haar hart is zoo
vervuld met hare vriendin; mijne mama begunstigt die vriendschap zoo sterk, dat ik er voor mij
zoo iets uit begin op te maken; wat zult gij niet
weten Dit alleen: mama is zeer tegen het vroeg
trouwen; en ken ik Chrisj e , dan heeft haar teeder
hart wel de behoefte van te moeten liefhebben,
maar geenzins eenera eigenlijken minnaar noodig.
Dewijl gij hare silhouëtte , dit weet ik, zeer wel
en zorgvuldig zult bewaren, beloof ik u haar daar
niets van te zullen zeggen. Zij zou, juist omdat gij
daar zulk een geheim van maakt, het u niet wel
afnemen. Wim, het is zoo een Chrisje! Het mi
keurig uitgevallen, wonderschoon ge--niaturs
troffen; gij moet haar toch wel bekeken hebben,
Willem..... Mama heeft het kostelijk laten monteren , en het zal eens voor een souvenir dienen,
geloof ik.
Mijn vriend Veldenaar gaat naar zijn regement.
Welhaast is hij kapitein. Hij heeft Coosje gehaald.
Mijne zuster was zeer bedroefd. Zij heeft mij, hoe
ik het ook maak, niet eenmaal nog gekweld. Waar lijk, zij is de vreugd van ons huis. Is 't wonder,
dat mijne ouders haar zoo teeder beminnen, —
o welk eene vrouw kan zulk een achttienjarig meisje
eens worden!
Uw Vriend,
P. HELDER.
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Mejufvrouw ADRIANA BEhOOVE aan Mejufvrouw
CHARLOTTE ROuLne.

Mij n e Ii eve Lo t e! Gij begeert altoos dat ik zal
schrijven zoo als ik denk. Dit komt zeer goed want
thans maak ik mij een pligt er van om zulks te doen.
Ik twijfel. echter of men niet al de minzaamheid
van mijne Lotje hebben moet om, zondr misnoegen, alles te kunnen lezen wat ik u thans schrijven zal. Indien echter dit het loon mijner opregte
vriendschap voor u ware! ik denk het niet. ik ken
mijne Lotje deze mag haar eenige stille weemoedige
tn
tranen kosten, haar een naauwlijks hoorbaar zuchtje
afdwingen: maar onvredenheid.. .9 o Die rust niet in
den boezem van mijne jonge vriendin.,
Gij zijt verliefd, Lotje! Gij moest, om in uwe
geruste onverschilligheid gebleven te zijn ,'dien Willom Leevend niet gezien hebben! Gij weet dit zelve
niet; ik zie dat het zoo is; ik moet u dus waarschuwen gij zijt verliefd, Lotje.
Waarvoor denkt gij nu dat ik bevreesd ben? Lief
meisje, ik vrees nergens dan hiervoor, dat gij, indien
gij deze drift niet uitdooft, nooit zoo gelukkig meer
zijn kunt als gij tot dus ver waart en ik u met
mijn geheel hart toewensch.
Hoe ontstelt mij uw brief! Gij, die naauwlijks
de namen kendet van hen die bij uwen broeder
inwoonden; gij, die u nimmer dan uit noodzakelijkheid in gesprek met hen begraaft; gij, die zoo zelden een voet uitzettedet, sedert gij uwe achtingwaardige ouders verloort; gij, met één woord, die uw
fatsoen uit de schipbreuk uwer familie wist te behouden —; gij ,.mijne Lotje, schrijftmij een gebeden
brief, over uwen nieuwen huisgenoot! ... Hetgeen
ik uit uwen brief vermoedde, heb ik bij mijn laatste
bezoek gemerkt, is waarheid! Dewijl het oogmerk
mijns bezoeks alleen hierin bestond dat ik u wilde
waarnemen zonder dat gij het hemerktet, kon mij ook
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niets ontglippen. Een troost heb ik: het teeder, zorgvuldig, waakzaam oog eereer moederlijke vriendin alleen
kan daar iets van ontwaar worden. Hij behandelt u
zeker met onderscheiding; maar welk braaf jong
heer kan mijne vriendin anders behandelen? Hij,
ik herhaal het, merkt er niets van; hoe gelukkig
is dit ! Ach, Lotje, indien ik kon denken dat hij
zijn hart voelde, wanneer hij met u spreekt, — ik
liet u daar niet'! Ik zoude niet rusten, voor ik u
aan een gevaar onttrokken had waarvan het denkbeeld alleen mij ontroert
Over zijn persoon zelven kunnen wij niet verschil
heer Leevend is zeer beminnelijk. Ik ge -len.D
dat hij gebreken heeft, maar die zullen meer-lof
gevaarlijk zijn voor anderen dan voor hem. Ik geloof ook u te mogen verzekeren dat hij u niet
bemint: dit matigt mijne ongerustheid derwijze, dat
ik dit denkbdeld gedurig voor mijnen geest herroep.
Ziedaar, mijne Lotje, wat mijne vriendschap mij
noodzaakt voor u neder te zetten. Ach, mijn lief
meisje, hoe smartelijk zijn de aandoeningen die
mij onder dit schrijven ontroeren! Vaarwel. Groet
den heer Leevend, groet uw braven broeder voor
uwe opregte vriendin,
A. BELCOUR.
il2ejufvrouw

ALIDA LEEVEND

aan Mejufvrouw

PETRONELLA RENARD.

Nu vrees, immers nu denk ik dat gij knorrig op
mij zijt. Ik zal, vóór ik mij van u scheid, dit eerst
nog eens onderzoeken. Ik zal zien of ik u kan doen
lagchen , en dan zou Heintje Peuzel er meê spelen,
als gij dan nog boos op mij zoudt kunnen blijven;
wel mensch, dan waart gij nog veel erger dan onze
Gerrit, en ik zal u voortaan jufvrouw van Olden-
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burg moeten noemen ik zal geen woord reppen van
hetgeen er in muren van ons huisselijk Babel zoo al

is voorvallende.
Het verveelt mij hier thans zoo zeer, dat ik alle
gelegenheden waarneem om er maar op uit te
draven. Deze reis kon mama er niets tegen inbren
ar
ha mans aangehuwde familie
gen, want ik ging
bezoeken. De oude de Harde had mij zoo feestig
verzocht. ik ging dan met zijn zoon er op af, als
Paulus op de Corinthiers; och ja, kind, mijne
grootschheid deed onder voor mijne nieuwsgierigheid. Mama scheen weer zoo in eens alles te doorzien, doch zweeg. Mijnheer haar man durfde zich
de houding tegen mij geven van iemand die goedkeurt!
Voor Zeemaus-Rust gekomen, hield ik wat stil om
alles met Ion opslag van 't oog over te zien, vóór ik
het stukswijze opnam. Verbeeld u een oud zwaar
gebouw, mogelijk van de zestiende eeuw; twee
uitepringende halfronde torens, en daarin propere
Engelsche schuijframen, met witte uitgeschulpte neteldoeksche gordijnen. Het hek, de deur, de horretjes, de lijsten, de leuningen, alle oranjekleur.
Verbeeld u een bassecourtje, en daarop een vergulden Neptunus, lui en log leunende op zijnen
drietand, in gezelschap eener groote, zwaargebeelde,
insgelijks vergulde Najade, aan den rand van een
vischkommetje, weinig grouter dan onze Saxisch
porseleinen visch-schotel. Aangescheld hebbende,
werd ik onthaald op een vol concert van hondenmuziek: Ja zoo waar! daar kwam moeder, onder het
gerinkel van een grooten bos sleutels en met een
leelijken dikkop van eels keeshond in haar arm,
aanwaggelen. De vrouw had een flodderhoed op, en
vOel van eene zielverkoopster in den uitw.endigen
meusch immers van eene Oost-Indische bootsmans
vrouw.
Ik ging naar haar toe met een, Tante, owe diena
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res; oom heeft mij zoo vriendelijk verzocht dat ik
niet kon afzijn u eens te bezoeken. Mevrouw,
jufvrouw ! — De goede vrouw was zoo aangedaan,
door zich tante te hoorera noemen door eene zoo
zwierige dame, dat zij niet wist hoe het te maken.
Haar geheel gelaat was in oproer enz. Wij gingen
in huis. Ik heb nooit een denkbeeld gehad van zulk
eene overdrevene kraakzindelijkheid. Zij liet mij
haar geheel huis zien, zoo was zij met mij vereerd.
De Spaansche matten kon men - niet dan met gevaar
van hals en beenen te breken, overgaan. Geheele
piramides van porselein, de prachtigste Oost-Indische meubelen: enfin, ik stond verbaasd.
Toen wij zouden thee drinken, kwam oom in een
korten kabaai, met de koussebanden onder de
kniera, ook op stoffen, den trap af. Welkom,
nicht; kom, jij bent een meid van je woord, en
daar houd ik van. Mijn wijf meent het wel, maar
zij weet zoo niet veel van de wereld, en ik kan
haar maar met geen stokken de deur uit krijgen;
dat veegt, dat raagt, dat wrijft me zoo den godgantschen dag. Vrouw liet dit niet onder zich. Ja,
jufvrouw, nicht meen ik; je weet hoe dat de manlui
zijn. Al lag het hier als op de Noordermarkt, zij
zouden het niet laten schoonmaken; al hing het
spinrag in je mond, ' maar weet je wat het mooist'
is? Ik laat onze Frerijk schreeuwen, en doe wel
netjes mijn zin. Hoor, de vrouw is baas van 't
huis; wat weten de manlui van schoonmaken? —
Net zoo, tante; maar oom zal het ook maar
uit de grap zeggen enz. Wij gingen den tuin zien.
Eerst viel mijn oog op de menagerie die niet al
zoo ruim was als onze etens- en tin-kas in de
keuken; in die menagerie was een kort begrip van
Noach's ark. En zie je wel (zei zij) , dat al mijn
kippen haar veren verkeerd staan, nicht? Nu 't is
ook dure waar ! In een doolhoof van heesters en
pains zag ik een geheel kabinet van goden, uien:
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schen en beesten; alles van palm en taxis. Jan,
riep oom, Jan, kom eens hier met je schaar.
Wel, wat satan! zie je dan niet, dat Adam een
bogchel krijgt? De slang ziet er ook rottig uit, en
je moogt Eva ook wel eens bij haar lappen krijgen.
De appel lijkt wel naar een kolkschen koek. De stammen der boomera, die op de met goudgele klinkers
bestrate plaats staan, zijn allen helder en vrij
blaauwtjes gewit. Nu heb ik kennis gemaakt, en
nu kan ik u ook zeggen, wie ik in uwe plaats deuk
te nemen. Ik ga naar bed; slaap wel: zoo meen
ik ook te doen. Droom eens van mij, of nog beter,
schrijf mij eens een brief; zult gij? Ik ben
uwe vriendin,

A. LEEVEND.

Mejufvrouw CHARLOTTE ROULIN aan Mejufvrouw
ADRIANA BELCOUR.

Waardige Vriendin! Zoude ik misnoegd zijn,
omdat gij mij op nieuw overtuigt van uwe vriendschap? Gij weet immers dat mijn karakter niet
instemt met eenige onvriendelijke driften! Wierd ik
hart bejegend, ach! ik zou mij zelve wegweenen,
maar er tegen mij te verzetten.... !
Gij kunt u naauwelijks voorstellen hoe uw „gij
zijt verliefd, Lotje," mij door het ontroerde hart
klonk! Neen, mijne vriendin, ik ben niet verliefd.
De liefde, zegt men, is onstuimig , onrustig, driftig, ongelijk aan zich zelve. De liefde maakt ons
achterdochtig, jaloersch, onredelijk, onbekwaam
tot onze meest gewone bezigheden. Niets van dit
alles ontwaar ik in 'het allerminst. Mijne ziel is
in eens onbeschrijfelijke kalmte; mijn hart wordt
niet geschokt door hevige aanvallen. 't Is waar,
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gaarne zie ik hem, gaarne spreek ik niet hem ;
zijne beleefdheid streelt mij; maar hier rus
mijne wenschen. Er rijst geen denkbeeld in-ten
mijne verbeelding op, dat ik niet met kalmte
kan beschouwen. Hij is mijn vriend : alles is
vervuld.
Wat zonde ik des voor hem verbergen? Ik ben
niet verliefd; dat zijne vriendschap mij .tot verrukken toe aandoet, toon ik wel niet, maar behoef
het ook niet te verbergen. Zeker, Belcour, zijne
vriendschap is wel waardig dat men haar op boogen prijs stelle.
Evenwel, uw brief zonde mij ontrusten zoo ik
niet verzekerd ware dat ik niet verliefd ben. Ach,
uwe overdrevene bekommering doet u gevaren zien
die er niet zijn. o Mijne vriendin, verg mij niet
eens neiging uit te roeijeu die mij zoo dierbaar is,
die mij geneest van mijne al te groote onverschilligheid voor dit leven. Na is alles voor mij van beIang. Nooit was ik zoo wel te vreden!
Zijt gij, na gij dezen gelezen hebt, niet veel
geruster? Hoe dwaas zoude ik zijn indien ik ooit
uitzigten had op den heer Leevend! Ach, uit
grootschheid alleen op mijne deftige — aanzienlijke familie zonde ik, hoe ik thans ook zij gedaald,
niet op hem verliefd willen zijn.
Hij ligt wat overhoop met den jonker. Gisteren
hoorde ik hem zeggen: Gij zult met mij te doen
krijgen. Hij zag zeer rood en ging haastig het
voorhuis door. De Hemel behoede ons, indien hij
beleedigd wordt! Hij gaat niet veel uit, zit veel
bij ons - dan leest hij mij wat voor; en nu teekent
hij een schetsje, om onze groote plaats en bleekveld voor zijne rekening tot een fraai bloemtuintje
aan te leggen. Hij is een zoo werkzaam jongman
en bemint de bloemen zoo zeer, dat hij meest alles
zelf schikt. Het ontwerp is eenvoudig; het behaagt
mij dus zeer.

WILLEM LEEVERD.

73

ik hen met alle gevoelens van aehting en erkentenis,
uwe verpligte
L. ROULIN.

De heer

WILLEM LEEvEIeD

aan den heer

PAULUS

HELDER.

Waardste Helder! Gij begrijpt wel, dat ik
nu lang genoeg te Leyden geweest ben om kennissen op te doen. Vrienden, is eene andere zaak
Wat zal ik zeggen? De wereld valt mij ellendig af,
indien ik haar moet beoordeelen uit de kennis die
ik hier van haar krijgt. Ik ontmoet bier spelers,
spotters nset de godsdienst, liefhebbers van Bacchus
en Venus, twistzoekers, halfgeleerden, verzenmakers
en snoevers. Geen van die is het copieren waardig.
Hoe aangenaam is mij een brief van a! Nogmaals
bedank ik u zeer. Welk eens sterke zucht ik ook
voor de wetenschappen heb , zij kan mij niet doen
vergeten dat mijn vriend eens zuster heeft, die
jong, schoon en - ongetrouwd is! ik zie wel dat
Willem Leevend aan haar niet moet denken. Zoo
schoon, zoo rijk, zoo bemind, zoo omringd van de
bloem onzer fatsoenlijkste jongelingen! Zou zij ge
schikt zijn voor den lagen staat van dominé's vrouw ;
kom - gekheid: ik lach er zelf om!
Denkt gij niet dat ik de razende koorts heb? ik
geloof het zelf haast; dit is zeker dat mijn hart
geweldig slaat en dat ik dikwijls, zonder bepaald
te weten waarom, zuchten moet. Hoe onderscleiden
zijn de verdiensten dezer uitmuntende meisjes! Er
zijn zeker deugden, the nimmer nuanceren - gij ver
staatgenoeg van de schilderkunst om dezen term
te begrijpen - maar deze vriendschap wordt onder-
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steund door eene verscheidenheid the de rijkste
harmonie oplevert. Coosje is juist niet dat, wat
men een zeer mooi meisje heet; zij heeft echter
zulk eene lieve houding, zulk een belang inboezemend gelaat ; zij zingt zoo verrukkelijk dat men
haar wel zonde ontslaan om zooveel verstand te
hebben: uwe zuster bemint haar met zulk eene ware
hoogachting; twijfel dus niet, of ik Coosje hartelijk
lief heb. Uren achtereen zonde ik naar haar willen
luisteren, al praat zij maar met Jetje. — Nu nog een
woord over mijne beste Lotje! Ja, Pauw, Lotje zal
mij zedelijk bekeeren! Gij kunt niet beseffen hoe
dierbaar zij reeds aan mijn hart is! Zij , is mijne
ernstige minzame vriendin. Ik heb geen smaak in
ongeregeldheden; maar, waarachtig, ik zonde onder
hare lieve zachte oogen niet durven komen, indien
ik iets op mijne rekening had. Zij heeft mij niet
verborgen dat zij belang in mij stelt. o Hoe streelt
dit mijn hart. Wij spreken veel en vertrouwelijk. Zij is
in haar schik met den bloemtuin dien ik hier aanleg.
Ik geloof dat zij mij met oplettende oogen nagaat.
Vaarwel, mijn beste vriend! Ik ga met mijne lieve
Lotje nog wat zitten praten. Duizend groeten. Ik
ben altoos
uw opregtste vriend,
A. L LEVEN 1.

Mejufvrouw CHARLOTTE ROULIN aan Mejufvronw
ADRIANA BELCOUR.

Mijne waardige vriendin, Al weêr schrijf
ik; verwondert gij u daar niet een weinig over?
maar ik ben zoo gelukkig! Ik kan het in mijn eigen
hart niet geheel wegsluiten; en heb ik eene vriendin buiten u ? Nu weet ik wat het zegt, de
vriendin te zijn van den allerbesten jongeling. Hij
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bemint mij niet; dit is zeker; - ik bemin hem ook
niet, maar ik heb zijn vertrouwen; behoef ik iets

meer om op mijne wijs gelukkig te zijn? De dagen
vliegen.
Ik ben weêr aan mijne muziek gegaan': mijn vriend
denkt dat ik volmaakt voor de kunst geschikt ben.
Ik lees nog veel voor uitspanning; maar hij leest
mij zoo gaarne iets voor, terwijl ik mijn haudwerk
verrigt, en dan, dunkt mij, versta ik alles veel beter.
Hij gaat meer uit, krijgt academie-vrienden; hij
blijft wel eens uit eten en komt niet vroeg te huis;
maar voor 't overige even geschikt, even beminnelijk.
Gisteren avond bleef hij weêr uit. De meiden
zaten hem te wachten, zij willen alles voor hem
doen, ik had geen lust tot slapen, en bleef hem lezende ook wachten. Ten half een werd er zachtjes gescheld. De meiden sliepen, zoo als ik door het
keukenraam zag. ik deed open. Dit kwam hem
vreemd voor.
Al pratende erkende hij wat laat bij zijn vriend
Jambres gebleven te zijn, en daarna met andere
kennissen gespeeld en veel gewonnen te hebben.
Toen ik hem te verstaan gaf dat ik niet geloofde
dat zijne moeder gerust zou zijn zoo zij wist dat
hij ten een ure nog niet te huis was, beloofde hij
wij dat dit niet meer gebeuren zou. „Dat hoop ik,
mijnheer Lecvend, antwoordde ik. Daar is licht om
naar uwe kamer te gaan."
Hij ging: ik zag nu eerst, dat hij een weinigdoor den wijn was aangedaan, want hij hield beide
mijne handen, en scheen veel bezienswaardig aan
mij te vinden. Dit is nog nooit gebeurd. Hij is hier
anders veel te bescheiden toe. ik heb hem nog niet
gezien. Hij is vroeg naar zijne collegies geweest
en thans zit hij to studeren.
Uwe vriendin,
L. ROIJLIN.
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De heer

ABRAHAM RIJZIG

aan den heer

LAURENS

GOEDMAN,

Waarde vriend! Ja , twijfel er maar niet aan, ik
ga trouwen. En mijn meisje is noch hetgeen men
doorgaans schoon, noch wat men, met meer regt,
huisselijk noemt. Wat behoeft mij dat een ander te
zeggen? Ik ben immers een eerste voorstander van
met mijne eigene oogen te zien. Maar hetgeen mij
alleen staat te beoordeelen, is dit — zij behaagt
mij, en als een meisje dat niet mooi is, aan een
man behaagt, dien men niet wel voor een gek kan
houden, dan zeker moet zij iets hebben 't welk
nog sterker treft dan de eenvoudige schoonheid.
Mijne moeder had er niets tegen om jufvrouw
Leevend tot schoondochter te hebben. Mevrouw van
Oldenburg staat in zulke achting, dat dit de schaal
te gereeder deed doorslaan.... Lach dan, Louwtj e !
Ik lach er ook om. Ja, ja, de huwelijksmuziek zal
mij, denk ik, vreemd genoeg in de ooren klinken.
Evenwel, dat zal alle jaar moeijelijker worden; voor
ik dus te oud ben om te accompagneren, sla ik de
vingeren aan het klavier. Maar, jongen, ik heb er iets
op uitgedacht. Ik stel mijne vrijaadje op lage noten
in. Gij en onze meeste vlasbaarden, o dit heb ik
dikwijls gemerkt! beginnen uit zulke hooge grond
dat gij allen binnen de eerste zes weken-tone,
buiten adem zijt. Ik doe net het tegendeel. Mijn
meisje is jufvrouw Leevend. Maakt zij 't wel, dan
zal zij een beter man aan uw vriend hebben dan
zij durft gelooven. Dat zal magtig in de hand vallen. Ik ben thans zoo weinig inschikkelijk, dat
lieden die ons niet kennen, er op zouden zweren
dat wij ten minste een jaar of vier met elkander
zijn opgescheept. Ik zeg nu altijd mijne gedachten,
echter met bescheidenheid, en dit zal ik het langst
uithouden. En ik merk niet dat mij dit zeer ondragelijk bij haar maakt; zij moet dus verstand heb-
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ben. Mijne kleeding is haar veel te eenvoudig; en
hoewel mijn eigen haar haar niet kwalijk bevalt,
heeft zij toch een schrikkelijken pik op mijn hoed.
Zij heeft al eens ondernomen om er eenige potsige
aanmerkingen over te maken; hieruit zag ik, dat
ik duizend oogen zal moeten hebben om wel toe
te zien dat zij mij niet uit mijn regt lacht. Mijn
hoed blijft echter zoo als hij is, en indien zij in
een jaar niet veel minder vlaggen en wimpels voert,
zal mijn naam geen Bram Rijzig zijn. ik heb mevrouw van Oldenburg op mijne hand; dat helpt veel.
Van daag vroeg zij om met mij uit te gaan ik kon
niet en zeide het haar eenvoudig. - ,,Morgen?" Dan is het onze zwaarste postdag." - Zij zag stemmig: nu, da staat haar niet kwaad.
Vóór den aanstaanden winter moet ik getrouwd
zijn. In het voorjaar heeft ons kantoor zulke zware
commissien dat er aan de belle niet kan gedacht
worden. Dan hoop ik u een aardig stout bevallig
wijfje te doen zien, die met mij ten minste zes malen
daags overhoop ligt. o Zij zal niets verzuimen
om mij naar hare hand te zetten. Begrijpt gij nu,
waarom ik altoos gezegd heb, dat Ik eens vrouw
the verstand heeft, hebben wilde? Wat kan men
met eene zottin en dat nog eene modepop, aanvangen? Zij zal eindelijk zien dat haar man zulk een
bullebak niet is als zij gedacht had. Groet mevrouw
en geloof dat gij een opregt vriend hebt aan
A. IIIJZIG.
Mejufvrouw ALIDA. LEEVEID aan Mejufvruw
PETRONELLA RENARD.

Aan de stilzwijgende! Komt het in uw plan
van bekeering ook te pas nooit meer aan mij te
schrij ven ik wist niet dat liet zonde was aan
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eene vriendin wat beuzelingen te schrijven, indien
men geen genoeg verstand bezit, om die à laCoosje
Veldenaar te tracteren. Hoe zit het? Wordt gij
gemelijker en stijver, naar mate gij wijzer en beter
wordt ? Wel, dan hebt gij den slag er niet van.
Hier , mijne mama — en the is eene veel betere vrouw
dan gij en alle zulke nufjes in het goede, ooit
worden kunt — is de inschikkelijkheid en de zachtaardigheid in eigen persoon. Maar zoo gaat het!
Negotie zonder verstand is schá voor de hand.
Ik ga nu naar mijne gewoonte schrijven. Gij ver
liet ongetwijfeld. Gij weet wat ik eens over-dient
Veldenaar zeide? Nu, dat was geen voorbijgaand
behagen, al liet ik het er voor passeren. Die genegenheid nam toe, naar mate het mij ernst werd
mama's voorbeeld wat beter te •volgen; maar onze
Rammel wist mij te zeggen, dat hij, op Chrisje
veel kans heeft. Ik begreep dat ik er nu ten eenen
male af was. Die een Chrisje Helder bemint, kan
aan geen ander meisje denken; dat is bij mij maar
afgedaan. Mijne mama zag mij gaarne wel getrouwd.
Nu zult gij het volgende gesprek beter begrijpen.
Ik. 't Is mij toch raar dat Wim niet hier is; nu;
wij zulke goede vrienden zijn, kon ik dikwijls eens
op den tril met hem.
Mama. Ja, kind, ik denk dikwijls aan hem, zag
ik maar dat hij eens wel geplaatst en getrouwd
ware!
Ik. Heden, mama, denkt gij daar nu al om?
Zou hij geen zin hebben in Chrisje Helder?
Mama. Mogelijk; maar mijnheer Helder zou hem
zien komen. Wim is niet half rijk genoeg om naar
haar te durven zien.
Ik. Coosj e Veldenaar dan, mama?
Mama. Dat zou ten minste beter voegen; doch
zoo als gij zegt, 't is nog vroeg. Maar, nu wij toch
van trouwen praten, zijt gij nog zoo afkeerig van
het huwelijk?
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Ik. Hoe afkeerig meent mama?
Mama. Zoudt gij kunnen besluiten, om de eon-

versatie met een braaf man toe te staan, als het zijn
oogmerk is te zien of eene nadere verkeering een
goed huwelijk zoude beloven?
Ik. Die vraag is moeijelijk. Mag ik weten, wie de
verliefde gekskap is, die in mij zin kan hebben,
uit meeneus
Mama. Ik heb mijn antwoord weg: neen, gij zult
liet niet weten. Ik zal hem bedanken: geen braaf
man zal gedupeerd worden.
Ik. Heden, mama, wat. zijt gij ook ernstig! Wie,
zou lust tot trouwen hebben , daar men zooveel
kwade huwelijken ziet? En echter mijnheer uw
man maakt het mij te huis te benaauwd: evenwel,
kwalijk getrouwd is geloof ik, nog wel ruim tien
per cent erger.
Mama. Dat is waar , maar ik zou u ongaarne getrouwd zien met eenera man, die zich uwe manier
van leven liet welgevallen, alleen omdat hij u niet
wist te leiden.
Ik. Mijne manier van leven! Wat misdoe ik dan?
Mama. Misdoen? Dit woord heeft eene ruime beteekenis. Gij leeft maar als de meeste jonge dames;
gij schijnt ook maar niet te begrijpen, dat eene
vrouw eigenlijk voor het huisselijk leven geschikt is:
dat men nooit te rijk , of te aanzienlijk zijn kan om
nergens van nut te zijn dan aan eene speeltafel of.
op een danspartijtje: en zulke meisjes kunnen geene
degelijke vrouwen worden.
Ik. Gij hebt gelijk, mama. Uw voorbeeld geeft u
regt om dus te spreken. Zegt mij nu , wie is de man,
die aanspraak op mij maakt?
Mama. Mijnheer Rijzig.
Ik. Bram Rijzig! wel, ik sta er verbaasd van.
Bram Rijzig? Ik zal er mij eens op bedenken.
Mama. Goed, en meld mij uw besluit.
Wel, Renard , wat zegt gij van die partij? Jam-

mer dat mama ~ mij zoo op de vingers ziet. o Ik
zou hem nog zoo gaarne ook eens drillen. Als ik
evenwel ook nog eens meen te hijlijken, is Bram
zeker de beste uit den korf, maar hoe zal ik het met
zijne moeder schipperen ? 't Is nog eene vrouw uit
de ark. Zij moet voorzien - dat zij mij naar hare
hand zal kunnen zetten, anders begrijp ik dat niet.
Hij is heel rijk, hoor ik. -- Laat ik u maar zeg gen, zoo als 't is. Hij is hier reeds meermalen geweest, al houde ik mij of gisteren dit tooneeltje
eerst geopend werd. Ik was knorrig over uw nietschrijven; doch ik kon 't niet uithouden ... Wat
raadt gij mij ? Zal ik hem vroeg of laat maar
nemen ?
A. LEEVENI).

Mejufvrouw PETRONELLA RENARD aan ItIejuf vrouw
ALIDA LEEVEND.

Waarde Vriendin! Onverschillig omtrent ti
ben ik niet; ten bewijze schrijf ik u dit volgende.
Ik geloof dat, indien gij nu nog wilt, gij gelukkig
kunt zijn met een zoo braaf verstandig man, als
de heer Rijzig. Gij weet, hij is niet modieus opgevoed, en zijne mama heb ik wel gehoord, is juist
niet heel gemakkelijk. Zij leeft geheel buiten de
wereld; zij is niet toegeeflijk, en men weet dat zij
niet bijzonder met jonge lieden is ingenomen.
Indien gij waarlijk voorneemt uw moeders voorbeeld
te gaan volgen, trouw dan met Rijzig. Hij moet u
zeker beminnen: uit belang kan hij u niet zoeken,
ook -niet om uwe zeldzame schoonheid. Maar eimeent
gij den ouden slenter te volgen , als gij getrouwd
zijt, dan komen u de goede Goden te hulp;
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dan zie ik niets dan stormen en donderbuijen te
gemoet.
Gij vraagt mij zeker niet eer om raad, dan na
dat gij uwe partij zult - gekozen hebben? o Ik ken u
immers! In ernst , Lëeveud , verzie uwe kans niet.
Bram is een zeer degelijk man. Draag maar zorg
dot Rammel er niet achter komt, want dan was
het den anderen dag door geheel Amsteldam, enfdit
zou noch u, noch den heer Rijzig aangenaam zijn.

Ik moet eindigen.

Vaarwel.

P. RENARD.
De heer

HENDRIK VELDENAAR

aan Mejufvrouw

JACOBA VELDENAAR.

Lieve zuster! Wel en gezond ben ik hier gearriveerd; ik zie dat mijne wederkomst velen niet
onaangenaam is: mijn kolonel heeft mij eens voor
altijd zijne tafel aangeboden. Van dezen man moet ik
u meer schrijven. Gij hebt hem, toen ons regement te - introk, gezien; evenwel maar korten tijd.
Gij stemdet mij toe dat hij opmerking verdiende;
zoo deed ook uwe vriendin Helder.
Kolonel Uto van Sytsama is groot, niet zeer gezet,
welgemaakt, blond, blozend, jonger dan hij schijnt;
eenvoudig boven alle gemaaktheid; niet bekend met
die beuzelingen welke bij onze jonkers zoo hoog geschat worden; onverbiddelijk tegen allen die het
militaire kleed door pronkerij ontsieren; een ware
originele Fries; sterk ingenomen met zijne provincie.
De Friesche zeden, wetten, gebruiken zijn alle
van de grootste volkomenheid: hij wil wel wetén
dat hij een Friesch edelman is. Hij bemint- zijn
vaderland met geestvervoering. Kundiger officier heéf
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onze Staat niet in zijne dienst. Koel, beredeneerd

dapper, is de

snoever bij hem zoo veracht als de

lafaard. Hij spreekt weinig, leest veel, denkt nog
meer. Hij vroeg naar u met zooveel belang, dat
mij dit waarlijk verbaasde. Mijne achting voor hem
is zeer groot.
Hoe is thans mijne levenswijze veranderd. Het
stil, het vreedzaam verblijf mijner ouderen, hun
gezelschap, het uwe, dat der lieve kinderen; 't is
als een droom. Welke contrasten zie ik, hoor ik
hier! Alles is veranderd, Ik alleen ben dezelfde. Gij
verstaat mij uwe vriendin, uwe uitmuntende vriendin... Zoolang er hoop is! Ach, ik kan uwen wijzen
raad niet volgen; ik kan niet. Laat zij eene andere
zijn dan zij nu is; mijne rede zal zich herstellen.
Waarom had ik de eer om hare hand te kussen?
Waarom wilde Ik haar nog eenmaal zien? Redeneert
liefde! kon ik mij dat geluk waarnaar Ik zoo vurig
verlangde, dan weigeren?
Coosje, mijne beste, mijne geliefde zuster, zeg
mij, mag ik niet hopen? Dit kan mij niemand, ook
gij niet
,
die mij altoos bestiert, bezielt , verbieden .. ... ik ga nu aan onze geliefde ouders
schrijven.
Uw vriend en broeder,
H. VELDEN AAR.

Mejufvronw CHRISTINA HELDER aan Mejufirouw
JACOBA VELDENAAR.

Mijne geliefde vriendin! Zeg nooit wedr
dat ik te sterk aan u gehecht ben. Mijne mama
stem mij toe dat gij onschatbaar voor mij zijt: zij
las uwen brief met aandoening, ziende hoezeer gij in
mijn geluk uwe vergenoeging zoekt. ik ben toch
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een wonderlijk Chrisje Helder; zoo ras men mij
zachtmoedig berispt., worde ik eene strenge beoordeelster van mij zelve.
Goed, mijne lieve, men dede mij al eens geen
regt, moet ik mij daarom toegeven in bedrijven,
die zoo beuzelachtig zijn — die mij alleen in ligtzinnige oogenblikken voldoen? Wat zal ik zeggen,
Wij worden medegesleept, en wij zijn zoo zwak
dat wij om vredes wille medegaan, ook wel eens
als wij liever 't huis bleven.
Mijne mama denkt in dit stuk nog al wat anders
dan de meeste verstandige moeders. Zij is er zeer
voor dat ik de wereld van nabij leer kennen , verzekerd, zegt zij, dat dit in staat is om mij te doen
bekennen: ,, dat er buiten den huisselijken kring, uitgebreid door zeer weinige uitgelezene vrienden, geen
geluk in, dit leven te vinden is." Mama heeft gelijk.
Ik ben nu nog geen twintig jaar, en vind al reeds
veel minder fraais in die zelfde dingen, welke mij,
op eenen afstand gezien en geheel nieuw voor mij
zijnde toen ik zestien en zeventien jaar was, zeer
behaagden. Ik moet openhartig zijn; laat ik daarom
zeggen, dat ik niet altoos het bekoorlijke we@rstaan
kan 't welk er voor mij in gelegen is te zien dat
ik overal met onderscheiding beschouwd worde.
Nog een woord over Willem. Wat zegt gij? Zou
Willem niet onverschillig omtrent mij zijn? Mij, indien hij durfde, beminnen? Wel zoo! ben ik dan
zóó imposant! En dat ook voor een speelmakker
van mij! Of is zijne wellevendheid oorzaak van dat
niet-durven? Hoe dit zij; hij heeft mij niet liet
minste gezegd, 't geen daarnaar zweemt; en ik
wandelde evenwel altoos met hem, terwijl Pauw u
zijn arm presenteerde. Mijn broêr zegt dat hij
te Leyden zeer vergenoegd leeft en naarstig studeert. Hij heeft Willem's logement gezien en spreekt
van jufvrouw Roulin als van een engel. Wat zoude
ik die lieve jufvrouw Roulin gaarne eens zien, Coosje,!
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Wel, dat zal regt in Leevend's trant zijn: wel
gelogeerd, huisselijk goed gezelschap ; want mijnheer
Roulin is ook een zeer hupsch man. Maar zou hij
zeker tot predikant studeren? Hij moest, niet waar? te
Amsterdam gebleven en koopman geworden zijn?
Een dominé ! 't Is alles goed en wel, maar Willem
is er, dunkt mij, weinig toe voorbereid. Ja, gij
hebt gelijk, hij is een lieve jongen. Is hij zoo heel
trotsch? Dat vind ik nog al niet.... Mevrouw van
Oldenburg was altoos zeer op Wim gesteld. En jufvrouw Leevend heeft mogelijk wel eens reden gehad
om te denken dat zij daardoor leed. Ik zou het
buiten u, niemand durven zeggen, maar ik geloof ,
dat de goede vrouw den ongevalligen van Oldenburg
niet kon genomen hebben, indien hij hare kinderen
niet zoo grootelijks had bevoordeeld. Hoe vaart uw
broeder, de beminnelijke Veldenaar ? Zou ik hem
geen regt doen, omdat ik hem niet bemin? Het
smart mij dat hij zoo over mij denkt, omdat hij
zich zelven ongelukkig maakt. Pauw groet u met eens
levendigheid, die mij kleine gedachten inboezemt
van zijne gelukkige mindergevoeligheid. Stout meisje
nu, 't is uw schuld niet. Mijne ouders groeten de
uwen met hoogachting; en ik ben mijn Coosje's
teederlief hebbende vriendin,
C. HELDER.

MejufVrouW ALIDA LEVEND aan den heer wiL,crac
LEE VEND.

Wim lief! Is de aanspraak niet al te gemeenzaam als men aan iemand schrijft- die zich toelegt om uit de hoogte van den kansel, oude en
nieuwe dingen geleerdelijk voor te dragen? Wel,
dan herzeg ik, Wim lief! Ja , kijk maar zoo vreemd
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niet op! Dacht gij dan dat alles red- en radeloos
was? Neen: maar evenwel, Daatje! o Haal me geen
oude koeijen uit de sloot! ik weet wel dat ik u
genoeg kattekwaad gedaan heb; maar dat is voorbij
en ik heb u thans heel lief. Ik zeide aan mama
dat ik een brief aan u zonde schrijven. De zoete
vrouw zag zeer verwonderd op. (Gij weet, Wim,
hoe mama kan opzien!)
Zij. Gij, Daatje! zult gij aan uw broeder schrijven?
Ik. ik, mama, in eigen persoon.
Zij. Wel, kind, hoe is Paschen zoo in 't land?
Hoe komt dit u in 't hoofd?
Ik. Dat zal ik u zeggen. Kijk eens hier, mama,
hier, zit daar een mensch zijn hart niet?
Zij. Nu ja, malle meid....
Ik. Nu daar zit zoo iets, dat mij gedurig aandrijft: schrijf eens aan uw broeder. 't Is toch een
lieve-jongen, en 't was toch zijn schuld niet, dat
gij beiden zoo Hoeksch en Kabbeljaauwsch omgingt.
(Mama glimlachte.)
Zij. 't is mij aangenaam: nu, groet uw broeder
voor mij.
Nu verzoek ik dat gij attent zijt, want ik ga u
iets vertellen waarbij ik nog al belang heb, ik
heb dan, moet gij weten, een degeljken vrijer; en
wel zoo een, the den onafmeetbaren afstand tus.
schen hem en mij begrijpt; want hij heeft uit puren
eerbied voor mij, Zijne meesteresse, zijne beheerscheresse, zijne Godesse (die uitgangen in esse zijn
zoo muzikaal voor mijn gehoor, -dat het mij spijt
die maar driemaal te kunnen bijeenschrapen) geen
enkelen kus durven geven. Dé borst is dus zoo
nederig als ik in een aanstaanden heer en meester kan verlangen. De vrjjsterstaat is wel prettig,
omdat wij mtisjes dan met gratie mogen rege
ren. - Ta, de een of ander petit maitre of weduwenear met een huis vol kinderen. - Neen, mannetje, dat heb je mis. Wil ik u maar man en
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paard noemen? Wel, het is — de heer Abraham
Rijzig, koopman te Amsterdam, wonende op de Keizersgracht. — Wat, the rijke Bram Rijzig? — Juist
de zelfde. -- Dat is vreemd. — Zwijg, Wim, denk
dat ik uwe zuster ben; en the zijn neus schendt,
schendt zijn aangezigt. Gij kent hem niet van per
soon? 't Is goed, dat ik op mooije jongens zoo niet
gesteld ben; want hij heeft
Zoo op zijn best een daaglijksch wezen,
Bruin hair, een Zeeuwsche kleur, — zoo wat
Egyptisch-blond enz.
En met dat al een gelaat dat wat zegt, en een
paar heldere kijkers. Maar zulk een knaap als Bram,
zie, die verdient dat men hem niet uitlacht: en
zeker, in vertrouwen gezegd, zoo als onze Rammel
spreekt, de partij komt mij wel voor.
Ik begrijp echter niet, hoe Cupiclo het toch
heeft gedraaid om Rijzig op mij af te sturen.
Trouwens, dat is hunne zaak. Ik bemoei er mij
niets mede. Ik moet hem nemen. Met mama Rijzig
zal ik magtig wat te doen hebben. Nu, 't is nog
zoo verre niet.
Mijne conscientie ligt ook gedurig te morren over
mijne manier van leven. Ik heb des eenige voorwaarden, waarop ik zoude kunnen besluiten om
hem aan te slaan; evenwel nog zoo terstond niet.
Zie hier mijne
CONDITIEN.
Vooreerst. Hij moet zich zoo weinig als mogelijk
is, met mij bemoeijen; want hij is mijn man.
Ten tweede. Hij moet met mij in het eerste jaar
een reisje naar Genève doen, en over Frankrijk te
huis komen; NB. te Parijs overwinteren.
Ten derde. Aan zijne knechts zwieriger koorden
op hunne liverei geven.
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Ten vierde. Een ordentelijk speldegeld, door mij
te bepalen, vast bezorgen.
Ten vijfde. Wij moeten nooit eene geheele week
buiten zijn.
Ten zesde. Hij moet zijn hoed anders laten optoomen.
Indien nu mevrouw Rijzig haar zoon en erfgenaam belette deze voorwaarden zeer beleefd te on
derteekenen , dan kou het gebeuren, dat ik, ja zie,
zoo ben ik! dat ik dien zelfden Bram Rijzig zoo
maar eens voetstoots evenwel - name!
Mama is zeer in haar nopjes met mijn besluit;
want ik heb het haar medegedeeld.
Mama. Ik hoop maar, dochter, dat gij uw geluk
niet zult verkijken.
Ik. (Heel verwonderd.) Mijn geluk? Heden, mama!
Mama. Ja, uw geluk, lief; het zal van u af hangen om een goed en gerust leven te hebben. Mevrouw Rijzig is eene brave vrouw; en haar zoon,
waarlijk...
Ik. (Haar in de reden vallende.) Waarlijk, gij weet
niet, hoe ik zoo gelukkig kom? Wildet gij dit niet
zeggen, mama?
Mama. (Zij lachte.) Zoo iets van dien aard.
Gegroet, vriendje, van
uwe zuster,
A. LEEVEND.

De heer WILLEM LEEVEND aan MejUfVrOUw ALIDA
LEEVEND.

Lieve zuster! Ik gooi alles neêr, om u cito
te schrijven. Een brief van mijne zuster -, en dat zulk
een lieve brief! Wat is uw Willem nu in zijne kracht!
Zie, zoo hoort het, meidlief, als ik te huis kom,
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zal ik u toonen hoe lief ik u nu heb. Ik bedank
uw hart wel heel zeer; dat is een regt hupsch, wel
drijven nu mama's oogera wel-mendhart.Ho
van zacht vergenoegen! Jufvrouw Roulin groet u
vriendelijk. Zusje, dat 's een meisje! o Zij verdient
al mijne achting en heeft die ook.
Geluk, meidiief, met uwe vangst! Top de partij!
Beter zit er nooit op. Ik besluit uit zijn gedrag dat
Rijzig een zeer verstandig man, of een groote gek
moet zijn; hij moet óf betooverd zijn door uwe aan
manieren, af voorzien dat hij met geduld-genam
en moed, eene excellente vrouw van u zal maken.
Groet mama hartelijk. Vergeet mijne oude getrouwe vriendin, de lieve Pietje Renard, ook niet!
Vooral bemin
uw broer,

WIN:.
De heer WILLEM LEEVEND aan den heer PAULUS
HELDER.

Waardste Helder! Ik heb ontdekkingen ge
mij verblijden: ik ben over mij zelven-danie
zeer voldaan. — Dit, Willem, zult gij zeggen,
is wel eens meer gebeurd; gij zijt omtrent u zelven
nog al tamelijk inschikkelijk : zelden kunt gij het
bij u verkerven. — Dat is zoo mis niet, mijn
vriend. Maar hoewel gij daar ook van moogt overtuigd zijn, ditmaal zult gij mij niet behoeven te berispen
ga ik u eens omstandig uitleggen. Luister.
dan eens wel toe. Ik heb ontdekt dat ik u voor
mijn besten vriend houde. Tot nog toe waart gij
de eenige in den kring onzer bekenden, daar ik
voor mij iets meer dan Benen goeden bekende aan
had; met wien ik zoo vrij uit konde spreken over
alles, wat mij, somtijds raar genoeg, voor den geest
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kwam. Toen moest ik wel het grootste behagen
in u hebben; maar hieruit volgde niet, dat Ik,
meer kennissen krijgende , u altoos als mijn
besten vriend zoude blijven beschouwen. Dit moet,
zoo als duizend andere dingen, de ondervinding
tonnen.
Onder al mijne academie-vrienden geef ik de
voorkeur aan den heer Jambres. Hij is niet bemind
onder Zijne mede-studenten. Niemand is zegt vrij
in zijn gezelschap. Hij heeft een norsch voorkomen, en hoewel maar acht en twintig jaar, ziet hij
er uit als een man van vijftig. Velen vreezen hem;
men weet echter niet dat hij ooit zulke dingen,
die hij zelve niet mededeed, uitbragt of den professoren vertelde. Die 't gunstigt over hem spreken,
noemen hem een lastig, ontevreden mensch die
kwestie zoekt met de heele natuur, en over niemand
dan over zich zelven, zegt voldaan is. Onze losbollen
voegen er bij dat hij het barsche voorkomen heeft
van den uitvinder eener droevige secte: vooral
indien hij zijn pikzwart haar en baard tot eene aan
zienlijke lengte liet groeijen, en een rok droeg
zonder knoopen. ik zie hem in een geheel ander
licht. Hij is eigenlijk een denker. Zijne spreuk S:
wat is waarheid? Hij heeft moeten zien dat ik de
geschiktheid heb om hem regt te doen: want hij
is gaarne bij mij, en dan zoo openhartig als ik van
een vriend begeeren kan. Zijne geliefde studie is de
mathesis. Hij heeft ernstig in de theologie gestudeerd, maar is tot de medicijnen overgegaan. Hij
kan onze professoren tot afmattens toe, bezig houden door eene schakel van bedenkingen. Altoos heeft
hij nog eene tegenwerping. Het is hem onmogelijk
een rimpel op zijn voorhoofd te ontplooijen, vóór
die tegenwerping is opgelost. Doch zijn gelaat betrekt wel ras op nieuw, door nog pikdonkerder, nog
sterker voorstellen, die hem weder ontrusten.
Verdient nu zulk een man bespot te worden? Ver-
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dient hij dat men hem schuwt? Is hij niet veel
meer onze achting waardig?
Hij is te vreden in zijn bekrompen lot. Hij looft,
immers als hij met mij spreekt, de milddadige natuur en de genoegens die zij geeft. Hij verfoeit
hen die hare orde breken, die hare beste gaven
verwaarloozen. Menschenlefde is zijne geliefde afgodiu. Ging het naar zijnen wensch, alle menschen
waren, in den waren zin des woords, broeders. Hij
heeft de hoogste achting voor den braven professor
Maatig. Hij is onbesproken, bemoeit zich met miemand, studeert altoos, is zoo gezet op den naam
van eerlijk man, dat hij, de leerstellingen der
Kerk beginnende te mistrouwen, van studie veranderde, om toch den zweem niet te hebben -dat hij
iets geloofde, wat hij verachtte. — Professor is
zeer wel in zijn schik over mijnen omgang met
dezen kundigen man; en dat hoewel zijn Hoogeerw.
wel weet, wat men hem nageeft.
Ziedaar, Felder, die moet uw plaatsbekleeder bij
mij zijn. Ik ben op zijnen raad reeds druk aan het
bestuderen der mathesis: waarlijk, geene drooge,
maar alleraangenaamste studie: dit vooroordeel is
dan reeds weg. Ik hoop echter in de literatuur
naarstig voort te gaan, en mij die voorbereidende
en noodzakelijke kundigheden te bezorgen die der
godgeleerdheid onontbeerlijk zijn.
Vaarwel ! verheug u met mij, en wees verzekerd
dat ik meer dan ooit ben
uw vriend,
W. LEEVEND.
Mejufvrouw CHARLOTTE ROULIN aan Mejufvrouw
ADRIANA BELCOUR.

Mijne waardste vriendin! In diep gepeins
verzonken zat ik in mijne kamer toen mijn vriend
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heden te huis kwam. De schemering was oorzaak
dat ik niets bijzonders aan hem merkte, maar zoo

als hij met mij in de eetkamer komt, zet Klaartje
de kaarsen op tafel.... Belcour! ... kan ik het be-

schrijven?... Hij poogde achter mij heen weg te
sluipen. Blijf, zeide ik, en viel op een stoel nedr.
Hemel! bebloed , bleek, onthutst, vermoeid; ik
vroeg niets; ik durfde niets vragen; ik vreesde te

hooren 't geen ik vurig wenschte te weten. Hij
begreep mij. Ik heb, zeide hij, eene schrap aan mijn
hals gekregen en die beuzeling bloedt nog al, zie
ik. Toe,, Klaartje, geef mij een stuk Engelschen
pleister, of zoo iets. Waarlijk,. jufvrouw Roulin,
het heeft niets te beduiden. Wel zoo, mijnheer, zei
Klaartje, uw overhemd schijnt wel in flenters; en
zie eens, uw frak is geheel gescheurd. Hij lachte
en zei : Dat is nog wel over te komen, kindlief.
Maar ik zag dat hij knorrig was over Klaartje's
oplettendheid. Hij zag mij steelswijs aan. Ik beefde.
Roulin kwam in huis; gij weet hoe hij is? Leevend
ging naar boven om zich te verkleeden; hij bloedde
nog al. Roulin liet zijnen chirurgijn halen. Die
kwam en bezag de wond; er zat een klein stukje
glas in zijn hals. Het werd er uitgehaald. Nu er
dit uit is, zeide de chirurgijn, zal de wond ras
genezen zijn. Hij legde het verband en beval hem
zich zoo, stil als mogelijk was te houden. Er kwam
een knecht van den jonker, die order had om zijn
goed te halen. Als ik mijn geld heb, riep Roulin
eer geef ik niets mede. Leevend kwam niet beneden: mijn broêr vond hem te bed en dat wel met
koorts! — Wat moest ik van die boodschap denken? Van Goudenstein kwam niet thuis !
Ik sliep den geheelen nacht niet. — Wat is er
toch gebeurd? — Zou Leevend gespeeld hebben? —
Zou van Goudenstein er in betrokken zijn? — Had
hij ook iemand gekwetst?... Duizend schrikbeelden
verdrongen elkander. — Daar is de chirurgijn ... .

Hij vond hem gereed om naar het collegie te
gaan, doch verbood het hem. Na vele woorden beloofde Leevend t'huis te blijven. — Kwam hij maar
beneden!... Daar hoor ik, dat hij aan Klaartje
vraagt: Hoe vaart jufvrouw Roulin? ... Mijn hart
klopt. Hij studeert; dat is thans niet goed voor
hem. Elf uur; nog niet beneden geweest..,. o
mijne ongerustheid! Zag ik maar hose hij nu is!
MIDDERNACHT.

Nu weet ik alles. — Al ging ik te bed, ik zou
toch niet slapen. Laat ik dan deze stilte waarnemen, om u alles te schrijven.
[Hier verhaalt jufvrouw ]ioulin dat uit een
gesprek met den heer. Willem Leevend, haar gebleken is dat hij met van Goudenstein woorden
gekregen had; dat van Goudenstein, niet had durven duelleren, maar Leevend met zijne rotting had
willen slaan; dat deze hem echter den stok had
ontwrongen en hem daarmede duchtig had afgeklopt. Gedurende de worsteling was hij gevallen, en
had zich aan den hals gekwetst.]
Ik. Dit is mij in dezen wat duister; over wie is
't is gekomen?...
Hij. Vraag niets meer, bid ik u! (Hij zag voor
zich neer.)
Ik. Ik versta u. Ik zal dan ongelukkig stof tot
discours verleenen ! ... Kunt gij mij daaraan blootgeven?... (Ik schreide. Hij stond van zijn stoel op,
vatte mijne handen, drukte die, in de zijnen gesloten, aan zijn hart.)
Hij. Schreijen ! Lotje... Uwe tranen; dit is te veel.
te veel!
Ik. Ga zitten, ontstel mij zoo niet : ik vergeef
u dit: ik ben alleen bedroefd over het gepasseerde.
Hij. Ik ook, omdat gij bedroefd zijt. Anders.....
Ik. Zijt gij daarom bedroefd, Leevend?
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Hij. Ben ik uw vriend niet? Bemint dit hart u

niet met de grootste teederheid en hoogachting I

Vraag mij dit nooit weer!
Ik. Ga zitten, mijn heer Leevend. (Hij stond nog
zoo bij mij.)
Hij. Moet ik? ik zal; mag ik niet bij u staan?..
o Welke driften heeft hij! Hij begon, maar merkte
het niet eens, weer te bloeden. ik trok aao de
schelen zond om den chirurgijn; die was niet tehuis.
Hij verloor veel bloed. ik overwon mij zelve, om
hem te helpen. Hoe dankbaar was hij! Hij werd
bleek. ik liet hem azijn ruiken, hield een servet
tegen zijn hals; zijn hoofd zeeg op mijn anderen arm.
Ik. Zijt gij flaauw, mijn vriend?
Hij. Niet heel present, wat bedwelmd, geloof ik.
Mijne
lieve, blijf zoo nog een weinig staan. (Hij
o
zeide dit op eenen toon!... Hij drukte zijne bleeke
lippen, terwijl zijne oogen toevielen, op mijn arm. Ik
verloor mij zelve, ik sloot hem in beide mijne armen.)
Ik. Mijn vriend; mijn Leevend, wat zal er nu van
Lotje worden 1 ... (Hij, dacht mij, schrikte.... Moest
hij geschrikt hebben, Belcour?)
Hij. ik ben wel; het beduidt niets; de chirurgijn
zal het wel ras verhelpen. De man kwam, verbond
hem, en zeide dat indien hij zich niet stil hield,
hem zulks meer zonde overkomen, schoon het op zich
zelf niets beteekende. Leevend beloofde alles goeds.
En nu, mijne vriendin, ben ik verlegen om hem
te zien; zoo zeer als hij was, voor hij mij alles verhaald had. Waarom bloos ik, als ik mij verbeeld
dat hij mij zien zal? Deed ik wel iets tegen de
striktste betamelijkheid? Niets... Ach, zoo gij hem
gezien hadt, zoo bleek, zoo pijnlijk, zoo flaauwL..
DES AVONDS.

Hij is beter. - Hij is beneden geweest, - Even
minzaam, even beminnelijk, maar droefgeestig. -
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Hij is niet regt vrij met mij, hij is droefgeestig;
maar mijne geheele ziel is niets dan de teederste
vreugd en hoop. — Hij is beter!
L. ROULIN.
De heer

WILLEM LEEVEND aan

mevrouw CORNELIA

VAN OLDENBUEG.

Teederbeminde Moeder! Ikhoop,datmijn
weinig schrijven mij niet onder de verdenking legt,
dat ik mijn pligt omtrent u vergeet. Mijne veelvuldige bezigheden zijn daar grootendeels de oorzaak
van; en als alles wel is, denkt mijne mama zeker:
geene tijding, goede tijding.
Ik wil voor u, mijne lieve moeder, niet verbergen dat ik sedert een dag of drie wat oppasselijk
ben en het huis houde. Mijn voet is uitgeglipt en ik
heb mij een weinig aan mijn hals, wat ter zijde van het
kakebeen bezeerd. Er is zoo weinig aan vast dat
ik even goed kan studeren; het kleeden is mij maar
wat moeijelijk. Ik ben hier bij uitnemendheid wel,
en bedank u nog duizendmaal voor al uwe goedheden. Ik hoop dat gij en vader wel zijt; ik groet
Zijned. , mij teekenende
uw lief hebbenden en gehoorzamen
zoon en dienaar,
W. LEEVEND.

De heer

PAULUS HELDER

aan den heer

WILLEM

LEE VEND.

Waarde vriend! Hoe streelt het mij dat gij
mij, nu gij zoovele aangename en kundige vrienden
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hebt, uwen Helder niet vergeet; ja, dat uw vriend
Tambres alleen mijn representant is Wees gerust

Willem, dat ik, hoe weinig de groote wereld mijne
zaak is, een hart heb dat de gezelligheid bemint en
dat ik niet ongeschikt ben voor de vriendschap. Dikwijls denk ik aan u en dikwijls kan ik verlangen
om u hier te zien.
Nu over uwen vriend. Een jongeling die met 4
achting van den heer Maatig vereerd is, mag ik niet
afkeuren. ik vraag alleen: wat is toch de reden
dat men zijne bijzondere begrippen zoo onvolkomen
kent, ook als men veel met hem omgaat? Mij
komen zoo eenige aanmerkingen voor den geest;
die ga ik voor u schrijven. Men behoort iemand
dien men zich ten vriend kiest, wel te kennen; er
moet niet slechts niets duisters, neen, er moet zelfs
niets bcdekts in zijn aard zijn. Waarom doet uw
vriend zoo sterk in het duistere? Kan hij hierdoor niet wel gevaar loopen dat het licht 't welk in
hem is, duisterheid worden zal? Hoe groot zal dan
de duisternis wezen! Waarom houdt een jongeling
die kwam om kennis op te doen, zijne bezwaren
zoo ingewikkeld? Waarom is zijn redeneertrant zoo
vol afwenthngen, zoo bewolkt? Waarom tegen eenen
man als uw professor, niet openhartig gesproken?
Heeft hij dan lust om zich zelven te kwellen, om
zich in zijne eigene gedachten te verwurgen.
De mensch, mijn vriend, is wel een volmaakbaar,
maar geenszins een volmaakt wezen. De jongeling
kan onmogelijk de ervareiiis hebben van een man
in de kracht zijns levens. Hij moet zich in al zijne
et
h heer
betrekkingen leeren kennen. Hij is verpligt
lijke rijk der natuur te doorzoeken; hij moet zijne
aanstaande bestemming ernstig navorschen en over
denken. Hij moet den God van alles uit al Zijne
genathge en wijze inrigtingen leeren kennen. Maar
hij moet niet willen bevatten, hetgeen nu nog voor
hem onbevattelijk zijn moet; en daarom tot zijn
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geluk niet kan behooren. Verwarring, misnoegen,
zondige berispingen zijn anders weldra de wrange
vruchten van dit bestaan. De ware menschenvriend
aanbidt de Voorzienigheid. Hij zucht niet om hersenschimmen; hij bespiegelt weinig, omdat hij zooveel - te betrachten vindt. Hier is zijne bestemming: Nuttig werkzaam te zijn en zooveel goeds te
doen als in zijn vermogen is.
Ziedaar, mijne lieve jongen, mijne gedachten.
Niets is nutteloos, wel gebruikt zijnde. Bewaar uw
-schoon , uw helder verstand! Paar wijsbegeerte met
godgeleerdheid; doe maar niet al te veel in het
speculative. Dat gij met ernst in de wiskundige
wetenschappen studeert, is goed; verwaarloos maar
uwe aangename talenten daar niet door. Kom niet
bij ons terug met een vermagerd gelaat, met een
gerimpeld voorhoofd; vooral niet met verduisterde,
diep ingezonken oogen.
Onze lieve Chrisje en hare vriendin zijn volmaakt
wel. Zij groeten den aanstaanden doming wel zeer
eerbiedig. Mama vraagt dikwijls naar u. Wat ver
-lang
ik nu om buiten te zijn!
Altoos uw vriend,
P. HELDER.

Mevrouw CORNELIA VAN OLDENBURG aan den heer
WILLEM LEEVEND.

Waarde Zoon! Nooit gaaft gij mij in mijne
persoon reden tot ongenoegen; laat u dit gerust
stellen. Uwe zuster geeft mij alle reden tot genoegen, en uw beider harmonie is mij alleraangenaamst.
Hoe komt het, Wimlief, dat gij u aan uw hals
bezeerd hebt? Is dit door het vallen gekomen? Dat
begrijp ik niet. Evenwel, indien het maar eene beu-
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zeling is, doet gij wel dat gij er zoo over schrijft.
Alles is immer wel Gij zijt immers niet ziek,

mijn jongen? Hoeveel ik ook van u houd, ik. zag
niet graag dat gij kleinzeerig waart: en als gij
even goed kunt studeren, doet gij wel dat gij een
dag of wat in huis blijft. Leef ordentelijk; maakdat uwe moeder zich op u mag blijven beroemen.
Eens zult gij weten, wat ik om uwent wil deed!...
Daatje verzoekt mij dezen te sluiten. - ( hifvrouw
Leevend.) Wel zoo man, zit gij zoo in huis? Nu,
gij hebt ook gezelschap, dat een woest Arabic tot
eenen lusthof tegen het Oosten zoude maken. Groet
toch dat engelachtige Lotje voor mij, en zeg dat
ik zeer verlang om haar de beste bewijzen mijner
genegenheid en achting te geven. Uw brief is 'heel
lief, hoor. Nu, goeden nacht, of goeden morgen, al
naar dat u deze ter hand komt van
uwe zuster,
A. LEEVEND.

Mejufvrouw

ALIDA LEEVEID

aan Mejufvrouw

PETIIOIELLA RENAED.

Uw laatste brief is zoo kort en in g etrokken; gij
moest liet echter niet meenen, Pietje; gij zijt immers
zoo magtig ongelijk niet aan u zelve. Gij kunt nu
om uws ooms ziekte niet veel uitgaan; waarom
schrijf gij dan zoo heel weinig? Kom, meidlief,
wij moeten het maar weer wat vinden. Kunt gij, u
niet naar mij schikken, dan moet ik mij naar u
schikken en dit zal nog wel wat schipperen; hoor,
'ik ben niet gek genoeg om te gelooven dat gij
niet aan de beste partij zijt. ik heb , u iets te
melden: dit is de reden dat ik ZQQ ras schrijf. Aan
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onze vriendin Heftig kan ik het niet zeggen; niet
omdat ik haar hart mistrouw; maar zij babbelt altijd
zooveel. Ik moet het echter iemand zeggen.
Mama was naar de kerk; ik t'huis; van Oldenburg en zijn neef waren op het kantoor. Op mijne
kamer is eene alkoof die met een schut in het
kantoor schiet. Ik gebruik haar om japonnen in op
te hangen. Daarin iets verschikkende, hoorde ik van
Oldenburg praten. Uit de grap bleef ik staan. Hij
noemde Willem; mijne nieuwsgierigheid groeide
boven mijn hoofd uit.
Hij. Ja, Willem is een gek; maar nog zoo kwaad
niet. Zijne zuster is een drommelsche meid! Was
zij maar getrouwd!
De Harde. Dat komt u zoo voor, oom: ik houd veel
meer van haar dan van hem. En ook Willem is
niet zoo heilig als hij schijnt.
Hij. Wat? Daar weet ik niets van. Zijne moeder
prijst hem altoos als een geschikten jongen.
De Harde. Ja, zij houdt meer van hem dan van
oom, en nicht lijdt er ook door: dat zie ik wel.
Hij. Wat is er gebeurd? Zeg het mij ; ik zal 't voor
mij houden.
De Harde. Ik durf niet om tante; als zij wist
dat ik het u gezegd had..
Hij. Ik beloof u er niets van te reppen: wat is
er met Willem?
De Harde. Ik heb gister avond bij iemand een
brief hoor-en lezen waarin stond dat de student
Leevend het braaf begint te roeren, speelt en met
een groot heer gevochten heeft om een meisje van
pleizier; dat Willem hem door en door gestoken
heeft, en hij zelf gekwetst is aan zijn hoofd; dat
beiden nergens gezien worden ; men weet niet waar
zij zijn. Zal oom mij nu niet beklappen?
Hij. Die vervl —te jongen! Die deugeniet! het
spijt mij van zijne moeder. Is hij zulk een ligtmis !
Ik wist genoeg ; ik was zoo ontsteld dat ik ging zit-
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ten. Als mama dit hoort, wordt zij zinneloos.
o Willem ligt haar zoo naauw aan 't hart.

Nog wat eer ik naar bed ga Mama kwam t huis en
wij soupeerden met ons vieren ik was geheel dochter en kon haar the zoo minzaam gerust was niet
aanzien zonder hartklopping.
Neen, Pietje, zij weet er nog niets van; dit is
zeker en ik heb den moed niet om baar te ont
meten Zoudt gij door Rammel er niets van kinnen
hooren° ik vrees juist niet dat hij half vermoord
is, maar daar zal iets gebeurd zijn. Zijn brief sterkt
mij in dat vermoeden ja, ik heb altoos wel gedacht
dat het een regt bolletje was en de meisjes niet
haatte. Indien het zoo ie, wat zal dan van Oldenburg triomferen! Hoe bedroefd zal mijne moeder
zijn! Laat hij maar aan Wim tarnen en ik zal hem
spreken. 't Is mijn broêr en hij is, wat er gebeurd
zij, geen ligte knaap. Schrijf mij toch zoo gij niet
kunt of wilt komen bij
uwe vriendin,
A. LEEVEND.

Mejufvrouw PETRONELLA BENARD aan Mejuf
vrouw ALIDA LEEVEND.
Lieve Le even d! Uw brief ontstelde mij zeer.
Gij weet hoe lief ik Wim altoos bad: dat overge
slagen. ik weet nu meer i'an de historie. Dominé
Heftig. en zijne vrouw bezoeken wijnen oom nu en
clan. ik zag wel dat zij iets op haar hart had en
wist baar ongemerkt in den tuin te krijgen, terwijl
domind bij oom zat te praten. Heb je er al van
gehoord? vroeg zij; en vó-ór ik antwoorden kon,
ging zij dus haastig en schommelig voort: 't Daar
heeft Heftig'een brief van zijn, neef den student
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gekregen: die schrijft dat Willem het braaf roert
en met zijnen contubernaal gevochten heeft, doch
dat alles wèl zal afloopen: dat hij sterk speelt,
en met één woord een ligtmis wordt.'; Ik hield mij,
of ik het niet geloofde en pleitte voor Wim; sprak
van zijn goed hart en van zijn goed gedrag. Zij
werd boos en zei dat Heftig het gaarne aan uwe
moeder zoude zeggen; dit raadde ik haar zóó af,
dat zij mij beloofde het te zullen beletten. Hiermede hoop ik aait uw oogmerk voldaan te hebben.
Ik kan er niet meer over schrijven, zoo smart het
mij. Lieve meid, maak toch alles goed. Ik beef,
als uwe moeder dit zal hooren; 't is te sterk voor
haar! Ik ben altoos
uwe vriendin,
P. RENARD.

Kolonel

UTO VAN SIJTSAMA

aan Mejufvrouw

JACOBA VELDENAAN.

Waarde jonge dame! Ik heb mij eerst wel
willen verzekerd houden, dat de goedkeuring waar mede ik u voor omtrent twee jaren beschouwde,
geen voorbijgaand behagen, geen smaak alleen ware,
vóór ik de vrijheid konde nemen om u te zeggen:
ik bemin u, jufvrouw Veldenaar! Deze belijdenis
zoude onze fraaije moderne dames mogelijk wat
plomp, wat zeg ik! zeer impertinent voorkomen.
Maar zoo ben ik en gij kunt eens in mij te kennen zooveel belang stellen, dat ik het mij tot een
pligt reken, mij zoo te doen zien als ik ben. En ik
geloof dat een verstandig , wel opgevoed meisje niets
beleedigends daarin kan vinden, dat een eerlijk
eenvoudig man zegt: ik bemin u! Mogelijk zult gij
niet genoeg op mij gelet hebben, om u te kunnen
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lierinneren wie ik ben, dan in naam. ik zal u dus
melden dat ik reeds twee en dertig jaar ben, On

niets noch in mijn voorkomen, noch in mijne manieren, noch in mijne kleethng heb van den beval
ligen beuzelaar. ik ben een man van eer, vrees
God, bemin mijn vaderland, lees veel en denkt
gaarne. Mijne middelen zijn aanzienlijk, mijn adel
is oud en wel bewezen. Thans ben ik kolonel; of ik
tot hooger post zal geroepen worden, weet ik niet;
ik ben een Fries, en weet niet wat het zij zijn hof
te maken. ik verkies u uit achting, en zal a met
al de liefde van een regtschapen man hartelijk beminnen; doch het a mogelijk niet dinmaal zeggen.
Geenszins omdat ik zonde gelooven dat de liefde
eenen soldaat weinig voegt; neen, op mijn woord,
dat denk ik niet. Maar ik spreek nooit veel over
iets dat ik met daden kan toonen.
Ik heb eenige stijve eigenzinnigheden en ik durf
u niet beloven dat ik the alien zal kunnen adeggen. Over de pligten der getrouwden denk ik zeer.
ouderwetsch. Hieruit kunt gij opmaken dat ik geen
man van de mode ben. Ik denk dat een man zijne
vrouw lief kan hebben, al offert hij juist al zijne
verkiezingen niet op aan haren smaak.
Na, mijne waardste, mijne beminnelijke Veldenaar, kan ik u zeggen: ik beminu! Noch tijd, noch
afstand, noch verkeering in de groote wereld hebben
wij doen veranderen. ik zag schooner, aanzienlijker,
rijker dames, dit beken ik; maar, zeide ik dan, dat
lieve meisje is nog oneindig meer voor mij: om op
mijne wijs gelukkig te zijn,. begeer ik haar niet
anders.
Indien gij niet meer vrij zijt, ik zou het met eandoening - met smarte hooren. Is het zoo? vertrouw
mij dit toe. Kan ik uw man niet worden, uw vriend
blijf ik - moet ik blijven. Is uw hart vrij? - Gij zult
zeker dezen aan mijnheer . en mevrouw Veldenaar
mededeelen; ik verzoek het ernstig dat. gij dit doet,
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Een jong meisje haren ouderen te ontstelen is bij
mij zulk een schelmstuk, dat ik hem die mijne
dochter had willen verleiden en mij bedriegen,
zoude doen ophangen.
Als gij mij gezegd hebt dat uw hart vrij is, zal
ik zoo ras mogelijk overkomen. B,eVroef dan, mijne
waardste, of gij uwen Sytsama nog nader dan door
de vriendschap met u zult kunnen verbinden ! Beval
ik u niet, dok zonder dat gij kunt zeggen waarom,
het zal mij- smarten -- zeer smarten, maar wat kan
ik doen?
Overweeg alles: overleg met uwe ouders alles, en
wat gij ok zult besluiten, vereer mij met een openhartig antwoord. Groet voor mij mijnheer en mevrouw Veldenaar met alle mogelijke achting. Met
gevestigde liefde blijf ik
uw ootmoedige dienaar,
U. VAN SYTSAMA.

De Heer

WILLEM LEEVEND aan

den Heer PAULUS

HELDER.

Mijn waarde vriend! Hoe verbazend is de

afstand tusschen u en mijn vriend Jambres ! Om
alles wat er in de wereld is, vertrouwde ik hem
niet hetgeen mijn hart mij verwijt voor u verheeld te hebben; en evenwel hij is een eerlijk bescheiden man; maar dit is niet voldoende om mijn
geheele hart te ontsluiten. Ik moest u reeds alles
gezegd hebben; dit denkbeeld drukt mij. Ik ga er
mij van bevrijde en u alles zeggen.
Mijne onpasselijkheid heb ik mij zelf op den hals
gehaald. Ik heb met den schurk, mijn coutubernaal
gevochten; de deugniet wilde noch zijne lastertaal
herroepen , noch trekken, maar mij als een genieenen
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jongen , met zijne rotting afrossen; daarop heb ik
hem zijn stok ontwrongen, hem half lam geklopt,
ben gevallen, heb mij aan mijn hals wat gekwetst
door het vallen; hierbij kwam wat koorts en ik
was verpligt eenige dagen het huis te houden. De
oorzaak van dit geweld zal ik u mededoelen; dan
zult gij mijne genomen wraak goed-, immers niet
afkeuren.
Wij bevonden ons zamen in een koffijhuis, waar
van Goudenstein zlch op eene hoogst onbetamelijke
wijze uitliet over de zuster van onzen huisheer, mij
onderanderen toevoegende ,,Jij, klant, bent me , te
gaauw geweest, maar laten wij in compagnie doen."
Ik behoef u niet te zeggen hoe deze woorden mij
verontwaardigden. Zijne woorden intrekken wilde
hij niet; duelleren, daartoe was hij _ te laf; hij
dreigde mij met zijn stok, dien ik hem .ontwrong en
waarmede ik hem een duchtig pak slaag gaf. Onder
het worstelen viel ik en kreeg daardoor eene wond
aan den hals.
Zoo is de zaak gebeurd; ware dit alles wat ik
te melden heb, ik zoude het hier bij laten berusten.
Dus verre kunt gij dezen, is het nodig , communiceren; maar moet gij verder lezen, noem dan,
dat beveel ik u, den naam van mejufvrouw Roulin
niet. Hierop vertrouw ik.
Hetgeen ik gevreesd heb, is waar. Lotje, het beminnelijke, gevoelige, deugdzame Lotje bemint uwen
Willem! Gevreesd! Dit verstaan geene ordinaire
jonge lieden. Wat ligt mij daaraan gelegen? Mijn.
Helder verstaat mij. Ik ben zoo zeer de vriend
van dit engelachtige meisje, dat ik mij zelven zoude
haten, zoo ik vermoedde het allerminste gedaan te
hebben, waardoor de rust van haar onschuldig hart
verbroken is! Ach, Helder, hoe moeijelijk zal nu
mijn lot worden! Weet op eenmaal dan maar alles: —
ik kan Lotje niet beminnen. Ik beminde uwe zuster
reeds vóór ik wist wat liefde was. Zij is niet voor

104

LOTGEVALLEN VAN

mij ! — Grief mij maar zoo niet; ik weet het immers, Helder; doch wat gevolg heeft dit? Om mij
't leven niet ten last te maken, studeer ik tot afslovens toe in de moeijelijkste wetenschappen; en
hierin heb ik in mijnen vriend Jambres een allerbesten leidsman.
Lotje's liefde is niets dan aandoenelijke liefde die
uit het hart onmiddellijk voortvloeit; die den mensch
niet kan vernederen, en des te gevaarlijker kan
worden. Flaauw wordende door het verlies van bloed,
sloot zij mij werktuigelijk in hare armen, terwijl
haar eenige woorden ontglipten. Ik schrikte: zij zal
het gemerkt hebben dat • ik schrikte. Wat moet er
op dat tijdstip, in haar hart zijn omgegaan? ... Helder! hoe gevaarlijk kan eene Lotje worden voor uwen
aandoenelijken Willem !
o Mijn vriend! En ik . zal onbekwaam zijn haar
te beantwoorden, ook ofschoon de beminde van
mijn hart mij niet genoeg rekent, om aan mij te
denken... Helder, begrijpt gij wel wat er voor
mij te doen moet vallen? Zeg niet: vlied , indien
gij vreest. Ik vrees niet, zoolang ik in het binnenste van mijn hart the sentimenten van eer gewaar
waardoor mijne Lotje thans zoo veilig bij-worde,
mij is als bij haren vader. Zoo ik niet beminde —
dan ! .... Ik heb de volmaakste vriendschap voor
haar; ik kan vergelijken, want ik bemin. Welke
overeenkomst is er tusschen die aandoeningen die
mijn trillend hart overstroomen, die mijn geheele
wezen oplossen, wanneer ik aan uwe zuster denk,
en die welke mij zoo streelend vergenoegen, als
ik mij deze engelin verbeelde , zoo als zlj mij in
eenvoudigheid bemint? Twijfelt gij nu, of ik ben
uw vriend,
W. LEEVEND.
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Mejufvrouw CHRISTINA HELDER aan Mejufvrouw
JACOBA VELDENAAB.

Mij ne e enige vriendin! Sedert oris vertrek
naar Beekenhof bepaald is, schijnen mij de dagen
jaren; mijn verlangen om u weder te zien, is onbeschrjfelijk: het overtuigt mij hoe dierbaar gij
aan mijn hart zijt. Gij, die de taal der vriendschap
kent, zult mij ten vile verstaan. Mijn hart is zoo
vol dat ik niet weet hoe te beginnen; ik moet u evenwel alles schrijven, want alleen te dragen hetgeen ik
gewaar worde, tot ik het onuitsprekelijk geluk heb
van u te omhelzen, is mij onmogelijk. Pauw heeft
een brief uit Leyden, van zijnen vriend Leeveud.
Eerst nog moet ik zeggen dat wij 'bij gerucht
gehoord hadden, dat de student Leevend een
breteur en ligtmis begon te worden, i en nu om
een meisje van pleizier met een aanzienlijk man geduelleerd had; dat hij gewond en zijne partij ook
gekwetst was. Dit verhaal bedroefde ons allen, ook
om mevrouw van Oldenburg. Wij vreesden dat er
iets aan was, omdat Willem aan Pauw geschreven
had, dat hij door eene kleine onpasselijkheid het
huis hield en een kwetsuurtje aan zijnen hals had,
door eenen val veroorzaakt. Wij hoopten het beste.
Daarop krijgt mijn broer weêr een brief, dien hij
op verzoek van mama voorlas, zooverre hem dit
dor zijnen vriend was toegestaan. Hieruit zien wij,
dat de zaak zeer vergroot is.
[Hier verhaalt jufvrouw Helder dat gedeelte van
den brief, betreffende het voorval met Goudenstein.]
En nu komt het mij in gemoede voor dat Wim
niet anders kon gehandeld hebben. Wat heeft hij
het ook zoo voor een ander op te nemen? Niet
waar? En wie is die brave jufvrouw? Het zal im-
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mers de zedige, de lieve jufvrouw Lotje niet zijn?
Dan wensch ik eens dat zij het ware; dan weer
hoop ik dat het elk braaf meisje zij, haar uitgezonderd. Ik bloos niet. Mijn hart klopt ook niet.
En — evenwel, hij was altoos zulk een lieve Willem; zijn hart was zoo opregt, zoo goed, zoo aan
Nooit beleedigde hij iemand. Is het wonder-doenlijk.
dat hij, zoo getergd, van zich tast? Veronderstel
dat het over jufvrouw Roulin Zij; uit welk beginsel
verdedigt hij haar -- uit pligt — uit gevoelens van
eer? Is het zuiver uit billijkheid, Coosje? Ik vrees,
of zoo gij wilt, ik denk, dat er meer achter schuilt!
Spijt het u ook niet dat dit is voorgevallen ?
In ernst, Coosje, Pauw heeft het weg. Ik heb
mama eens hooren zeggen dat denkende menschen,
als zij niet geheel ongevoelig zijn, de natuurlijke
onderdanen der liefde zijn. Vier en twintig jaar, en
nooit bemind! Gij hebt dat electrisch vonkje ontwikkeld. Mijne ouders roemen zijne keuze. Evenwel,
mama zegt tegen mij in vertrouwen dat mijn broeder nog al zoo de man niet is voor eene jufvrouw
Veldenaar; en Chrisje zegt: Amen. Hij is wel, en
goed, en braaf, en al wat iets meer zij; maar
mijne Coosje! ... Neen: dat schikt niet. Ja, wel kan
ik mij den kolonel herinneren, als ook dat hij
geene oogen scheen te hebbenr dan voor mijne
vriendin. Vaarwel, mijne beminde Veldenaar: ik ben
geheel de uwe,
C. HELDER.
[Mevrouw Helder verhaalt in eenera brief aan Mevr.
Van Oldenburg hetgeen den lezer reeds bekend is uit
verschillende voorgaande brieven nopens liet voorval

van Willem Leevend met van Goudenstein en verontschuldigt den eersten zooveel mogelijk. Zij spoort
Mevr. Van Oldenburg aan haren zoon te onderhouden
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over Zijne genegenheid yoor den heer fambres, die zij
niet begrijpt; maar voegt er bij dat zij geloof dat

die vriendschap niet buiten den kring eener dorre
vtrspiegelende geleerdheid gaat.
Hierop volgt een brief van Mejufvrouw Jacoba
Veldenaar aan den heer van Sytsama, waarin zij
verjilaart hoogst vereerd te zijn door zijn aanzoek,
maar dat de voortdurende zorgverwekkende ongesteldheid harer moeder haar in de huishouding geheel
onmisbaar maakt. Haar hart is vrij, maar zij heeft
geene de minste neiging om van staat te veranderen; hare ouders die den beer van Sytsama hoog
achten, zouden zoo zij kon besluiten zijne aanbieding niet af te wijzen, daarin met genoegen toestemmen.]
Mejuivrouw ALIDA LEEVEND aan Mejufvrouw
PETRONELLA BE1'AItD

Wel, mijne lieve Benard, wat zijn dit lastige dagen voor mij; en clan nog gevrijd te worden! nu,
dat moet gaan, zoo als het kan! Bezoek mij toch
eens. Daar heeft mijne lieve mama eene flaauwte
gehad; zij is adergelaten en ziek. Mevrouw Helder
(is dit niet vreemd van zulk eene verstandige vrouw?)
heeft daar aan mama over Willem gaan schrijven.
Anders had mama er niets van geweten, want ik
hield een oog in 't zeil en liet niet toe dat zij gepraaid werd (zoo spreekt mijn oom de kapitein). Wel
foci, ik wist niet dat ik den jongen zoo dol lief had.
Toen ik uwen brief kreeg, zag ik mijne kans uit,
om met van Oldenburg over Willem te praten, of,
wilt gij, te kijven: dat is zoo al hetzelfde, ik
wandelde met hem in den tuin. De Harde zat op
de plaats op eene bank.
Onze woordenwisseling deel ik u niet in haar
geheel mede; zij was zeer levendig en in alge
macne termen beschuldigde hij Wim van spelen,

108

LOTGEVALLEN VAN

zwieren , ligtmissen enz. Bewijzen, waartoe ik hem
uittartte, deed hij niets; maar ik bespeurde wel dat
hij niets nader wist, dan hetgeen ik u laatst geschreven heb . Grommende ontliep hij mij.
Mama wist van dit lieve gesprekje niets; maar
aan tafel was hij zoo narrig, zoo boe, ba, dat zij
er eindelijk notitie van nam met een: wel heden,
mijn lief, (mijn lief ! tegen zulk een knorrepot!)
wel heden, mijn lief, hoe zijt gij weer zoo luimig?
Hij helderde wat op en alles ging goed. Waarlijk,
hij heeft haar zoo lief als hij iemand kan.ebben.
Daarop krijgt mama een brief van mevrouw Helder die brief heeft haar aandoenlijk gestel geheel
omvergeworpen; zij is adergelaten en ligt meest
te bed. Van Oldenburg deed omtrent haar zijn pligt,
maar op Wim ging hij vreesselijk aan. Dezen morgen
onder het ontbijt (want nu mama ziek is, hou ik
de honneurs van het huis - op) zeide hij: 'i Die beroerde jongen daar hij is! Ik moest vader zijn, of
ik monsieur Ligtmis eens eventjes het Texelsche
gat uitboegseerde; of ik hem naar 't Apenland om
peper zond, en de drie H's. (Hou Hem Hier) tot
een recommandatie medegaf; zulke kwanten moeten maar op een schip. Zie je nu wel, jufvrouw
Leevend, dat ik goede berigten had ? „
Ik. Dat ontken ik, mijnheer van Oldenburg. Men
heeft u leugens van hem verhaald.
Hij. Wel, hoe duivel heb ik het met uP Gelooft
gij dan mevrouw Helder niet?
Ik. Mevouw Helder geloof ik altoos, en zou haar
gelooven, al zwoeren alle stiefvaders uit alle mogelijke werelden het tegendeel van 't geen die dame
eenvoudig zeide. Maar mevrouw Helder schrijft niets
tot Willem's eigenlijk nadeel.
Hij. Niets tot zijn eigenlijk nadeel?
Ik. Niets! Eer heeft Willem's hart dat hij een
lasteraar wat op zijn kop gaf. Het spijt mij maar,
dat mama het weet; anders was er niets ter werëld

WILLEM LEEVEND.

109

aan verbeurd: want heeft hij wat wedrom gekregen,
dat beteekent niets.
Hij. Daar is met zoo'n meid geen praten. (Weg
ging hij.)
Heftig heeft ons bezocht. Zij verhaalde
ufv
mij
vertrouwen, -- gij weet, Pietje, de goede
vrouw vertelt altoos iets in vertrouwen, al praatij
tegen vijf en twintig babbelaarsters — «dat Wim en
Lotje de zaken eens waren, en, zoo was hare uitdri}kking , dat zij niet meer buiten malkander kon den.', Ik verzocht dat zij aan mama dit toch niet
in vertrouwen zoude zeggen. Ik liet haar, om haar
op geen te zware proef te stellen, geen oogenblik
bij mama alleen. Zij heeft dus met mama niet in
vertrouwen kunnen babbelen.
Vaarwel.
Uwe vriendin,
A. LEEVEND.

inouw

Mejufvrouw JACOBA VELDENAAR aan Mejufvrouw
CHRISTINA HELDER.

Lieve C hr i Si e! Met veel deelneming las ik
uw verhaal der bravoure van onzen grooten maat
Willem; evenwel meest om uwent wil. Het geval
zoo gesteld zijnde, kon zeker een knaap als Wim
daar niet veel wijsheid aan den dag leggen. Hoe,
een jongeling die reeds zijne oogera tot eerie jufvrouw Helder durfde opslaan, een man, die nu
twintig jaar en zesthalf voet hoog is, zoo maar
voor een jongen te houden — al had hij zijne
partij tot stof verbrijzeld, wat was er op te zeggen?
Ik admireer de goede trouw waarmede hij belijdt ook rijkelijk wat op rekening ontvangen te
hebben. Dat hij zich bezeerd heeft, spijt mij; maar
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nog meer dat hij nu de bol v an de baan wordt.
Sta vast nu, of er ook in de vijf jaren acade
mie-jaren gevechten zullen voorvallen! ik hoop immers dat hij, even als Cesar, Zijne eigene daden
zal gaan beschrijven, indien er geen Curtius opstaat
voor dezen modernen Alexander. Nu heeft hij gevochten om een braaf meisje regt te verschaffen;
dat kan er nog zoo wat mede door; maar nu zal
hij Zeggen: trek, bloodaard! tegen elk die hem aan
zijn elleboog stoot ofwat sterk aankijkt. . . - ik beklaag
zijne mama - hem ook. Nu zal alles verzoeking
voor hem zijn. Die lieve stoute jongen!
Waarom, mijne Helder, zoude ik u plagen? Gij
zegt: wat behoeft hij het ook zoo voor een ander
op te nemen? Is die vraag niet een weinigje buiten
uw karakter? Gij zijt zoo edelaarthg, en gij kunt
dit vragen! Het zal immers de lievejufvrouw itoulin
niet wezen? Dit en het volgende zoude mij meer
verwonderen, had ik mijne Chrisje niet geobser
veerd; ik kan dit verschijnsel zeer wel oplossen.
Als ik u hier eens alleen bij mij heb, zal ik duide
lijker zijn.
Nu kom ik tot mij zelve. ik heb voor mijne
Cbrisje zoo min iets geheims als voor mijn eigen
hart. ik heb een brief van den kolonel. Hij gaat
hier ingesloten. Lees hem; ik kan er u geen denkbeeld van geven. Het afschrift van mijn antwoord
leg ik er bij. ik geloof dat indien ik alleen met
mij zelve te rade ging, ik, zoo voorbereid om hem
hoog te iachten als ik ben, dezen man zonde kunnen
bemimien. Maar ik moet daar niet aan denken.
Lees wat ik aan hem schrijf, ik vrees, mijne
waardste, dat ik mijne teedergeliefde moeder niet
zoolang zal behouden, als mijn hart vurig wenscht.
En was mijne vrees eens ijdel, moet ik dan den wenk
der Voorzienigheid, of - wilt gij - mijnen pligt,
niet volgen? Kan ik eene verbindtenis aangaan, die
mij van hier zonde verwijderen? Mijn antwoord aan
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van .Sytsama geeft mij een zeer groot vergenoegen:
ik deed, zoO als mijn pligt omtrent mijne ouders

vordert. - ik moet eindizen; maar ben altoos

de awe,
C. ViLDENAAR.

De Heer

PAULUS HELDER

aan den Heer

WILLEM

LEEVEND.

Waarde Willem! e Helder, hoe gevaarlijk
kan een deugdzaam meisje worden voor uwen
vriend. - Dewijl, ik eerlijke sentimenten heb,
maar vooral omdat ik voor de lieve sexe niet meer
onverschillig ben, kan ik dat zeer wel begrijpen.
Zoo gij niet bemindet, ik zoude echter niet durven
instaan voor uw volgend gedrag. Verdenk mij niet,
Willem ik acht a zeer hoog ij zijt zoowel de
braafste als de gevoeligste jongeling dien ik ooit
kende; uw hart heeft nog veel sneer liefde noodig
dan uw temperament: dit alles weet ik, maar ik
weet ook dat in uwe jaren, en vooral in uwe omstandiglieden de praktijk veel zwaarder valt dan de
bespiegeling. Hoe lief heb ik mijn Willem om zijne
voelens van eer ...
grootsche, eenigzins romanesque ge
Maar het lieve meisje is Lotje itoulin! Zij ademt niet
dan voor u, haar vriend.. Het staat mij niet vrij,
die zoo onopgemerkt voortkruipt, a te bestraffen
over uw verschil met van Goudenstein. leer er alleen
uit dat gij in vuur gezet zijnde, iets kunt doen
daar gij met schrik en berouw op zoudt. terugzien.
Verstaat gij mij? r zijn velerlei verzoekingen. Lieve
jongen, ik beef voor uwe geweldige. hartstogten!
Weêrsta de beginselen. Nu is 't nog tijd om te zeggen: tot hier toe, en ziet verder!
Hoe gaarne zoude ik a raden: vlied Lotje om haar
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zelfs wil! maar mijn karakter is niet zoo hoog gestemd als het uwe. Ik heb maar weinig van dat
vaste , 't 'welk onze pligten ons dwingt op te volgen, en die onze vermaning tot een: ik gebied u
dit, verhoogt. Ik kan alleen zeggen: dit zal zoo best
zijn voor u. Ik geloof ook dat ik haar vlieden zoude.
Maar gij zijt een veel vuriger vriend dan ik een
minnaar ben. Ja, gij bemint mijne zuster; maar gij
kunt u uwe Lotje, doodelijk om uw afzijn bedroefd,
niet voorstellen, of gij keert terug, omhelst haar
en zegt met uwe oogen : ween niet, ik blijf bij u!
Voor zulk eene vriendschap ben ik niet bestand. Iedere
wederkeering zal haar nog meer verbinden: wat zal
't einde zijn ?
Indien ik u echter hoop op mijne zuster gaf,
dan vleide ik u, hoeveel dienst the hoop u ook doen
zoude. Chrisje houdt van u als van een speelmakder harer eerste jeugd, maar zij kent over het geheel hare waarde te wil, om zeer gemakkelijk eene
keuze te doen. —Mij dunkt dat Chrisje ook heel veel
deel nam in het historietje met den jonker. «Het
doet mij leed, zeide zij, om mevrouw van Oldenburg: uw vriend moest zich zoo vroeg niet berucht
maken. ', -- De oorzaak had echter hare goedkeuring. --- « Is het, zeide zij met die edele, eenigzins trotsche houding, die zij kan aannemen, „is
het niet verdrietig, mama, dat de eer en rust eenei
jonge jufvrouw niet meer veilig is, wanneer een
slechte knaap the durft aanranden en een eerlijk
heethoofd die quasi verdedigt? Wie zou zich met
zulke figuren willen bemoeijen? Ik niet.', Toen
kregen wij heertjes van de schepping, zoo als zij
ons noemt, nog een paar zetten; ik beu niet tegen
Chrisje opgewassen, weet gij; en zij zegt de dingen
zoo aardig dat zij nog meest altoos een kus van
mij krijgt voor hare vermaning.
Nu zal Leevend ook zien, dat hij mijn boezem
Ik was vijf en twintig jaar , en had nog-vriends.
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nooit een meisje gezien, dat mij half zoo wel als
Chrisje beviel Mijn stil huïssêlijk geluk, mijne

studie, mijn Willem, alles was wel. Dit is nu zoo
niet meer. De gemeenzame omgang met de lieve
jufvrouw Veldenaar heeft mij wat heel veel behaagd.
Toen zij hier was, merkte ik het zoo niet; toen zij
weg was, voelde ik eerst hoe waard zij mij bleef!
Hoe bet zij, Wim, ik verlang om die lieve weder
te zien; maar mogelijk zijn er al kapers op de
Miskust. En ook, hoe zal ik liet best aanleggen? Misscbien zal zij zich met mijn ordinair goed ezelvergenoegen; mij bet onmogelijke te vergen,
kan geene jufvrouw Veldenaar willen; zij weet wel
dat de natuur mij belet heeft om immer een Willem
Leevend, een Veldenaar te worden. Hoe het zij,
altoos ben ik
uw getrouwe vriend,
P. ITIILDER.

Mevrouw CORNELIA VAN OLDENBIJEG aan den
beer WILLEM LEEVEND.
B cmi n de Z 0011! Gij zijt dan in staat om iets
voor uwe moeder te veriseelen, dat gij verpligt
waart haar te zeggen? Eenige dagen geleden ontving ik eenen brief van mevrouw Helder. Die brief
ontstelde en bedroefde mij dermate.... maar gij
kent bet aandoeneljk hart uwer moeder; gij weet,
hoe ongeschikt zij is, om zulke hevige schokken uit
te Staan! ik weet dan alles
Mijn waarde man is des te meer over uw onbetamelijk gedrag verstoord, omdat bet mij zoovele
tranen kost. Heeft de man ongelijk, dat bij u niet
zien wil, die zijne vrouw zooveel schrik en verdriet
hebt aangedaan?
ik vleije mij, dat gij bet voor niemand dan voor
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jufvrouw Roulin zult hebben opgenomen. In the veronderstelling zeg ik dat ik de oorzaak niet afkeur.
Jufvrouw Roulin is zulk een beminnelijk, zulk een
deugdzaam meisje dat zij zulks waardig is, en ik
troost mij juist hierom met de gedachten dat gij
een zedig jongeling zijt. Maar dat gij, in dolle
drift, uwe rust, uw leven, de rust uwer moeder,
misschien uw eeuwig heil opoffert aan, en in de
hand stelt van een deugniet, dien gij met reden
veracht, hierdoor verdient gij het hoogs
te onge
noegen uwer bedroefde moeder.
Hebt gij ook wel de beste middelen uitgekozen,
om zulk eene waarde persoon van uwe achting
proeven te geven? Hoe moet het eene jufvrouw
Roulin treffen, dat men over haar Qveral zal praten!
en op welk eene wijs is wel te vermoeden. En in
dien gij met eene wond daar waart te huis gebragt,
hoe zou zulk een gevoelig meisje niet doodelijk
geschrikt hebben! Indien gij in haar bijzijn het loon
uwer woede hadt ontvangen, of zoo hij then gij hebt
nedergelegd, aan zijne wonden gestorven ware.. . . Hoe
zou zij gelasterd zijn geworden! en wat behalve
de vlugt uit uw vaderland, konde u gered hebben?
Wat is dat toch voor een vriend, daar gij zooveel
mede op hebt? Lieve Willem! ik vrees bijkans voor
alles! Mogt uw goed, uw eerlijk hart nog onbe
smet zijn ; mogt ik in mijnen zoon nog mogen roemen! Gij hebt uitmuntende zielsvermogens: maar
zulke driften! Weersta de beginselen en word wijs.
Uw vader verzoekt u ernstig mij geene tranenmeer
te doen storten uwe zuster groet u vriendelijk.
Mijne zware ongesteldheid belet mij iets meer hier
bij te voegen, dan dat ik ben
uwe bedroefde moeder,
C. VAN OLDENBURG,
geb. BURLET.
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Mejufvrouw PETRONELLA RENARD aan Mejufvrouw
ALIDA LEEVRND.

Waarde Leevend! Welk een aangename dag
was die welken ik met u, in 't bijzijn uwer lieve
mama doorbragt! De vrees dat zij mij niet gene
gen was, is ten eenen male verdwenen. Hoe komt
het toch Daatje dat zij mij door u liet verzoeken P
Dit is nog nooit gebeurd. Hoe het zij, nu heb ik
gelegenheid om haar te doen zien dat ik een verwaarloosd, maar geen verachteijk karakter had;
ook toen zij mij zeer ongunstig beoordeelde.
Welk eene beminnelijke vrouw is uwe moeder;
welk een geest van huisseijkheid straalt bij haar in
alles door! Hoe minder ongevallig is reeds haar
man, nu hij zich naar haar poogt te schikken! Dit,
ik beken het, gaat nog zeer gebrekkig, zeer stroef;
doch toont des tç meer dat het hem ernst is. 't Is
of hij reeds eene betere kleeding, eene betere hou
ding
he
Jammer dat het geval met Willem hem
eft.
zoo verbittert! Dit moet uwe moeder zeer grieven!
Uw gedrag omtrent haar is zoo dat het a de grootste eere, en haar het uiterste genoegen moet versc affen. Dit verblijdt mij boven alle verbeelding.h
Den hateljken, sluipenden jongen kan ik zoo weinig
als gij dulden. Wat heeft mijn lieve Wim hem ooit
misdaan?
Ja, die Rammel weet altijd wat nieuws! Zij verzekert mij, in vertrouwen, «dat Wim en Lotje
eikander beminnen en dat het op een huwelijk zal
neêrkomen, want Lotje Roulin is van zulk eerie fatsoenlijke familie als Wim durft te denken enz. enz:
maar dit, zei zij, is nog niet met al. ,., Zij gaf mij
peen tijd om te antwoorden.» Wim verloopt zich
droevig in de Sociniaanderj en Heftig zegt dat hij
dan eeuwig ongelukkig is./„Wat zij verder praatte,
hoorde ik niet regt; ik was zeer ontsteld. Gij weet
hoeveel ik van Wim houde; zeg mij Daatje, wat is
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dit toch voor eerre ligtmisserij , daar hij zich zoo
aan te buiten gaat en die hem eeuwig ongelukkig
zal maken ? Ik vroeg het haar niet; ik wil voor
haar niet weten dat ik 'zoo onkundig ben. Wat
weet ik buiten onze galante modekraam , toch b edroefd weinig! Het is mij te geleerd: maar dit weet
ik dat het mij bitter treft. Schrijf mij eens zoo gij
kunt en lust hebt. Ik houdt nog al veel van u;
trouwens dit weet gij. -- Vaarwel!
Uwe vriendin ,
P. RENARD.

De heer WILLEM LEEVEND aan Mevrouw CORNELIA
VAN OLDENBURG.

Teeder geliefde Moeder! Ik kan mijnetranen niet weêrhouden , als ik overweeg dat ik mijne
hoogstgeëerde mama oorzaak gaf, om mij zulk eenen
brief als ik van haar ontving, te schrijven ! Hoe
heeft mij 'die brief getroffen! Eene fijne diep doorgaande smarte, die echter met zekere aangename
gewaarwording vergezeld ging. Geen drift, geene verwijtingen, zoo geheel moeder. Ach! konde ik mij
thans voor u nederwerpen en op mijne knien vergeving bidden, mijn berouw betuigen, om uwe
liefde bidden! Vrees echter niet dat ik schuldiger
ben dan gij nu weet ; en geloof dat ik uit liefde
voor u verborg daar ik mij onmogelijk over kan
schamen, als ik op de oorzaak zie. Ja, het is de
beminnelijke, de deugdzame Lotje Roulin, voor wie
ik mij te weer stelde. Wie kan een uitmuntend
meisje hooren lasteren en bedaard blijven? Professor Maatig heb ik, op zijn verzoek, =alles verhaald:
zijn hoogeerwaarde spreekt als een verstandig va
der; hoe hoogacht ik hem! Ik zal, hoop ik, voortaan
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geene reden meer geven om zijne berisping te verdienen. De vriend omtrent wien gij ii informeert,

is een braaf verstandig man en als zooltanig be
kend. ik wenschte dat ik hem .hier bij mij konde
krijgen; maar mijn heer Rollin is nog niet geresolveerd om van Goudenstein's kamer, te laten betrekken.
Mijn lust tot studie is sterker dan, ooit; mijn
vriend Jambres is daar geen der geringste aanleidende oorzaken toe. Hij kan mij én als student, fn
als mensch onbegrijpelijk nuttig zijn.
Mogt een spoedig antwoord mij uwe volkomen
herstelling verzekeren; mogt ik in uwe gunst hersteld zijn en mij met de grootste achting en liefde
weder durven noemen
uw gehoorzamen zoon,

W. LEEVEND.

Mejufvrouw CHRISTINA HELDER aan Mejufvrouw
ACOBA VELDENAAR.

Mijne allerwaardste vriendin! Noggebeel
door vreugd ontroerd, omdat ik u heb wedergezien,
meer dan ooit overtuigd dat uw hart al de gewaar
wordingen van het mijne kent, voelt, beantwoordt;
dat, is het mogelijk, eene afwezigheid van ettelijke
weken ons nog dierbaarder aan elkander maakt,
stond ik dezen morgen vroeg op. Door mama's
kamer gaande, gaf ik haar een kusje, en zeide
dat ik hier, ging ontbijten en aan mijne Veldenaar
schrijven behoef ik u te zeggen dat dit h ar e hoogste
goedkeuring wegdroeg? Zij groet u.
Gedurig leg ik mijne pen neder, nu om een
kapelletje, dan om eene ontluikende bloem te beschouwen Dan zie ik veidwaarts en zie mijn dartel
rijpaardje vrolijk om springen, of op mijne stem
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aan het hek trappelende aansnellen; wat ter zijde
af, graast het reeds gemolken vee in eene logge tevredenheid. Wat belooft deze schoone morgen een
heerlijken dag! De zon schijnt aan een lucht, zoo
helder als kristal , er is maar even zoo veel wind
als nodig is om alles leven bij te zetten; het
zuiver water in den vijver golft en schittert zoo
sterk, dat ik mijne voile noodig heb.
Zus eens ! daar zie ik zoo waar onze Pauwtje ook
al! en het is eerst zeven uur! verbaasd wat drijft
-hem zoo magtig vroeg uit zijn bed; wat of hij daar
bij dien hoogen beukenboom uitvoert? .... ik zal
mijn kijkertje eens stellen, en den vriend er voor
brengen..... Ha ! ha! dacht ik het niet? Hij krast
uwe ;raamletters op de schors van den boom!
Heel wel, broerlief, ik zal u wel vinden!
Ik lees daar des kolonels brief en uw antwoord
nog eens over. Dit moet de man zijn, indien gij ooit
besluit om te trouwen. Mijne mama las dien met
uwe toestemming; zij acht u meer dan ooit.
Omtrent Willem heb ik mij nader onderzocht; ik
geloof nog dat hij mij onverschillig is ..... Daar
komt mijne mama: haar gezelschap is mij zoo dierbaar! Ik eindig dus, maar ben
geheel de uwe
C. HELDER.

De heer WILLEM LEEVEND aan den heer PAULO S
HELDER.

Waarde Helder! Nu geloof ik dat wij beginnen te sympathiseren. Gij verstaat mij nu beter.
Uwe liefde voor jufvrouw Veldenaar kan zoo vurig,
zoo teeder niet zijn, als mijne vriendschap is voor
dit engelachtige meisje; onze temperamenten zijn te
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onderscheiden, Omdat ik echter uwe zuster bemin,

ben ik veilig; mij zal ook geene aanleiding gegeven

worden , want, niets is zoo zuiver als de liefde van
mijne Lotje voor mij. Ik weet het, betrachten is ,
moeijelijker dan bespiegelen. Maar zoo dikwijls ik
mijne Lotje zie, zoo dikwijls zij mij met schroomvallige, liefde steelsgewijze van ter zijde beschouwt,
ben ik zoo geheel haar vriend, dat ik haar alzoo
wel zoude kunnen vermoorden als verleiden.
Uwe zuster bemin ik; ik beminde haar altoos. Ik
moet haar niet weder zien; zij is te gevaarlijk voor
mij ; zij kan aan mij niet met onderscheiding denken, nu zij zoovele waardige jongelingen kent, en
aan hen behaagt. Nu heb ik nog pas zooveel gezond
verstand behouden, als noodig om mij te doen begrijpen dat ik haar mijden moet, die ik zoo bemin
en de mijne nooit zal mogen noemen.
Het verwondert mij niet, dat uw hart niet bestand geweest is tegen den gemeenzamen omgang
met de lieve Veldenaar. Minder levendig dan hare
schoone vriendin, ernstig door overdenking, maar
wellevend, blijmoedig uit godsdienstige beginselen,
fijn van trekken, schoon van oogen, behoeft zij
geene schoonheid te zijn , om sentimenten in te
boezemen die gij nu leert kennen. Ik denk echter
dat zij, even als uwe zuster, dat lastig ledig des
harten volmaakt vervuld voelt, door de vriendschap
die zij geniet en ontvangt. o Had mijne Lotje eene
vriendin, zoo wel voor haar berekend ! Ja, zij
heeft eene zeer brave, eene zeer verstandige vriendin, maar is ware vriendschap niet altoos gegrond
op eenstemmigheid des harten, op iets sympathetisch
't welk men niet zoo goed beschrijft als gevoelt.
En in dat opzigt is jufvrouw Belcour de uitgelezen
vriendin van Lotje nimmer. Het is die vriendin niet,
die mijn Lotje's hart zoekt. Het is meer hare moederlijke beschermster. Zij verschillen ook te veel in
jaren. Jufvrouw Belcour is wel twintig jaar ouder,
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zij heeft een schat van ondervindingen en , iets eerwaardigs dat ons meer achting dan liefde inboezemt.
Onze verkeering is meer gedwongen dan vrij. Ik
zie duidelijk dat haar dit zoo wel pijnigt als mij ! .. .
maar mijn hart is geheel voor uwe zuster. Moet
echter eene Lotje om mij ongelukkig worden ? En
zal ik wel immer met eene andere zoo gelukkig
kunnen zijn, als met haar die mij zoo bemint? ... .
Maar mijn hart is niet meer vrij! Anders, wat heb
ik te doen met zulke vooroordeelen , die de voortbrengsels zijn van eenen dwazen hoogmoed? Trouwens,
zij is van eene zoo goede als. achtingwaarde familie.
Hieruit ontstaan Beene zwarigheden; en wat zegt
het een weinig meer of minder met tijdelijke goederen bevoordeeld te zijn bij menschen die- wel
denken? Bemin
uw vriend,
W. LEEVEND.

MejufvroaW ADRIANA BELCOUR aan den heer
WILLEM LEEVEND.

Mij n he er! Noodeloos ware het voor u iets te
verheelen, hetwelk u zoo wel bekend. is: mijne vriendin bemint u. Vergeefs vleide ik mij dat zij deze
dwaze lliefde zoude hebben overwonnen, vóór zij de
vernedering onderging die er gelegen is in dit te
belijden; niet aan mij, hare moederlijke vriendin,
maar aan eenen jongeling, die welligt aan zijne
eigene verdiensten en de zonderlinge bevalligheden
zijns persoons, deze zwakheid dank zal weten. Beroem u daar echter niet te veel op. Mijne vriendin
heeft der liefde geen toegang tot haar hart gegeven,
dan onder den sluijer der vriendschap. Nog gelooft
zij alleen uwe vriendin te zijn, terwijl zij u met
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de allersterkste genegenheid vurig bemint. Om mij
hieromtrent te kunnen misleiden, was het noodza-

kelijk dat zij eerst zich zelve ter goeder trouw
bedroog. Ik, die zoowel de eenvoudigheid als de
zachtheid van haar lief hart volmaakt ken, ben
daarvan verzekerd. Ik heb niets nagelaten, wat ik
eenigzins dienstig oordeelde, om haar deze liefde
te doen smoren. Liefde sterft, als de hoop is afge
sneden. Konde ik zeggen deze spreuk ten haren
opzigte bevestigd te vinden. ik heb haar feeder hart
gegriefd met de herhaling, dat gij haar niet bemindet, dat gij eene andere bemindet; daaruit heb ik
geredeneerd om haar des te klaarder te doen zien
hoe ongelukkig zij zich maakt. «Wat heb ik, zegt
zij, die niets begeer dan zijn geliefd bijzijn, dan
zijns vriendschap, toch met Zijne liefde te doen?»
Mijne vriendin wordt bemind door een zeer braaf
man, aan wien zij eeoc goede partij doen zoude.
Hij beminde haar toen zij nog een kind was, en
de hoop dat hij haar eens zonde verkrijgen, heeft
hem tot in zijn dertigste jaar nog ongehuwd gelaten.
Zij had nimmer genegenhe
id voor hem en ik ge
loof dat zij nooit, vóór zij u zag, liefde gekend
heeft.
Somwijlen ben ik misnoegd op u; meermalen bedroefd en altoos doodeijk bekommerd voor u beiden.
Wist gij hoeveel belang ik in haar stel! Wist gij dat
zij, buiten mij, niemand in de wereld heeft dan
haren broeder, en dien kent gij! Sta mij dus toe
dat ik u de volgende vragen doe, is uw hart vrij?
Zijt gij in staat om de waarde mijner vriendin in
hare zeer vernederde omstandigheden te zien?
Kunt gij ooit meer dan de vriend zijn van jufvrouw
Itoulin? En nu vraag ik, hebt gij moeds genoeg om
haar doodelijk te bedroeven door een ander verblijf
te kiezen, onder liet beste voorwendsel? Kunt gij
hiertoe overgaan? Zoo neen, beloof mij dan dat
gij u nooit zult bedienen van een zwak oogenblik,
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waarvoor mijne vriendin met alle hare deugd en
godsdienst mogelijk niet altoos zal beveiligd zijn.
Laat ik u mogen zeggen dat ik gunstig voor u
ben ingenomen. Hij die door Lotje bemind wordt,
moet geen ordinair jongeling zijn. Zoo oordeelde ik,
vóór ik u gezien had. Nu ken ik u in persoon. r-Ik vertrouw , veel op u. Uw gelaat is zoo open ,
de opslag uwer Dogen is zoo vrij, zoo eerlijk .... .
maar twintig jaar, en het meisje eene Lotje!
o -Mijnheer Leevend, ' beloof mij op u woord van eer
dat gij haai beveiligen zult, ook dan als zij het
gevaar niet kent , en ik zal u met mijnen laatsten adem nog zegenen. Schrijf mij spoedig. Berigt
mij alles. Houd dezen, gelijk ook uw antwoord, voor
haar verborgen. Zij kent het schrift op het couvert
niet. Bezorg zelf uw antwoord op de post. Meld
mij of zij beter is dan ik durf hopen.
Vaarwel; ik ben
uwe ware vriendin,
A. BELCOU1.

De heer

WILLEM LEEVEND

aan Mejufvrouw

ADRIANA BEL COUR.

Waarde jufvrouw Beleour! Wat zou de
moederlijke vriendin mijner Lotje toch niet mogen
vragen aan haren Willem Leevend ? Ik stel het mij
ten heiligen pligt uwe vragen met de grootste opregtheid te beantwoorden. Hoe jong ik nog ben,
mijn hart is niet vrij. Vóór ik uwe vriendin zag,
was het , niet meer in mijne magt. Ik maak om
reden, mij voldoende, van die liefde een dierbaar geheim, hoewel ik mij niet weder bemind zie en
mijne hoop daarop volstrekt geen grond heeft. Ik
kan dus nooit meer dan de vriend zijn van mejufvrouw Roulin. Hiermede heb ik uwe vragen beant-
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woord. Permitteer mij nu dat ik u insgelijks vraag,
om wat reden zijt gij somwijlen misnoegd op -mij ?

Geloof mij dat dewijl ik de liefde$ van dit beminnelijk meisje niet kan beantwoorden, mij cie liefde
bedroeft, Mijne eigenliefde is niet in staat om mij
Iaarovér te troosten. Denkt gij niet dat ik al het
verrukkelijke besef, 't welk er moet gelegen zijn
in die teedere liefde van eene Lotje Roulin ? Denkt
gij dat ik niet voel, hoeveel zulk een edelaardig
meisje zal lijden als zij zien zal, dat zij niet weder
bemind wordt?
Was uwe Lotje een meisje van een ordinair karakter, ik zoude mij minder bedroeven; maar ik
ken hare waarde, ik weet dat haar geestgesteldheid
derwijze gestemd is, dat zij voor altoos eene keuze
gedaan - heeft. Niemand zal mij in haar hart opvolgen. Moet Willem Leevend beloven, zijn woord van
eer geven, om geene misdaad te begaan, daar zelfs
een monster voor zou schrikken? Niets dan uwe
moederlijke liefde voor mijne Lotje, kan mij na die
beleediging, met u bevredigen? Ik ben nog jong,.
mejufvrouw, maar ik ben overtuigd van mijne sterke
gehechtheid aan alles wat de ware eer eischt. Beminde ik niet reeds, vóór ik haar zag — zij zou
mij den zwaksten der menschen maken. De liefde
alleen beveiligt mij; ik ben haar vriend: zij is dus
ook veilig bij mij. Zeg 'niet dat ik nog weinig
kennis heb van het vermogen der driften; maar
hier, hier in het • binnenste van mijn hart, klopt
een gevoel van eer dat, ondersteund door liefde en
vriendschap , mij in staat zal stellen om harer waardig
te blijven. Ik vrees, dat zij niet heel wel is. Zij
klaagt echter niet; maar ach ! haar lief gelaat is
verbleekt en betrokken..... Onze conversatie is
heusch, echter wat stijf. Hoe moeijelijk valt mij
dit! Met de hoogste achting noem ik mij
uw vriend,
W. LEEVEND.
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[Hier volgt een brief van Ds. Heftig aan Prof.
Maatig, waarin Zijn eerw. schrikkelijk uitvaart tegen
Arminianen, Socinianen, Menisten enz. enz.; zich
beangst maakt dat Willem Leevend tot de leerstellingen dier valsche broeders zal verleid worden;
vraagt of hij jufvrouw Roulin niet verleid heeft;
of hij niet aan spel en wijn verslaafd is; of de
afschuwelijke, Dambres niet zijn vriend is enz. en
vermaant eindelijk den professor zich door geene
menschenvrees te laten weêrhouden, om Leevend
op den regten weg terug te brengen.]

Mejufvrouw JACOBA 1ELDRNAAR aan Mejufvrouw
CHRISTINA HELDER.

Mijne beste! Ziedaar een der liefste mijner
wenschen vervuld. Gij zijt buiten, en meer dan
ooit berekend, om de onschuldige genoegens des
landlevens te genieten. Het bijzijn van mevrouw
Helder heeft mijne teedergeliefde moeder zeer opgewekt. Zij bedankt mevrouw nogmaals voor dat
vriendelijk deelnemen in haren zwakken staat. Ach
mijne Chrisje, hoe smeeken wij dagelijks om het
leven dezer dierbare, dezer teedergeliefde moeder!
Nu hopen wij weder van het gebruik der ezelinnenmelk en het zachte saisoen alles.... Terwijl ik dit
schrijf, zie ik uit mijn venster dat zij in den
bloemtuin wandelt met de vier kleinen om haar.
Lieve vrouw! Zij lacht Jetje vriendelijk aan, die
een handvol maagdeliefjes voor haar geplukt heeft.
Ach Chrisje, zoude ik, ook om uw bijzijn, dezer
moeder mijne hulp onttrekken P Ik kan er niet toe
besluiten. Twijfel echter niet of het denkbeeld dat
gij zoo nabij zijt, en ik u niet zien kan, mij pij
Maar pligt is pligt; en niets kan mij hier-nigt.
over troosten, dan de bewustheid dat ik, moet
het zijn, mijn genoegen doe wijken voor 't geen
mijn pligt is, indien ik beiden niet tegelijk kan voldoen.
Waarom zoude ik voor u verheelen dat ik gansch
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niet onverschillig ben voor den heer van Sytsama?
Door mijnen brouler voorbereid om hem boog te

achten vereerd met de gevoelens die hijvoor mij
heeft kan dit met wel anders en nog 1 te meer
omdat zijn voorkomen mij beviel toen ik hem voor
twee jaren ontmoette Maar ik ben zoo wel over
tuigd van mijnen pligt om dit ons gelukkig huisgezin waar men mij onmorelijk kan jmtberen met
te verlaten dat ik bij tijds poog op mijne hoede te
zijn, om mij dien pligtniët al te moeijelijk te
maken. ik voorzie dat de personele omgang met
Sytsarna mij verder zonde brengen dan iJ nu gaan
m g. Ik moet mij zelve zoowel als hem beveiligen
en noodeloos verdriet sparen.
Hendrik meldt mij in zijnen brief, 'mijn kolonel
heeft uw brief gelezen, en gezegd: ik heb mij niet
bedrogen Veldenaar toen ik uwe beminnelijke zuster
lucid voor het waardigste meisje waarvoor een eerlijk
man immer gevoelig werd. u Meer niet 1 ombels
u en verzeker u ten overvloede, dat ik ben
uwe
C. VELD1NAAR
[Hier volgt het antwoord van Prof. Maatig aan
Ds. Heftig, waarbij Willem Leevend niet alleen
Vrij gesproken wordt van de hem ten laste gelegde
gebreken, maar zelfs geprezen wegens zijne ordentljke levenswijze en naarstigheid. Tevens wordt Leevend's vriendschap voor den heer lambres in bescher
ming genomen en die vriendschap onschuldig genoemd.]
Mejufvrouw ADRIANA BELCOUR aan Mejufsrrouw
CHARLOTTE ROULIM.

Teedergeliefde Lotje! Mijne zorgvuldigheid voor u is reeds tot den graad eener beaugttigde liefde opgekiommen. Uwe gezondheid, uw
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leven zijn in gevaar. Uwe liefde voor den heer
Leevend heeft reeds eenen grooten weg afgelegd.
Ach Lotje, gij hebt in een geval, waarin de vriendin
berispt en helpt, al den schrik eener minnares
uitgestaan. De teederstbeminnende vrouw., die haren
jongen echtgenoot in doodsgevaar ziet, kan geene
verscheurender angsten; gevoelen, dan gij gevoeldet
bij eene beuzelachtige kwetsuur. Was de heer
Leevend alleen uw vriend, gij zoudt hem zeker
zelve geholpen en het bloed gestelpt hebben, naar
de oorzaak gevraagd, en tevens niet heel wel te
vreden, hem bedankt hebben voor de moeite die hij
nam, om u in alle bijeenkomsten te doen bepraten.
Wat maakte hem bedroefd? Waarom is hij, sedert
dat voorval, zoo. achterhoudend? Ik zal het u zeggen. Juist datzelfde 't geen , zijn karakter in het
oog houdende, hem moest verrukt hebben, zoo hij
uwe liefde had kunnen beantwoorden. Me dunkt
dat het volgende bij hem is voorgevallen. Hij zag
dat gij hem met de hoogste, de teederste liefde bemindet; hij gevoelde alles wat gij lijden zult, wanneer
gij ontdekt dat hij u niet kan beminnen op eene
wijze die gij, om gelukkig te zijn, nodig hebt. Zijne
ziel streed eenen treurigen tweestrijd: zijn hart
verbood hem ook den minsten schijn te geven;
zijne erkentenis wilde het tegendeel. Ik kan u verzekeren dat hij eene andere beminde, vóór gij
hem leerdet kennen. Kunt gij, mijne Lotje, dit lezen
zonder de verscheurendste aandoeningen van leedwezen en droefheid? Vreest gij niet ' dit nogmaals, te
lezen, en leest gij het echter niet nogmaals, hoewel
met een afgekeerd gelaat en vlugtig oog? Gelooft
gij nu nog dat gij alleen zijne vriendin zijt ?
Vlei u niet in uwe kalmte, in uwen onuitsprekelijk aangenamen toestand de verzekering te hebben,
dat gij niet verliefd zijt; dit verzekert mij, dat gij
liet reeds , tot mijmerens toe zijt. Dit zoete vergif
zal alle uwe vochten aansteken ; uw teeder gevoelig
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gestel kan zulk een lijden niet heel lang doorstaan.
Gij zult als eens :lentebloem wegkwijnen, door een
vijand, die aan den wortel van uw leven in het
verborgen knaagt. Keer dus nog terug, mijne Lotje,
of gij zult het slagtoffer eener liefde worden , die u
wel haast te sterk zijn zal. Eens hoort gij , met een
zacht, smartelijk glimlachje , dat uw vriend
staat zal veranderen. Trouwen! Dit woord is zoo
smartelijk voor u, dat het nooit over uwe lippen
komt : uw bloed verstijft: gij neemt eene onverschilligheid aan die u niet eigen is, die no dieper
grieft dan droefheid, aan welke men lucht geeft. Het
is gedaan! herhaalt gij meermalen, zonder zuchten,
zonder tranen: want alle hoop is vernietigd. Aan
dit ijsselijk denkbeeld houdt gij u vast; uwe toenemende ligchaamszwakheden vermeerderen de duisterheid van uwen geest; de diepste afzondering is u
thans alleen dierbaar; voor alles, zelfs voor uwe.
vriendin onverschillig, sloopt eerie nare tering u
weldra. En eindelijk, gij sterft, met den naam
uws vriends tusschen uwe lippen, terwijl gij hem
dan nog der eeuwige Barmhartigheid even vurig- als
u zelve aanbeveelt!
Dit, mijne Lotje, voorspel ik u met eene bevende
huivering. Indien gij nog niet terugkeert, zal dit
uw deel zijn. Daarom, bij al wat u heilig is, keer
terug! Zeg aan uwen vriend . dat hij u verlate ; 'dat
hij een ander verblijf neme; beef, ontroer, bedroef
u, ik zal alles toestaan, alleen Levend moet van
woning veranderen. Hij zal gaan, indien gij het van
hem vergt. Nogmaals, mijne Lotje, geef mij gehoor.
Indien gij u boven deze dwaze liefde verheft , kunt
gij nu nog gelukkig zijn; gij zult groot zijn in
mijne — in uwe eigen oogen, en in uwe onschuld
ontslapende, zult gij het loon uwer deugd ontvangen.... Mijne oogen zijn vochtig.... Vaarwel!
Uwe vriendin,
A. BELCOUR.

van
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[In een drietal brieven van mejufvrouw Heftig
aan mevrouw van Oldenburg, van mejufvrouw Leevend aan haren broeder, en van mejufvrouw de
Harde aan mejufvrouw Leevend, wordt hetzelfde
onderwerp behandeld, hetwelk Dr. Heftig aanleiding
gaf tot zijn brief aan prof. Maatig.
Jufvrouw Alida Leevend dringt bij haren broeder
aan op antwoord op haren vorigen brief en vraagt
hem in ernst, wat er toch van zijn geloof zij? Dat
mejufvrouw Heftig aan hunne moeder en mejufvrouw
de Harde aan haar over dat punt geschreven hebben.
Zij noodigt hem namens hare moeder uit over te
komen en zijn vriend Jambres mede te brengen.
In zijn antwoord stelt de heer Willem Leevend
zijne zuster omtrent zijn geloof gerust en neemt hij
de uitnodiging zijner moeder, ook voor den heer
Jambres aan.]
Jufvrouw

CHARLOTTE ROULIN

aan Mejufvrouw

ADRIANA BELCOUR.

Waarde Vriendin! Ik moet eindelijk toch
schrijven; ik moet mijn gedrag, mijn hart, mijn
arm, ziek, gebroken hart regtvaardigen. Was ik
maar zoo geesteloos, zoo onverschillig, zoo traag
niet! Wat zal het baten? Gij zult toch zeggen dat
ik bedwelmd ben; mijn geest, 't is waar, is niet zoo
helder, zoo onberoerd als de lucht is die thans mijne
oogen tot zich trekt; wat kan dat bewijzen? Ach,
Belcour ! waarom verdenkt gij mij? Heb ik dan
ooit iemand misleid? Zoo gij echter gelijk hadt ... .
zoo ik - mij zelve misleidde....!
Welnu, stel eens een oogenblik dat ik mijn
vriend bemin, kunt gij danzeggen: doe hem een
ander verblijf nemen ? .... Zoude ik' zulk eenen schok
doorstaan ? .... Moet ik mij allengs aan zijn afzijn
gewennen? Gewennen? Ach, stel eens, zeg ik, dat
ik op hem verliefd ben; (hoewel het zoo niet is) ,
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en dat ik hem doe vertrekken, zal dan mijne verbeeldingskracht n etntloe jen mij do delijk afmat

ten, mijne levensgeesten verteren, mijne krachten
sloopen door hem altoos voor mij te willen plaaten?.... Stel nu dat ik hem bemin; o dan is zijn
bijzijn noodzakelijk voor mijne gezondheid, dan
moet ik door hem le zien, herstellen; dit is, als
men maar twintig jaar telt, mogelijk. Dan zal het
moeten zijn, eindelijk moeten zijn!..... Dat moeten
zal bij mij alles afdoen. Laat hem dan gaan, als
hij moet gaan. Leert de ondervinding niet dat als
er geene mogelijkheid is om iets langer te behouden, 't welk ons zoo dierbaar was., de ziel dan al
hare krachten bijeenroept, en ons in staat stelt om
veel bedaarder afscheid te nemen, dan wij hadden
durven denken?
Maar waarlijk, zeker, mijne vriendin, ik ben niet
verliefd! Indien gij er niet van gewaagd hadt, nimmer
zoude ik daaraan gedacht hebben. Nu zal ik om
u te voldoen, mijn hart nogmaals onderzoeken. ik
zal gaan zien of de verschijnsels die gij daar voor
houdt, wel noodzakelijk, en in mijn aard, liefde
aanwijzen; en dan zult gij zelve zien, dat alles
vriendschap is. Voor u zoude dit zoo niet zijn. Gij
doet alles uit zulke strikte koelberedeneerdebeginsels; uw temperament benevelt nimmer uw verstand;
gij zijt altoos groot. Maar uwe Lotje! - Ach! gij
kent mijn teeder, mijn gevoelig hart; de fijnheid
mijner aandoeningen zijn gevolgen van een zwak,
niet ongekrenkt zenuwgestel. Mijne vriendschap moet
wel zachter, meer liefde zijn dan de uwe. Maar
he geraakt ge nu tot het besluit, dat ik verliefd
ben? Moet Leeveud meer dan mijn vriend zijn, omdat mijn hart krimpt, als
i k h em n dien staat
zie? bleek, vermoeid, bebloed ..o Belcour, denk
het niet! Ja, ik sloot hem, vervoerd door medelijden
en droefheid, in mijne armen; mij ontglipten eenige
woorden; hij is mijn vriend; dat is genoeg! Ge-
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noeg, om mij alles te doen gevoelen wat ik gevoel,
zoo dikwijls ik vrees dat hij niet gelukkig is.
Waarom schrijft gij dit ook toe aan eene drift die
ik niet eens wensch te kennen ?
Dit vraag ik alleen : zou dit in u alleen vriendschap geweest zijn ; wel waarom moet het bij uwe
aandoenlijke Lotje liefde zijn? Gij kent mijnen aard;
zoude ik zooveel over mijnen allerbeminnelijksten
Willem kunnen schrijven, zoo ik op hem verliefd
ware? Ach, de liefde is achterhoudend, grillig, ongelijk aan zich zelve ; vriendschap is eenvoudig. zedig,
gulhartig, teeder,, onbedekt. Gij zegt immers, dat hij
mij niet bemint: welk gevaar is er dan? ... , Wie
mag de gelukkige dame zijn, die hij bemint?
Ik ben niet heel wel, maar 't beteekent niet veel.
Mijn vriend zegt dat zijne Lotje wat bleek is: dat
is niets, als men wel is, althans niet ziek.
Uwe vriendin,
L. ROULIN.
Jufvrouw

JACOBA VELDENAAR

aan Mejufvrouw

CHRISTINA HELDER.

Mijne heel e lieve ! Dat verrassend bezoek!
niets was mij aangenamer. I) Gij kwaamt zoo stil
aanzweven; het was door de zware lommer niet
heel licht meer in het boschje; ik was zoo in ge
verdiept: is 't wonder dat mijn hart zoo-dachten
sterk sloeg; dat ik een weinig onthutst was door
mij in uwe armen te zien? Wees echter niet onge1 ) Uit een vorigen brief van Mejufvr. Helder blijkt
dat de familie Helder haar buiten weder betrokken,
en dat Chrisje hare vriendin -met een bezoek verrast had.
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rust lik schrikte niet z66 dat Ik voor de gevolgen
vreeS; en acht al ware het zoo, hoe dierbaar is
mij dan nog de oorzaak! Nogmaals dank, mijne
waarde, voor dat verrukkelijk avond-bezoek. Zijt gij
bij dat heerlijk maanlicht wel te huis gekomen? ik
zag wel dat gij mij iets te zeggen hadt, ook vóórik
uwen brief las. Gij waart niet zeer opgevrolijkt; dit
valt in mijn trant; o hoe bevallig zaagt gij er nit!
Indien het berigt nopens Leevend waar is, dan liegt
Zijne physionomie; die teekent niets dan gevoel,
en - eerlijkheid. Ik versta mij op de kunst van
zien geenszins, want ik hield mij verzekerd dat hij
beminde. Wat is het goed dat gij het maar bij de
oude kennisschap (een aardig woordje) zult laten
berusten. Bedankt om in de vacantie te komen
logeren! 't Is vreemd; 't is lomp ook. Kan Willem
lomp zijn? ik begrijp het niet. Zou hij overtuigd
zijn dat hij niet wel doet; dat hij al te gevoelig is
voor de beminnelijke jufvrouw Roulin en zich dier
zwakheid schamen? hoewel ik hem in staat ken,
om haar eens zoowel zijne hand als zijn hart te
geven. Hij is trotsch, 'weet gij. Hij vreest mogelijk
uwe plagerij; hij denkt mogelijk dat men meer van
zijne historie weet, dan hij liefst had. Dat hij een
slechte knaap wordt, geloof ik niet: maar dat hij
niet altoos zoo naauwgezet leven zal aan de academie als lijn vriend Helder in zijns vaders huis,
daaraan twijfel ik ook niet, hoezeer liet mij jammert. Dat hij het doorziend oog van mevrouw
Helder zonde vreezen, dit kan ik niet denken,
omdat ik hem van geeli kwaad verdenk. Want dat
bij een lief fatsoenlijk meisje bemint, dat alleen
minder geld heeft dan hij, dit kunt gij zelve, mijne
Chrisje, immers geen oogenbhik kwalijk nemen. Dat
hij weder bemind wordt, zult gij zeker uit oude
kennisschap zeer gaarne zien... Nu, lieve, bloos
niet! Laat uw lief hart zoo niet kloppen; ik weet
wel dat gij belang in uw speelmakkertje stelt.
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Heden! en Lotje is zoo beminnelijk, meer dan
schoon, zegt men. Dat zou een lief paar zijn. Het
is jammer dat het nog zoo lang zal duren, voor
hij dominè is en trouwen kan. Wat moet hij daar
wèl zijn, en hoe geschikt is hij voor huisselijk
geluk! Ik ben echter wat misnoegd op hem; hij
heeft mij beloofd mijne silhouette voor u te trekken;
daar zal , nu hij niet komt, ook niets van komen.
Stoute jongen, niet waar? Dit was de reis alleen
waardig. Nu, Hendrik is zoo handig als Willem:
mag the u dienst doen ? Vindt gij mij niet heel
opgewekt? Ach, mijne lieve moeder is zooveel
beter dan gisteren. Nu kom ik haast een heden
langen zomerdag bij u.
De uwe,
C. VELDENAAR.

De heer

WILLEM LEEVEND

aan den heer

PAULUS

HELDER.

Waardste Helder! Gij kunt u niet verbeelden wat het mij kost de uitnodiging op Beekenhof
niet aan te nemen. Maar ik moet; ik bemin uwe
zuster zoo zeer dat ik haar vlieden moet, om niet
zinneloos te worden door de gedachte dat zij voor
den braven Veldenaar niet onverschillig is. Zou ik
het voor mij zelven kunnen verantwoorden, indien ik
mij opzettelijk ongelukkig ging maken? Dit bid ik
u, maak een diep geheim van mijne drift voorhaar;
dit eischt mijne grootschheid, en the moet ik te
vriend houden, of.. . Mijne mama heeft mij toegestaan met mijn vriend Dambres een reisje, staande
de groots vacantie, te doen. Schande is het, dat
wij ons eigen Vaderland zoo weinig kennen; dat
onze jonge knapen meer weten te babbelen van
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Londen en Parijs dan van onze buitenprovincien
die echter veel merkwaardigs opleveren : immers

voor de zulken, die niet als woelzieke petits maltres
omvliegen, om te kunnen zeggen (waar of valsch,
dat doet er niet toe): «ik hen te Versailles geweest,
ik heb den koning gezien; ik heb met mevrouw
Necker gesproken. Voltaire was zeer vrolijk aan
tafel enz.,-i ofschoon zij niet verder dan Rijssel ge
weest zijn en Lodewijk XVI op geen vijftig voet
zouden hebben durven naderen. Zeker. Pauw, wij
hebben toch ellendige gekken in ons land; 'k zwijg
van den beslissenden toon, waarop zij snappen over
alle zulke onderwerpen die zij kwalijk genoeg
in eene Encyclopedie ter loops hebben gelezeri;
terwijl een paar dozijn onbereisde vlasbaarden wel
zeer deftig zitten te gapen over de leugens dezer
kundige heeren.
Van het beminnelijke meisje meld ik niets, ik ben
thans in correspondentie met hare vriendin. Het is,
dunkt mij, veel kiescher over haar te schrijven
aan hare vriendin, dan aan een vriend van mij.
Vaarwel
Uw vriend,
W. LEEVENI).
[Tiler volgt een brief van mejufvrouw de Harde
aan hare nicht Alida Leevend, waarin zij haar verwijt dat zij haar engagement met de heer Rijzig
geheim houdt. Zij raadt haar het huwelijk met dien
heer af, vooral om het karakter van diens moeder,
die als heerschzuchtig, bemoeiallig wordt afgeschil
derd. Verder vraagt zij hare nicht ten huwelijk voor
haren zoon , ofschoon zij over het algemeen tegen
echtvereenigingen van neven en nichten is: maar
«haar jongen is de zeun van jou moeders tweede
mans halve zuster,, en bestaat haar dus niet zoo na
in den bloede. Zij eindigt met hare nicht, Jufvrouw
Renard, den heer Rijzig en wie maar verder wil, op
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een vriendenmaal te nodigen. Willem moet echter
te huis blijven m omdat hij zoo sosiniaans is. „

Mejufvrouw ALIDA LEEVEND aan Mejufvrouw
PETRONELLA RENARD.

Lieve Pietje ! Al was, menschelijker wijs gesproken, uwe zedelijke bekeering zoo verre opgehaald dat gij nog vóór den winter onder het dak
zijn zoudt; al waart gij zoo vroom als Ruth, en
zoo wjjs als Salomon's eigene zuster, toch moet gij
eerre uitnodiging van tante de Harde om bij haar
te komen eten, aannemen, en tegen den dag des
gastmaals uw oom eene goede dosis opium inpraten.
Hij moet dien geheelen dag rusten, want gij moet
met mij daar naar toe. Zijt gij zoo naawgezet dat
gij hier iets tegen kunt inbrengen ? Rijzig komt
ook. Ik moest, dunkt mij, dominé en zijn vrouw,
met een paar van het klein gebroedsel, ook nodi
(want ik regeer tante geheel) . Op zulke schom--gen
mel-partijen daar ons hart niets mede te doen heeft,
mag ik the mengeling zoo gaarne. Hoe meer de
karakters en standen verschillen, hoe beter. Betje
van hier naast en gij; de baas uit de Gorterij en
ik; Rijzig en Kajanus; doming Heftig met tante;
onze lieve Rammel met mijne stille, zedige, minzame moeder; de scheele jongen en onze Gerrit!
o gij moet komen. Ik zal Bram maar nemen , denk
ik; want met onzen Gerrit kan ik niet omgaan
het gaat weer erg achteruit. Ik krijg belet.

A. LEEVEND.
Mevrouw CORNELIA VAN OLDENBURG aan Profes
GODFRIED MAATIG.

-S0r

Hoogeerwaardige Heer! Kunt gij het
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eener moeder vergeven, dat zij u met eenige
regels lastig valt over eereen teederbeminden zoon?
In het vertrouwen dat Uw H. Ew. mij dit gunstig toestaat, vraag ik U: hoe maakt mijn zoon
het aan de academie? Zijn de nadeelige geruchten, met opzigt tot zijne levenswijs en manier
van denken, gegrond? Behandelt hij eene brave
jonge jufvrouw onbetamelijk? Is hij aan het spel
verslaafd? Is hij een breteur. Is de heer Dambres
een gevaarlijk vriend voor hem? — Gij, mijnheer,
zijt zelf vader: meer zeg ik niet; want de droefheid die mij dit zoude veroorzaken, laat zich niet
beschrijven. Het is hoogst noodig, dat ik buiten zijn
weten daa rnaar het strengste onderzoek doe; want
ik zal mij daarnaar regelen. De onzekerheid
waarin ik hieromtrent ben, is niet uit te drukken,
noch hoeveel mij die kost. Edelmoedig man, geef u
de moeite om mij een voldoend en omstandig antwoord te geven. Op uwe berigten zal ik afgaan.
Mijne verzekering van achting voor Uw H. Ew. en
mevrouw Maatig leg ik hier met de grootste opregtheid af; en acute mij vereerd met mij te mogen
noemen
Uw H. Ew. Ootmoedige Dienares,

C. VAN OLDENBURG,
geb. BURLET.

[Het antwoord van prof. Maatig is zeer gerusstellend voor Mevr. van Oldenburg. De heer Leevend
heeft geene slechte begrippen over, de godsdienst;
zijne levenswijze is onberispelijk; hij studeert naarstig en zijne genegenheid voor jufvr. Roulin heeft
niets onrustbarends integendeel: zij houdt hem veel
te huis en bewaart hem dus om medegesleept te
worden door slecht gezelschap. Ook zijn vriend
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is onberispelijk en in staat om hem van veel nut in
zijne stu dien te zijn.
In een brief, in antwoord op het berigt van Mevr.
van Oldenburg, dat hare dochter geëngageerd is
met den heer Rijzig, wenscht Mevr. Helder hare
vriendin geluk met de , aanstaande echtvereeniging
van hare dochter. Voorts schrijft zij dat hare
dochter Chrisje niet onaangezocht blijft, maar dat
deze den man harer . keuze nog niet ontmoet heeft;
dat haar zoon Paulus niet onverschillig is jegens
jufvrouw Veldenaar, maar dat deze gezocht wordt
door den heer van Sytsama, een man die, indien
Chrisje hem beminde, verdiende haar schoonzoon te
worden. ]
Mejufvrouw

ALIDA LEEVEND

aan Mejufvrouw

MARTHA DE HARDE.

,Lieve tante ! Is het nu al weër honderd? Nu,
tante mag dan mal met mij zijn of niet, maar ik
kan het toch ras verkerven: 't is wonder dat oom
niet weër met een staand zeil naar mij toegekomen
is, om mij te bekijven. Het gaat een mensch niet
in de kleeren ritten, en zoo doende zou oom en
gij wel al den moed uitblusschen.
Nu, ik zal echter mijn pligt doen. Neemt tante
dat nu ook al weër kwalijk, dat ik van mijne
vrijaadj e met den heer Rijzig niets gezegd heb?
Heden, tante, dat spijt mij zeker! Mijne mama
stemt zeer in dit huwelijk; tusschen ons gezegd,
zij houdt mij voor haar tegenbeeld, geloof ik, want
zij leidt onzen Gerrit, voor zooveel zulk een figuur
te leiden is, en mijn mal zal mij dienen te leiden
zoo denkt mama. Ja, ik heb genoeg tegen zijn verstand gehad; zie, verstandige mannen willen meest
allen joolige vrouwen hebben. Het gaat er med als
met de rijke lui: al dat zij niet in hun zak steken,
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misgunnen zij aan anderen: want geld stopt geen
gierigheid. Maar ik moet evenwel zeggen dat hij mij
toevalt, in spijt van zijn verstand. Hij zegt dat
eene verstandige vrouw niet te verwerpen is en
zeer noodzakelijk zijn kan. Is dat niet beleefd?
Met Grootje Rijzig zal ik wel eens een aardigheidje
hebben maar alles zal goed afloopen hoewel ik
in haar verstand niet half zooveel zin heb als in
dat van haren zoon. Maar wat zal ik doen? Als
Rijzi g mij is opgelegd zal ik hem moeten hebben.
Zoodat uw zoon kan ik niet aanslaan; wij zijn en
blijven neef en nicht, en ook een huwelijk (zoo als
dit zijn zonde) uit liefde, is niet half zoo goed als
een uit rede. Hij zon mij immers al laten doen,
wat ik in mijn gekken kruin kreeg? Over den maaltijd kom ik zelve u spreken. Daar is wat veel aan
vast. Hoor, wij zullen domini 1-leftig en zijne vrouw
ook verzoeken: zij weet altoos wat nieuws, en kan
praten dat een mensch hooren en zien vergaat.
Mijn broer is niet sociniaansch; was dat zoo, dan
zou hij in de groote vtcantie zeker naar Polen en
niet naar Duitseliland willen, want in Polen mogen
zij heel vel sociniaanderij bedrijven. Oom zal wel
weten waar Polen ergens ligt. ik heb het vreesseljk
volhandig met mijne vrije' Daar is oom beneden:
ik zal hem dezen geven.
Uwe liefhebbende nicht,
A. LEEVEND.

Mejufvrouw

ALIDA LEEVEND

aan Mejufvrouw

PETRONELLA RENARD.

Li-eve Pietje! Daar is Wim ons met zjki
vriend komen verrassen; vóór hij zijne zware reis
gaat doen, komt hij nog eens te Amsterdam. Hij
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ziet wel dat hij hier in den weg is, en zal wel ras
verkassen. Ik kan mijne oogen niet gelooven, zoo is
hij veranderd! geheel man, geheel volwassen! al
het joolige, liet lange magere is uit den jongen. De
Leidsche lucht is goed, en zijn zittend leven maakt
hem niet kwaadsappig. De klant dien hij bij zich
heeft, bevalt mij niet; mama zegt zelve dat hij zich
onvoordeelig voordoet. Mijn oom gelooft, dat hij
eene ziekte onder de leden, of een moord gepleegd heeft, en is dus zeer op zijne hoede. Wim
verhaalt ons wonderen van zijns, vriends verstand.
Ik ontdek er niets van. Hoor, Piet, als alle geleerden
er zoo naar uit zien, dan is het te begrijpen dat zij
bespot en gehaat worden, door dat geslacht 't welk
men saletrekeltjes noemt.
Wel, ik hoop dat zulk een lieve jongen als Wim,
bewaard mag blijven voor de toevallen der geleerde gekheid. Alle meisjes zouden daar te veel bij
verliezen. Gisteren namiddag zijn wij, de scheele
jongen en de tooverdocter (zoo zal Jambres genóemd worden, en niet Jambres; ik heb de nijd
op dien naam) naar zeemansrust gereden. Tante
kende hem niet meer, en het was: "Nu, kind,
kleine boompjes worden groot; maar neef , studeer
je nu voor dominé? Ik hoop dat gij hier wat ligt
bij zult beroepen worpen, dat zou dan zoo zijn:
Ouwe kennis, koopje niet wat.» — Oom en ik houden
het altoos met malkander. Oom, zei ik, je hebt mij
gezegd , dat jij aan geen spook gelooft, en dat jij
wel eens een spook zien woudt; daar kun je nu
aankomen: ga maar eens met mij naar de comedie.
Hij. Spookt het daar dan!
Tante. Ja, onder de jongelui in de loges en
balcons, (hieten die dingen zoo niet?) daar kan
het wel eens spoken, dat men uit den bak roept:
Hou jelui daar wat stil in de loges! een mensch
kan hooren noch zien, zie, ik ben nog zoo al eens
med geweest in mijn tijd.
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Ik. Neen, jij fopt mij altoos, Tante. Zoo meen
Ik het niet maar een eigelijke spook of geest die

mep zien en tasten kan. Toe, laten wij er eens heen.
Hij. Wat zeg jij er van, moeder?
Tante. Dat is goed. ik ben nu wat door mijne
druktens van 't uithalen. En ik zie heel graag
d
an
sen op de eomedie. De tuinknecht moet maar eene
loge bestellen.
En nu is Wim naar u toe om te vragen of gij
med wilt; anders zal Ik u schrijven hoe het ging,
maar Ik hoop dat gij met ons gaan zult. Rijzig
weet er niets van.
Wim blijft verbruid lang uit! Houdt gij hem zoo
aan de praat?... Wim, want ik nam hem gisteren
avond in den knijpraad, neemt dat ik het niet in
mijne gedachten moet nemen, om hem af te danken.
Zie hier ons gesprek, op mijne kamer, nadat wij
gegeten hadden; de tooverdocter zat te lezen, of
sliep: dat weet ik niet. Luister, gij komt er ook bij
te pas.
Ik. Ja, je ziet evenwel hoe hij is, nu reeds is.
zijn, en je
Hij. Dan zul je er te eer aan gewdon
ZD
weet, zusje, de gewoonte is de tweede natuur.
Ik. Ja, maar de natuur gaat boven de leer.
Hij. Ja, maar dan moet men van de nood een
deugd maken.
Ik. Dat is proverbe, voor proverbe; maar zeg,
moet ik hem nemen?
Hij. Moeten is dwang. Wie kan is, als gij niet
wilt, dwingen?
Ik. Is dit een verwijt, of eene eenvoudige waarheid?
Hij. Hoe hadt gij 3 t het liefst? (Ik gaf hem een klap
op zijn schouder, omdat hij zoo schalkachtig lachte.)
Ik. En dan, dat grootje Rijzig, mijn lieve jongen!
Hij. Die moet gij er bij nemen; want gij kunt
Rijzig niet kwalijk dulden, dat Zijne moeder uwe
kleinkinders kinderen nog wel kan leeren loopen?
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Ik. Wat zegt gij daar? (Ik hield mij, of ik
schrikte.)
Hij. Eene groots waarschijnlijkheid.
Ik. Dit is juist geen heel pleizierige waarschijnlijkheid.... Neen, ik doe het niet. Liever wil ik,
als gij domind zijt, uw huis ophouden, al wierdt gij
op Urk beroepen.
Hij. En ik wil u liever als mevrouw Rijzig dan
als mijne huishoudster een kus geven.
Ik. Leelijkert ! Denk je, dat ik je beffen niet helder
genoeg zou stijven, of je witte zakdoeken niet goed
opdoen?
Hij. Ik denk althans dat gij meer talenten hebt,
om met een hupsch man zoo tamelijk goed te leven,
dan om achter èene boerenkerk huishoudster te
zijn.
Ik. Dat loopt dan magtig uit mijne gissing, broertje.
Hij. Is dat mijne schuld? In ernst, gij moet Rijzig toppen. Me dunkt, die man moet net in uwen
trant zijn: hij vertelt u zeker niet veel complimenten.
Ik. Niet veel complimenten? Die stroeve jongen
heeft mij er nog geen een gezegd; hij zegt mij
niet eens: je vous aime ; je vous trouve charmante
Hij spreekt van zijn gelukkigen dag niets tegen mij.
Hij. Ja, Rijzig is zeervoorzigtig. I.j zal mogelijk
eerst willen zien, of hij dien dag zoo noemen kan.
En wat geeft gij er om of gij er wel uitziet, als
hij u maar lief heeft?
Ik. Zie zoo, ik kom bij den drommel ter biecht.
Hij. Wat zegt mama?
Ik. (hem nasprekende,) Wat zegt mama? Dat
weet jij wel , wat mama zegt.
Hij. En de lieve Pietje Renard?
Ik. En de lieve Pietje Renard zal Bram in dat
geval voor zich zelve nemen. (Is het zoo niet, Pietje ?)
Hij. Ja, 't is een lief verstandig meisje.
Ik. Ei, ei, en om die reden....
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Hij. (mij invallende.) Zou zij hem zeker niet ver
; wilde Ik zeggen.
-goijen
ik. Wel, erbarm gij u over dat lief verstandig
meisje; Ik gun u toch wel wat heel goeds, Wimlief.
Hij. Gij zijt zeer gul, ik weet het.
Ik Nu - 't is wel 1 ik zal - hem dan maar - ne - men!
Hij. Nu daar zult - gij - wel - aan
doen. (Weng, ging hij) o die Wim is toch al wat
men wil, maar hij is niet vrolijk; wat of er toch
sçhuilt?
Nog niet te huis, zijt gij met hem door? Hoe
zit het? Tot uwe straf ga Ik voortschrijven: ook het
discours met Bram, die hier voor beurstijd aan
kwam. Ten gevolge dan.
Mama voegt nu bij hare predikatie over 't vroeg
opstaan, nog eene middags-preek over de pligt der
vrouwelijke onderdanigheid, die mij nog minder vol
doet. 't Is waar , mama is haar onderwerp geheel
magtig, en zij spreekt altoos zoo betooverend.....
Neem gij den heelen Bram Rijzig zoo als hij reilt
en zeilt. Denkt gij dan dat ik stapelgek ben? Hoe
vaart mevrouw? mogt ik zoo geggen; ik weet niet
veel met hem te praten: het was dus bij gebrek
van discours.
Hij. Zeer wel, zij verlangt al om buiten eens wat
meer gezelschap te hebben. ik moet veel in de stad
zijn; nu, ik heb haar beloofd dat zij dit haast hebben zal....
ik.. Verwacht gij logeergasten?
Hij. Daar Ik van weet, niet; maar ik hoop dat
mijne aanstaande vrouw met genoegen bij hare
schoonmoeder zal inwonen; dit vleit de oude vrouw
zeer; zij is zeer blijde met die verkiezing.
Ik. Met die verkiezing?
Hij. Ia, als gij moed genoeg hebt om eeney man
te nemen die u nooit visit, maar hartelijk lief
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heeft, dan zult gij dit ook wel verkiezen. o Alles
zal wel gaan, Daatje; mijne mama heeft veel zin
aan u. (Ik was zoo kapot, dat ik zweeg.)
Mama. Komt mevrouw Rijzig haast in de stad,
mijnheer?
Hij. Mevrouw, zij zal te eer komen, om
eenige schikkingen te maken; want ik verlang zeer
om getrouwd te zijn. (Hij kuste mij en ging naar
de beurs.)
Zoodat ik heb dan niets te gaan doen dan boete
voor al de ijdelheden mijns jeugdigen levens. Ik
beken, er is wat af te doen, Nu, daar is kans toe.
Een grillig man, dien ik zelve aan u niet gun;
eene eigenzinnige, bemoeiallige schoonmoeder ; en
daar in huis, o hé.. . . En aan wien zal ik mijn
nood klagen? Aan mama? Zijt gij wel wijs? Aard
Wim? Nog erger. Aan u? Gij houdt immers altoos
Rijzig's kant. Aan mijne tante? Daar moet ik maar
om komen! Je weet hoe zij mij dit partijtje afraadt.
Aan onze Rammel? Dan laat ik mijn lijden nog
liever drukken, onder den titel van:
"Klagten eener boete doende jonge vrouw -- hoe
dat zij door haar man en schoonmoeder, — getempteerd en geplaagd is;» Willem komt daar zoo bij
mij en zegt dat uw oom zoo erg is dat gij liet niet
durft wagen om uit te gaan. Arme, lieve Pietje, dat
is wel een akelige tijdkorting voor u, zoo weken
aan een voor het bed van een ziek oud man te
zitten. Gij zijt lief, hoor, en ik hou veel van u.
A. LEEVEND.

JUfVrOUW PETRONELLA RENARD

aan Mejufvrouw

ALIDA LEEVEND.

Waarde Vriendin, «Wat of gij met zoo .een
schepsel aan zult vangen 'i ? Trouw het schepsel
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zoo ras het u maar mogelijk is. Anders kan ik u
in dit duister geval niet raden.

Het is wel nicer gebeurd dat Wim en ik de Zaken niet oneens waren, vooral, als gij met hem
verschildet. ik voorzie wel, dat gij mij nu weêr
braaf plagen zult op zijn sujet: wees gerust, al
was er geene Lotje itoulin in de wereld, nog zonde
ik geen voorwerp zijner erbarming willen worden.
Verstaat gij dat, vriendin? ik heb Wim magtig lief,
maar niet met eenig uitzigt op zijn persoon. ik
heb ook op nieuw aanzoek gekregen van iemand die
schijnt te begrijpen dat ik, ook vóór mijns ooms
dood, geene slechte partij ben. ik zal niets doen
buiten kennis en toestemming van mijnen oom.
Zijt gij niet heel nieuwsgierig om te weten wie
dit zijn mag? Nu, gij zult het ook nog wel eens
hooren. Eerst moet ik echter met mevrouw uwe
moeder raadplegen; zoolang blijft zijn naam een
geheim voor u.
Uw gesprek met Wim, en ook zijne conversatie
met mij toonen dat hij al zijn vernuft niet heeft
weggestudeerd. Hij verbergt met dit alles iets, wat,
weet ik niet, indien het jufvrouw Rouhin niet aangaat. Weet mevrouw uwe moeder nog niets van dat
praatje? Maar zoo is 't: zij die 't meest belang
bij iets hebben, hoeren het doorgaans te laat.
Wim heeft gelijk: Rijzig moet juist in uw trant
zijn. Alle liefkozingen zijn immers mal. Dit is uw
regel; houdt u daar aan; hij zal u veel nuts bezorgen met uwen aanstaanden man. o Gij hebt alle
mogelijke uitzigten om op uwe wijs wel getrouwd
te zijn. Uw man, een regt koopman, die naauwelijks den tijd heeft om te eten, en nooit zoo eens
na de kerk, met u uitkan; die niets meer dan
ouderwetsche phigten van e ene vrouw vergt; die u
een huis vol kinderen en de noodige middelen om
die wel op te voeden, zal bezorgen; die nu en dan
eens helder met u zal k!jven (als gij 1 verdient)
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en u in zijn eerlijk vaderlandsch hart evenwel liefhebben; the boos op zich zelven zal worden, omdat
gij hem, als hij stemmig kijken wil, hartelijk doet
lagchen, en die, omdat gij de moeder zijner kinderen, veel meer dan omdat gij zijne vrouw zijt, veel
in het beste licht zal plaatsen.
Zie, zoo zal Bramptje met u omgaan. Gij zult
intusschen alles te werk stellen om zijne zwakke
zijde uit te vinden, en the ten uwen voordeele te
overmeesteren. Gij zult echter uwe opvoeding te
wel in 't oog houden, om uw man niet met alle
beleefdheid te behandelen, ook dan als gij hem
naar Joost wenscht; uwe achting zal hem meer bevallen dan uwe liefde; — o wat zult gij in uw trant
gelukkig zijn!
Wim zal u wel zeggen dat ik niet van de partij
zijn kan , hoe gaarne ik ook een spook zage. Ik
hoor van uw broer dat men Hamlet spelen zal: dat
stuk ken ik niet. Altoos uwe
welmeenende
P. RENARD.

De Heer

WILLEM LEEVEND

aan Mejufvrouw

ADRIANA BELCOUR.

Waardste jufvrouw Belcour! Nogmaals
1 ed,ank ik u voor alles ! Ik heb volgens onze afspraak aan Lotje niet gezegd, dat ik een dag bij u
heb doorgebragt. Jambres spreekt haar nooit; ik
behoefde het hem dus niet te verbieden. Zij was
zeer tevreden óver mijne terugkomst, en dacht dat
dit uitstapje naar Amsterdam mij goed gedaan had
mm Evenwel zoo kort voor de groote vacantie ! » Ik
zag dat zij dit dacht: zij zeide er echter niets van;
en ik had, weet gij, mijne reden om haar, door
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een afzijn van acht dagen voor te bereiden voor
een dat veel meer weken zoude duren. Herinner u
ons gesprek en alles zal voor u duidelijk zijn.
Onze conversatie was sedert eenigen tijd wat .al
te stijf en gedwongen voor jonge lieden, die huis
elkander omgaan. Bij mijne te huiskomst-selijkmt
scheen dat wat veranderd: ik bediende mij van
die gelegenheid, dewijl ik eens gemeenzaam met
haar moest praten. Op eenen namiddag .thee drinkende, vroeg Roulin mij of ik in de aanstaande
vacantie overbleef. (Zij luisterde zeer aandachtig,
maar hield hare oogen op haar werk.)
Ik. Neen, mijnheer, ik meen een reisje te doen
met den heer Jambres, en heb bij mijne mama afscheid wezen nemen
Hij. Gij hebt gelijk - evenwel het spijt mij dat
gij vertrekt: wij zullen uw gezelschap zeer missen.
Ik. Gij zijt zeer vriendelijk, mijn goede Roulin.
Het is mij aangenaam var' u te hooren dat ik hier
niet verveel. (Zij zuchte zeer stil, maar ik hoorde
het echter.)
Hij. Verveel ! Zeker mijn heer, het spijt mij dat
gij gaat. Maar gij doet wel, err ook gij hebt aan ons
gezelschap niet veel. Uwe goede vrienden zullen ook
al verlangen om u eens te zien. Blijft gij de gejeele
vacantie uit , of mogen wij u vroeger terugwachten ?
(Lotje sloeg hare oogen op: ik kon niet antwoorden
zoo als ik voornam.)
Ik. Dat is nog onzeker. Gij begrijpt wel, dat ik
ook zeer zal verlangen om weder hier te zijn.
Hij. Hoort gij niets van van Goudenstein? Zijn
goed is hier nog.
Ik. Ja, ik hoor wel zoo iets van hem: maar hij
verdient niet dat wij van hem spreken.
Roulin ging aan zijne bezigheden; ik bleef zitten:
wij waren in het zomer-vertrek, 't welk door Lotje
nu er zulk een fraai bloemtuintje voor ligt, vee
gebruikt wordt. Ik voorzag weder eene diepe stilte;
10
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die wilde ik voorkomen. «, Zijt gij niet wel, lieve
jufvrouw Roulin? Gij -ziet wat bleek. Laat ik u nog
een kopje inschenken.,, Ik deed het, zij zuchtte
en glimlachte bij zich zelve. Het kopje neerzettende, zag zij mij schichtig aan. Ik kon het niet
langer uitharden, vatte hare hand, en hield the
tusschen de mijne.
Ik. Wat scheelt er aan? zijt gij niet wel, mijn
Lotj elief ?
Zij. Dat kan ik niet zeggen; maar gij weet, ik
ben nooit zeer levendig : gij hebt aan zulk eenzelvig
stil gezelschap niet veel, o dat kan ik zoo begrijpen ! (Zij liet mij hare hand, toen zij merkte dat
ik die liefst houden wilde.)
Ik. Gij verongelijkt mij, mijne beste; ik heb zeer
veel aan uw gezeltshap , en 't is mij leed dat gij
mijn smaak zoo weinig kent. (Zij zag mij oplet tender dan doorgaans aan.)
Zij Wanneer vertrekt gij?
Ik. Woensdag.
Zij. Gaat gij over Amsterdam ....
Ik. Neen; mijn reisje gaat door onze provincien;
de heer Jambres gaat met mij: wat heb ik aan
een knecht?
Zij. Zoo! Ja, men weet niet wat ons kan overkomen, en hij is een goed vriend. Gaat gij niet
naar professor?
Ik. Had gij liefst dat ik er nu terstond heen
(Zij bloosde.) Dan ga ik. (Zij drukte mij -gin? ,
dacht mij, de hand, maar zweeg.) Het zal echter
zulk een haast niet hebben. — Hebt gij in lang niets
van uwe vriendin gehoord?
Zij. Ja, en ik heb haar ook geschreven. o Het is
zulk een waardig mensch. Wie heb ik ook buiten
haar? (Zij was zoo sterk aangedaan, dat haar hoofd
op mijnen schouder zeeg. Zij snikte. Ik beefde: ik
kaste hare wang, noemde haar mijn engel; dat kon
ik niet helpen, al waart gij nog zoo misnoegd. Zij
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herstelde zich spoedig.) Ja, ik ben een zwak meisje,
maar deze vriendin verdient ook mijne achting.
Wat was ik, zoo ik hare vriendschap verloor? ik
heb buiten deze vriendin, niemand voor mijn
hart. (Dit ging te ver. Ach, zeide ik, - en dat
zeer ernstig - is Willem dan niets voor u? Heb
ik die gunst verbeurd?) Willem is mijn vriend,
maar Willem gaat heen ; hij heeft nog elders
vrienden: wat is er op te zeggen? (Zij zweeg
weder.)
ik. Lotje lief, Willem mag u immers zijne vriendin
noemen?. Gij zijt immers niet misnoegd op hem?
(Zij zweeg een tijdlang.)
Zij. Zult gij niet eens aan Roulin schrijven; hij
houdt zooveel van u, als voor hem mogelijk is,
dat merktet gij daar zoo even immers nog duidelijk.
(Ik wist niet wat te antwoorden: op mijne 'hand,
waarin ik nog de hare hield, lag ik mijn wang voor
over op de tafel; ik gloeide.) Wat zal hij in zijn
schik zijn met een brief van u.
Ik. Lotje, mijn lieve Lotje, zoudt gij het kwalijk
nemen, als ik aan u schreef? (ik moet haar toen
zeer minzaam hebben aangezien, want zij ontwikkelde hare hand uit dc mijne, en hield die met ontroering eenige oogenblikken voor mijne oogen: gij
moet alles weten.)
Zij. Kwalijk nemen? Aan mij schrijven2....
Welk een inval is dit? Als gij het zoo verkiest,
goed maar gij zult wel andere bezigheden hebben
dan dat gij veel zult kunnen schrijven, denk ik.
Ik. Is die inval zoo vreemd? Wel, praat ik dan
niet veel liever met n dan met uw broeder? Is ge
meeeiz
aam schrijven iets anders dan praten?
Zij. Heb ik a niet Isooren zeggen dat uw vriend
Helder thans buiten is op Beekenhof? Gij gaat zeker
bij hem? Gij zult daar zeker veel vrienden hebben.
(Ik werd, tegen mijn wil aan, zeer rood: zij zeide
er echter niets van.]
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Ik. Ja, Lotjelief, ik ben daar verzocht, maar ik heb
bedankt; het is beter dat ik dit reisje doe . Ik ga
er echter eens aan.
Zij. Heeft mijnheer Helder zusters of broeders?Ik. Ja, hij heeft eene zuster.
Zij. Is zij nog jong?
Ik. Van onze jaren.
Zij. En nog ongehuwd?
Ik. Ja, maar zij is te schoon en eene te aanzien
-lijke
partij, om niet veel aanzoek te hebben.
Zij. Is zij schoon?
Ik. Men houdt haar voor de beauté van ons land.
Zij. Men vindt weinig schoone vrouwen. Hebt gij
geene profils van uwe bijzondere vrienden? (Om daar
quasi geen geheim van te maken, haalde ik mijne
portefeuille uit mijn zak, en liet haar het profil van
jufvronw Helder zien. Zij nam het in hare hand; ik
zag haar hart geweldig kloppen. Zij bezag het zeer
lang en zeer aandachtig.)
Zij. Dat noem ik ook schoon ! welk een edelen
omtrek! Jammer dat men de oogen mist. (Ik
bloosde, zij zweeg. Eene der meiden kwam over de
plaats naar ons toe : zij had eenige bezigheid, scheen
het. Zij stond op en gaf mij het profil; ik lag het,
met een stukje zijden lint dat er bij behoort , weer
in de binnenste afscheiding: dit zag zij, zij hoestte
eene diepe zucht. geheel weg , en . ging met het
meisje in huis. Mijn hoofd en hart waren even vol.
Ik wachtte nog wat, of zij terugkwam; vergeefs. Ik
trok mijn rok uit, en ging naar mijne gewoonte in
den bloemtuin bezigheid zoeken. Eindelijk maakte
ik een zeer fraaijen bouquet, en ziende dat zij niet
weér kwam, — het werd nu al avond — ging ik in de
eetkamer. Zij zat met een boek voor haar. Ik geloof,
niet dat zij las, maar, ach ik zag duidelijk dat zij
geweend had. Ik durfde niets vragen.
Ik. Ik heb hier zeer fraaije bloemen in dit bouquetje,
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Zij. o Zeer fraaije bloemen. (Zij nam het niet aan.)

Ik. Wilt gij het bouquetje niet hebben, Lotje.
Is het dan voor mij ? vroeg zij zeer ver-

wonderd.
Ik. Wel, voor wie toch anders? Is het geheele
bloembed niet voor mijne vriendin aangelegd?
Des avonds onder het eten was Lotje zoo als zij
altoos is, stil, doch minzaam. Ik ging spoedig naar
mijne kamer, om u alles, zoo als het mij nu in 't
geheugen ligt, te schrijven. Zijt gij tamelijk over
mij voldaan? o Wist ik dit !' Indien gij mij beoordeelt, vergeet dan niet dat, ik twintig jaar en het
meisje Lotje Roulin is; dat ik geheel vriendschap
voor haar ben en mijn hart allergevoeligst is.
Ik ben
uw opregte vriend,
W. LEEVEND.

Mejufvrouw ALIDA LEEVEND aan Mejufvrouw
PETRONELLA RENARD.
Mejufvrouw de Profetesse! Ik bemoei mij
zoo weinig met mijne vrijerij, en Rijzig is daar zoo
wel meê te veeden, dat ik nog druk -,aan u kan
schrijven. Vóór ik u de comedie-partij mededeel of
het verhaal daarvan, zal ik eerst eens met u spreken over uwen brief aan mama: gij zult toch
begeerig zijn, om te weten of zij mij den man genoemd heeft.
Wel, Piet, ik zou u kunnen kloppen, omdat gij
aan mijne lieve mama iets toevertrouwt, dat gij voor
mij verbergt.... Evenwel, gij hebt geen ongelijk.
Mama houdt magtig veel van u en (dit dient u ook
in uw voddenkraam van verliefdheid) is er zeer voor,
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dat er getrouwd ende ten huwelijk gegeven wordt: nu,
zij gaat ook met een goed voorbeeld voor.
Waar zal ik eerst mede beginnen, met Wim's vrij
uwe vrijagie? Uit medelijden met-gestrijofm
u, zal ik een aanvang maken met Cornelis Everards.
Zie hier dan het gesprek tussehen mama en mij.
Het tooneel verbeeldt een tuinkamer. Er wordt thee
gedronken.
Mama, ik heb een brief, kind, van uwe vriendin.
Ik. Ja ! En zij schrijft nog al heel lief, niet waar,
Mama?
Mama. Ten minste zeer redelijk en verstandig.
Ik. Ik zeide u altoos dat zij eene lieve meid
waar, doch mama ..... (Zij viel mij in de rede.)
Mama. Geloofde het des te minder, omdat mijne
dochter toen niet zeer pligtmatig handelde. Nu, dat
is voorbij , ik ben thans zeer met u tevreden. (Ik

kuste haar, zij glimlachte.)
Kent gij eenera heer Everards, Daat ?
Ik. Everards? Wel, ik geloof ja. Is liet niet een
mooije blonde jongen, die zoo stil bij zichzelven doordruilt? Ja wel, ik ken hem. Maar hij beviel mij
zoo weinig, en dan let men zoo op die wezens in
blanco niet veel. Hij is zoo stijf als eene hark en
spreekt weinig, ten minste toen ik hem zoo bij
.. ...
geval eens zag
ag.
Mama. Hebt gij behalve dat hij u niet beviel, nog
zijnen
lasts?
iets ten
Ik. Och ik heb nooit aan hem gedacht. Zou hij
zin hebben aan Benard? Schrijft zij over hem?
Mama. Ja, en indien hij haar verdient.
Zult gij het haar niet afraden?
Mama. Juist zoo; maar om eens wat anders
te praten; zult gij Rijzig trouwen? En wanneer,
denk gij?
Ik. Wanneer, dat weet ik niet. Ik denk, als
Grootje Rijzig en haar zin goedvinden een dag te
stellen.

WILLEM LEEVEND.

151

Mama. Rijzig dringt er sterk op aan.
Ik. Rijzig is zeer verpligtend. (Mama zag stem
mig.)
Mama. Hebt gij ook iets tegen hem . Daatje?
Ik. Neen. De eene man is ligt zoo goed als de
ander; en alle veranderingen zijn ook al geene ver
beteringen.
Mama. Is dit genoeg, om u te bepalen?
Ik. Wel! ik denk ja.
Mama. ik denk hier anders over, weet gij. Bemint gij Rijzig niet?
Ik ik geloof geen zier; maar ik heb zoo geen
verstand van beminnen. (Zij lachte; ik was den
hoek te boven!) Dit kan ik zeggen, ik wil hem nog
liever tot mijn heer en meester verheffen, dan een
van al die snoeshaantjes, die mij zoo wel eens voorpiepten: je vous lime.
rijer
Sue! sus! Wat doe ik! ik zon overvrijer
schrijven, en ik schrijf over mijn vrijer... ..
Ik heb ook mijne geheimen, zoowel als mejufvrouw
Renard.
Veel geluk dan met uwe vangst! o Nu zal mijne
vriendin de zachte neigingen van haar murwe hartje
kunnen voldoen! Het zal zijn: mon cher, ma chère,
mon ame, mon arnie; want Kees ziet er ook heel
zoetappelachtig uit. Ha! ha! dat zal een aardig
contrast zijn! Rijzig altoos op de brandwacht, om
te zien of zijn weergasclie stoute heks van een wijf
hem ook eene kans poogt af te zien. Everards altoos
vaardig om zijn lief vrouwtje in alles te voldoen.
Rijzig zal zeggen: Toe kind, stapt in; dat talmen
verveelt mij al; de paarden moeten zoolang niet
staan.', Everards zal wenschen dat alle koetsen op
Engelsche veren gingen, en dat heel Amsterdam
met rozen bestrooid ware. Gij zult aan Everards
oogen zien, wat hij wil. Gij zult uw man, als hij
in de kamer komt eene hand, mogelijk een kus
geven; gij zijt er gek genoeg toe. ik zal vrij knorrig
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zeggen: «Toe, Rijzig, talm zoo niet; het eten wordt
koud ! » Gij zult zingen; ik zal pruttelen. Maar
beiden zullen we even zeer,in onzen schik zijn. ik
althans zou mijn klant voor uw bloemzoeten man
niet willen ruilen. Rijzig zou u doen schreijen :
Everards zou mij vergiftig baldadig en ongezeggelijk
maken. Ik ben zeer slaperig. Slaap wel, en denk
eens aan
uwe vriendin,
A. LEEVEND.

De Heer

WILLEM LEEVEND

aan Mejufvrouw

ADRIANA BELCOUR.

Waardste jufvrouw Belcour! Ik neemde
pen weder op. Hoe doorgrieft mij het medelijden
(ach, duld dit woord, het drukt mijne gewaarwording zoo volmaakt wel uit) met uwe vriendin! Hoe
kan ik altoos zoo schroomvallig dien afstand houden , dien gij mij vergt dat ik houden zal ?
Morgen ochtend vertrek ik. Zij weet nu mijn
geheele plan. Tot zondag viel er niets voor: ik had
veel te schrijven, en at twee malen bij mijnheer
Maatig. Zij was zoo al hetzelfde: maar zondag
avond te huis komende, vond ik haar alleen.
Ik. Zoo alleen te huis, en het is zulk schoon
weêr ! 't Spijt mij dat gij nooit eens met mij wandelen wilt; zeker, Lotje, gij zijt te veel in huis.
Zij. Zoude ik der wereld nog meer stof tot praten
geven?
Ik. Denkt hij daar nog al aan? Mevrouw Maatig
verdedigt u overal.
Zij. Zooverre moest het niet gekomen zijn.
Ik. Wat smart het mij, dat ik daar, hoewel
onschuldig, aanleiding toegaf! Zijt gij op mij hierover
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ontevreden, Lotje? ik ga niet van huis, als gij mij
van het tegendeel niet verzekert. Kon ik wel anders
gehandeld hebben?
Zij Waarom vraagt
gij dit Neen gij hebt om
o
trent mij uw pligt gedaan. Wanneer vertrekt gij?
Ik. Het komt op geen dag aan.
Zij. Neen: maar toch bepaal een dag.
Ik. Doe mij de gunst en bepaal gij dien.
Zij. Morgen ..
... .of is dat te schielijk? (Zij
bloosde en zag voor zich.)
Ik. Laat ik tot woensdag blijven.
Zij. Goed? dat is chin nog twee dagen! Blijft gij
in Holland, of gaat gij verder? (ik wilde hier geen
geheim van maken; ik spaarde hare kieschheid.)
Ik. Mijn voornemen is om Duitscbland in te
gaan, nadat wij onze buiten-provincien zullen gezien
hebben.
Zij. Zoo, naar Duitschiand . .... Gaat gij ook aan
eene Duitsche academie studeren? (Zij betrok merkelijk.)
Ik. Wel, hoe komt gij daaraan? Ik kom voorden
winter te huis.
Zij. U zal de tijd kort vallen; alles verdeelt op
reis de aandacht, maar die welke van twee vrienden te huis blijft, valt hij altoos zeer lang. (Zij
zuchtte, maar ik nam daar geene notitie van.)
Ik. Gij zijt zeer goed dat gij mij in dat licht
beschouwt. Denk, bid ik u, waar ik mij ook bevinde, nooit aan mij dan als aan uw besten, getrouwsten vriend. (Nimmer had zij mij, neen, nog
nimmer hare hand gegeven; zij gaf mij die.)
Zij. Dan als aan mijn besten, gctrouwsten vriend:
o wat is het mij aangenaam aan u te denken als
aans mijn besten, getrouwsten, vriend! (Hare tranen
vielen met groots druppels uit hare neergeslagen
oogen.)
Ik. Wat deert u, Lotje? (Zij zag op, eutevens dat
ik ook weemoedig werd.) Wat deert u, mijne beste?
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Zij. Ach niets; niets het minste.
Ik. En gij zijt tot schreijens toe aangedaan?
Zij. Vraag het mij niet, Leevend; ik weet het zelve
zoo onduidelijk. Ik heb er geene reden voor. Ik
denk dat ik wat onpasselijk ben. Nu, woensdag is
uwe reis bepaald?
Ik. Was het zoo niet gesteld, of wilt gij dat ik
donderdag vertrek?
Zij. (Met koele gelijkmoedigheid.) Neen: laat het
zoo maar blijven: Gij blijft, waar gij u ook bevinden zult, mijn beste, getrouwste vriend!
Ik. Twijfelt gij bier wel aan, Lotje?
Zij. Neen: maar.....
Ik. Maar l... Wat maar? .... Wat wilde mijne
lieve zeggen? Spreek, wat maar?
Zij . o Niets, niets .... Gij moet geen afscheid
van mij nemen.
Ik. Hatt gij dit liefst niet, dan onderwerp ik mij
Zij. Ja, Leevend, dat had ik liefst. Ik ben altoos
zoo onthutst als ik van waarde vrienden scheide ,
en dat voor zoo lang; maar het moet toch zijn.
Dit zeide zij met een opslag van oogen, die mij
tot in mijne ziel trof. Nooit vergeet ik den toon,
waarop zij dit zeide. Al haattet gij mij, nog moet ik
u belijden — geheel buiten mij gevoerd, drukte ik
haar met zoo veel hevigheid aan mijn hart, dat zij
schrikte.)
Zij. Laat mij los, mijn vriend! hoe, wat.., kunt
gij.... (Zij beefde; er stond eene karaf, ik dronk
een groot glas water in één teug uit.)
Ik. Engel, moet het zoo zijn? Ja ! gij hebt gelijk.
o Mijn hart, mijn hart! (Ik zweeg, bedaarde wat,
dronk nogmaals, dwong haar om te drinken; werk
zij het.) Lotje, kunt gij mij deze-tuigeljkd
woeste opwellingen, niet van drift, maar van te
overdrevene gevoeligheid wel vel—geven ! o Wist gij
welke strijdige aandoeningen en wenschen mij daar
aanvielen!
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Zij. Acht gij mij? Immers hoop ik dit. Acht gij
mij, Leevend?
Ik. Dat is te veel! .... Acht gij mij P .... Verdien
twijfelt gij of ik u
ik dat gij mij dit vraagt;
acht t... ....Lotje! mijne beste, ik bemin jufvrouw
Maar
voor
wie
heb ik eene achtin g die
Helder....
gelijk is aan de mijne voor u....? Voor wie voelde
ik immer die vriendschap, die ik voor u voel?
Vraag mij dit nooit weer dit is niet uit te staan.
Zij. ik hoor niets onverwachts. Welnu, ik zal
toonen dat ik hare acliting waardig beu. Alles is nu
wel; nu zal ook alles geheel wel zijn. Uw vertrouwen verrukt mij.
Zij scheen sedert zeer bedaard, maar heeft mij
niet eenmaal meer aangezien, zooveel ik weet; hare
oogen zijn bedekt, treurig neergeslagen zij schijnt die
met moeite te openen. Haar broeder neemt alles
voor ongesteldheid. Dit briefje zal zij in haar breizak
vinden.
«Gij verkoost dat ik geen afscheid name. Uwe
verkiezingCD is voor mij eene wet. Hoeveel het mij
ook kost, gij zult gehoorzaamd worden. ik schrijf
nader; denk aan uwen besten en getrouwsten
vriend.
W. LEE VEND.
Waarde jufvrouw Belcour! ik ben zeer vermoeid,
en onbekwaam tot alle bezigheden. Hoe vurig verlang ik om haar nog eens te zien voor ik vertrek.!
Maar zij verkiest dit niet, 't is dus afgedaan. Al
verhoorde de Hemel mijn vurigsten wensch, altoos
zal mijn geluk beneveld zijn, zoo dikwijls ik aan
mijne dierbare Lotje zal denken. En ik zal zeker in
mijn hart mijn geheugen plaatsen. Had ik de allerminste aanleiding gegeven, ik vernielde mij zelven;
met zulk een schurk moest de aarde niet belast zijn.
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Maar ik heb mij niets te verwijten. Gij weet dat,
ik ben
uw opregte, maar bedroefde vriend,
W. LEEVEN1).
[Hier volgen drie brieven. De eerste is van den
heer C. Everards, koopman te Rotterdam, aan Mej
Renard, waarin hij haar zijn liefde verklaart.
De tweede is van Mejafvr. Renard aan Mevr. van
Oldenburg waarin zij om raad vraagt in deze zaak. Zij
schrijft dat haar oom zijne volkomen toestemming
geeft, en dat zij zelve den heer Everards niet ongenegen is maar dat zij aarzelt tusschen hare liefde
en hare verpligting jegens een goeden oom, die hare
oppassing moeijelijk ontberen kan, aan Mej. Renard.
In den derden raadt Mevr. van Oldenburg aan
Mej. Renard het huwelijk aan en is van oordeel
dat zij aan hare verpligting - jegens haren oom niet
te kort doet , door de liefde van den heer Everards
te beantwoorden.]
Mejufvrouw CHARLOTTE ROULIN aan Mejufvrouw
ADRIANA BELCOUR.

Zeer geliefde vriendin! Wees zoo bekommerd niet.., om mij. Uw klein briefje van eergis
meldt mij dat gij zeer ongerust zijt. Hoe is-tern
dat toch zoo? Ik ben niet ziek, er scheelt niet
heel ''veel aan. En mijn vriend is immers nu weg?
Alles is dus in orde. Ach , van mij mogt hij wel
gaan! Wat ben ik voor hem? En ook, hij heeft ook
andere vrienden , die hij gaarne eens zien wil. Het
is mij alleen wat heel vreemd, dat ik hem niet
meer zie, en om dit zoo vreemd te vinden, behoef
ik zeker niet verliefd op hem te zijn. Belcour! zijt
gij misnoegd over mijnen laatsten ? En nu heb ik
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niemand, niemand zoude mij verstaan. Ach, hij
verstaat mij zoo volkomen maar hij is vertrokken.
ik vrees dat hij iets ontdekt, meent, moet ik
schrijven, ontdekt te hebben, juist van hetgeen
waarvan gij mij beschuldigt. Maar hij bemint jufvrouw Helder; o dit weet ik, hij zelf heeft het mij
gezegd.
Denkt gij nu niet, mijne Belcour, dat ik hem
minder voor mijnen vriend houde, dat ik jufvrouw
Helder niet beminne? Juist het tegendeel. Hij is
nog meer mijn vriend en de jonge dame bemin ik
vurig. Hij bemint haar; is dat dan, denkt gij,
niet voldoende?
Maar waarom zoude ik jufvrouw Helder ook niet
liefhebben? Omdat zij mijn dierbaren vriend bemint, hem gelukkig zal maken? Hoe verkeerd,
hoe slecht ware dit in mij!
Ik heb geen afscheid van hem genomen. Wat
behoefde ik mij zoo te ontroeren? Wat zoude hij
hieruit mogelijk hebben opgemaakt.... Welk een
heerlijken bouquet heeft hij mij gegeven! Dierbare bloemen, gij zult te ras verwelken; maar hoe
zorgvuldig zal Ik, zoolang gij duurt, voor u
zorgen!
Voor eenige dagen kreeg Ik een brief van den
heer Bernards. Gij vermoogt zooveeh op hem; smeek
hem dat isij toch van mij afzien wil. ik moet, Ik
kan, Ik mag niet trouwen. ik ben niet gelukkig, maar ik zal het eens zijn, en dat eeuwig. ik
ben wat verward, niet opgehelderd, en heb geen
lust om dezen te overzien. Ontvang hem dan zoo
als hij is, van
uwe vriendin,
110 ULIN.

158

LOTGEVALLEN VAN

Mejufvrouw

CHRISTINA HELDER

aan Mejufvrouw

JACOBA VELDENAAR.

Teederbeminde vriendin! Ik heb mij dan
weder vergeefs gevleid met de hoop van u bij ons
te zullen zien op den dag, dat wij den heer
Leevend met zijnen vriend verwachtten. Zoo ik van
dit bezoek niets meldde, dan zou mijne Coosj e , die
nu zeer blijmoedig is , er gelegenheid uit nemen ,
om hare vriendin, — wie weet waarvan te verdenken. Verdenken, wat is dat een leelijk woord
tusschen u en mij. — Hij zond Pauw een briefje,
waarin hij den dag bepaalde, indien hij geen belet
deed: er was geen belet. Ik kan niet anders zeg
dan dat hij mijnen broeder met de grootste-gen
hartelijkheid omhelsde; en die was ook weér niet
van hem te scheuren, zoolang de heer Leevend hier
mis. Vader was niet voorkomend: ik vrees dat hij
ongunstige Leidsche berigten- heeft. Mijne mama is
altoos zich zelve gelijk. Zij ontving hem als - den
lieven zoon harer boezemvriendin. Hij, weet gij,
is altoos idolaat van mama, maar ziet mijnen vader
met eerbied, en op eenen grooten afstand. Wat is
hij veranderd! Hij ziet er schoon en welgedaan uit.
Nu zou ik haast geldoven dat ik iets zeer imposants hebt; want zijne beleefdheid was overtollig
groot. Hij heeft geen twintig woorden met mij ge
maar hij is te wellevend om niet naar-sproken,
mijne vriendin gevraagd te hebben. Hij had gehoopt
u hier te zien: ik geloof dat hij u eene visite zal
komen geven. De tijd zal 't leeren, maar dat hij
zin in u heeft geloof ik meer dan ooit. Mama
moest hem tot twee maal zeggen: plaats u naast
mijne dochter, Wim. Hij deed mij eindelijk die eere
aan. Zijne gedachten moeten ver heen geweest zijn,
want hij gaf mij tot drie reizen toe verkeerd ant.
woord. Ik verzocht hem om een stuk van een
kuiken, en hij presenteerde mij, met veel van
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Pauw's omhalen en confusien, eene cotelette. Op het
desert vroeg ik wat room, en hij sneed eene perzik
door. ik nam er geen notitie van. Mama zeide: dit
is room, en dat lijn perziken. Vindt gij dit niet
gek? Pauw had al de praat. Mama glimlachte meer
dan eens; papa was beleefd, stil. - Nog wat. Mijn
hoofd een weinig omkeerende, ons mama iets aan te
wijzen, raakte mijn hand toevallig de zijne aan. Hij
trok die zoo schichtig terug, aloof hij zich aan een
komfoor dat op de tafel stond, brandde. Ik geloof,
dat indien ik gek opzag, hij mij niets te verwijten
had. Mij dacht dat hij die hand aan zijn hart drukte.
Mama vroeg zeer minzaam naar jufvrouw ,Rmilin.
Men zegt, voegde zij er bij , dat liet een allerbraafst beminnelijk meisje is. Hij zag voor zich, en
antwoorde: dat is niet te ontkennen, mevrouw. Maar, Leevencl, zeide Pauw, dat was een gekke
historie niet van Goudenstein! Zoo hij eens getrokken
had? - Welnu, Helder, hij zou zijn man aan mij
gevonden hebben. - Willem, zei mama, is dit zoo
als liet betaamt? moet men zoo opvliegen! dacht
gij niet ....Hij viel haar driftig in de rede: ik
dacht niet, mevrouw, dan om een braaf meisje regt
te bezorgen, o Mevrouw zoo gij haar kendet! Hij
zeide dit laatste met eeoc aandoening, waarin ik
waarlijk deelde. Tegen den avond vertrok hij. Hij
had met mama aan zijn arm, veel gewandeld. Zij
heeft veel niet hem gepraat. Toen hij van mama
scheidde, dreven er tranen in zijne. Gedraag u wei,
jongelief, zei ze, en diverteer u wel. Hij kuste
hare hand. Mij groette hij zoo beleefd, zoo stijf,
op zulk eenen afstand, hij koste mijne hand, voor
mij buigende. Hij omhelsde Helder met drift, sprong
te paard, hetwelk hij, nevens dat van zijnen vriend, gezadeld voor het hek had doen komen, en reed, zijn
hoed in zijne oogen halende, driftig weg. Alles
'was mij zoo ongewoon, zoo vreemd.
ei Mama, vroeg Pauw, wat zegt gij van onzen Wim?::
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Mama. Dat het mij deer bedroeven zoude indien
de nadeelige geruchten waar bevonden wierden. Hij
is verbaasd stil geworden : waarom bleef hij niet bij
ons Pauwtje ?
Hij. Stil geworden! dat weet ik niet. Hij studeert
sterk, en dan schijnt het, gaat het luchtige er wel
wat uit. Mij dunkt, men behoeft hem maar te zien,
om zeer sterk te twijfelen aan de praatjes, die ten
zijnen nadeele verspreid worden.
Mama. Gij hebt gelijk, en indien jufvrouw Roulin
zijne achting zoo hoog verdient, is zijne driftige
vlaag nog al in te schikken.
Hij. Gelijkt hij niet verbaasd op zijnen vader.
Mama. Ja, van persoon en gelaat, maar Willem's
physonomie belooft veel meer : zijn vader had veel
verstand , doch dat van Willem is van eens verhevener
soort: het is gelijk aan zijne driften. Of hij met
zooveel genie gelukkiger zijn zal dan zijn vader,
moet de tijd leeren.
Hij. Wim was altoos mama's gunsteling.
Mama. Dat beken ik, en indien hij dit verdient
te zijn , doe ik hem maar regt. Gij bemint hem
immers ook.
Hij. Zoo zeer, dat ik over zijn vertrek misnoegd
op hem ben.
Dit alles zoude ik u verhalen, ware ik bij u. Ik
ben zoo omstandig om u geenen schijn te geven, of
ik iets voor u wilde verbergen. Zagen wij toch jufvrouw Róulin eens, Coosj e ! - Pauw is zoo de man
niet om de menschen voor ons op te nemen. Hoe
vaart uwe lieve moeder, wij verlangen naar een
gunstig berigt.
Altoos de uwe,
C. HELDER.
[Mej. Heftig verhaalt in een brief aan Willem
Leevend, dat haar echtgenoot ergens een vers gelezen heeft, waardoor tante de Harde en zij, toen
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Domind het haar voorlas. zeer geschikt waren, maar

hetwelk Dominé voor arminianerij, socianerij enz.

verklaarde. Hij vermoedt dat het vers van den heer
Leevend is, en hij zal zorgen dat Leevend niet
voortstudeert, of althans later geen beroep krijgt.
Mej. Heftig raadt Leevend dus het vers te herroe
pen, of het gereformeerd uit te leggen. - Ook
spreekt zij meteen enkel woord van jufvr. Itoulin.
In een lateren brief schrijft mej. de Harde over
dit vers aan mej. Leevend. Zij vond het eerst zeer
fraai, maar na den domind gehoord te hebben,
maakte zij zich ook bekommerd over Leevend's toekomst.]
Mevrouw CORNELIA VAN OLDENBunG aan Mejuf
GEERTRUIDA LEEVEND.
-vrouw
Mejufvrouw, geëerde zuster! De betrekking waarin ik met TIE. sta; de goede vers andhouding die ik met u wensch te houden,t
verpligten mij Dii. te communiceren dat mijne
dochter in het huwelijk staat te treden met den
heer Abraham Rijzig, wiens familie en omstandigheden 15E. niet onbekend zijn. Het zal mij aangenaam zijn, indien 15E. eenig deel neemt in die voor
mij zeer welgevallige gebeurtenis. Mijne dochter
vreest dat zij 15E. eenige reden tot misnoegen
gegeven heeft. Dit is haar leed, en ik verzoek dat
gij het haar vergeeft. Zij bekent dat 15E. haar
zevenhonderd gulden geleend hebt: die som zend
ik met een vertrouwd persoon, in halve rijders
hiernevens; mijn bode zal de quitaistie ontvangen.
Wij allen bevelen ons in uwe vriendschap, en ik
teeken mij
uwe genegene zustel,
C. VAN OLDENBUItG,
geb. BIJ RLET.
11
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De heer LOUIS BASTA aan mevrouw

CORNELIA

VAN OLDENBURG.

Mevrouw! U brif is ons wel in hand bekome.
Mefrou Basta bemoei zik niet meere met les affaires des autres geus. Haar nikte isse uue vilaine.
Zij heft mijn vronw slekte bedaan. Zij makke
trouw offe niet; hum geef daar niet omme. Diable!
isse dat mooi: schelte op mol , un homme dun bonne
maison r en mijn frouw laten loopen voor die zot tinne? Uw doktre is een lelijk meid. Zijn zoontje
speel mooi de liktemis; is dat koed for een aanstaand domind , ma foi? Ik ben nu drie daag getrouwd, en lef zoo kelukkig als die engel in hemel
lef. Wij heb jou vriendschap niette van doen. Hum
heb die koete vrienden in zijn eige sakke. Mijn,
frouw zalle nit schrijf an de mensen als zij binnen.
Zij isse niet meer juffrou, zij isse parbleu one
groote dame; niet de mefrou van een koopmaan
mais dun gentil homme.
votre serviteur,,
LOUIS BASTA,
baron DE FRIDDERAC.
[Mej. Renard betuigt in een brief aan den heer
Everards dat zij zich zeer vereerd gevoelt met zijn
aanzoek om hare hand. Haar oom geeft hem acces
en stemt er zooverre in toe als het aanleiding kan
geven om te zien, of zij voor elkander geschikt zijn,
om eene nadere verkeering aan te vangen.]

Mejufvrouw JACOBA VELDENAAR aan Mejufvrouw
CHARLOTTA HELDER.

Lie v e vriend i n! Naauwelijks hadden wij gis-
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teren morgen ontbeten, of Jetje, the met de kinderen in den tuin liep spelen, kwam al huppelend
en snappend de lindelaan, die naar de pastorij leidt,
opgeloopen met een jong heer aan de hand. „Daar
is,', zeide Ik tegen mijne moeder, // de heer Leevend,
en terstond was hij met de kleine meid voor de glazen.
Hij zag wel dat hij geen belet deed; hij omhelsde
mij als eene oude kennis, die men eens weerziet.
Ik wist er Vrij wat van. Mijne moeder vroeg niet:
„hebt gij al ontbeten!„ Het stond voor hem, toen
wij in liet tuinhuis traden, gereed. Mijn Vader
kwam van zijne kamer: de ontmoeting was zeer in
mijnen smaak. ik merkte spoedig dat hij mijnen
vader magtig toeviel, want hij bleef wel een paar
uren bij ons, voor hij ons onopgemerkt alleen liet:
er is veel gepraat over Leyden, over de professoren
en over den staat der academie. Hij spreekt wel en
heeft niets pedants.
Des namiddags bood hij mij zijn arm, om eens
te wandelen. Wij hadden het heel druk.
Ik. En gij zijt zeker op Beekenhof geweest?
Hij. Ja, verleden maandag.
Ik. En alles was wel? Mijne • vriendin', is wat verkonden geweest; maar, zoo ik hoop, reeds beter.
Hij. Zoo kwam bet mij voor ten minste. Men ontmoet zeer weinig zulke verdienstelijke
jonge dames als jufvrouw Helder.
ik. Wat verlang Ik al weer, om haar te zien!
Hij. Wat moet gij beiden (en hij sloeg zijn arm
om mij heen onder liet wandelen) gelukkig zijn
in elkanderi vriendschap! Gij verdient al de liefde
van haar hart; immers tot dat er eens een nog
gelukkiger persoon komt, die zij - nevens u zal beminnen.
Ik. Dat stem ik toe: jufvrouw Helder heeft een
zeer schoon karakter.
Hij. Gij zegt dit niet, hoop ik, omdat gij twijfelt, of ik wel instaat beu dat te zien? Hoor, Coosje,

164

LOTGEVALLEN VAN

hij, die jufvrouw Helder om hare schoonheid kan
prijzen, verdient niet haren naam te noemen,
Ik. Wilt gij haar wel eene dienst doen, Willem?
Hij. Coosje , hoe kunt gij mij dit vragen! Wilt
gij! Zeg, wat ik doen moet; zeg het mij toch.
Ik. Gij moet uwe belofte volvoeren.
Hij. Ik versta U: terstond. Kom gaan wij in huis.
Hij verzocht om eene kaars, sloot de luiken,
stelde de machine , trok mijn profil, transponeerde
het op de grootte die ik bepaalde; verzocht mijne
moeder oolc om te zitten en in een uur was alles
in orde. Ik gaf hem een hartelijken kus ter belooning. Ik zend het hiernevens. Dat mijner moeder
is voor mevrouw Helder.
Wij hervatten onze wandeling: ik bragt hem op
een ander onderwerp, op jufvrouw RRoulin. «Hebt
gij haar profil niet? Ik zoude liet zoo gaarne eens
zien.» (Hij keek als of hij dacht: en waarom zoudt
gij dat zoo gaarne eens zien?)
Hij. Neen, ik heb haar profil niet. Lieve Coosje,
zoo gij mijne beste Lotje kendet, ik geloof dat gij
mijne achting (een aardig woord, om liefde uit te
drukken!) zoudt billijken.
Ik. Ik geloof het op uwe verzekering. Is zij niet
van eene zeer ordentelijke familie, en heeft zij niet
veel verstand?
Hij. Ja, beide is waar; maar haar hart, ach
Coosje, haar hart is zulk een schat!
Ik. Ziet zij er wel uit?
Hij. U zou zij bevallen: zij is meer dan hetgeen
men doorgaans mooi noemt.
Ik. Hoe oud is zij?
Hij. Twee en twintig jaar zal zij omtrent zijn.
Ik. Zij is vrolijk van omgang?
Hij, Neen, nooit meer dan blijmoedig, en doorgaans stil, ernstig minzaam.
Ik. Hoe gelukkig zal hij zijn, die eens haar man
wordt! (Ik ging met hem in huis.)
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Wij hadden verder een alleraangenaamsten dag.
Om acht uren vertrok hij.

Op uwen brief heb ik thans niet heel veel meer
te antwoorden. Ik feliciteer u echter dat gij het
zoo bij de oude kennisschap gelaten hebt. Wel, nu
kunnen wij (is het dan zoo niet ?) eens hartig lagchen over zijn verkeerd antwoorden, zijne hardhoorigheid, zijne vergissing in het voordienen, en vooral
daarover, dat hij zijne hand terugtrok, alsof hij
die aan het komfoor gebrand had. Heden, dit is altemaal wel heel mooi! Nu, lach dan, Chrisje ! Hebt
gij geen trek? Ik ook dan niet. Ja, als gij niet zoo
omstandig geweest waart, zoude ik u dan verdacht
houden..., waarvan bid u? Maar nu, wel hoe zoude
het mij in het hoofd komen ? .... Nu vaarwel! ras
kom ik u eens onverwacht bezoeken, ten ware gij
mij (en dat schikt hier veel beter) voorkomt.
Uwe ware vriendin,
C. VELDENAAR.

ZOO HEEFT GOD DEN MENSCH NIET
GEMAAKT.

BESPIEGELING.

Wat is de mensch, de wereld, wat's het leven?
Een zwakke worm, en huilende woestijn;
Het leven meest met tegenhe@n doorweven
Ach, beter waar 't misschien. in 't niet gebleven,
Dan op deze aard geplaatst om slechts een mensch
te zijn!
Wie is in staat de rampen op te tellen,
Van dien stond af dat God de wereld schiep;
De kwalen, die den sterveling verzellen ,
Hem overal en onvermoeid hem kwellen?
Waarom of de Almagt toch den mensch te voorschijn riep?
Des menschen ziel schijnt met niets boos doordrongen.
Zijn vrijheid! — ach! hoe eng is zij beperkt!
't Is ijdelheid, de mensch voelt zich gedwongen;
Wat dichters ooit van deze vrijheid zongen,
De mensch, bloos, hoogmoed, bloos! wordt door zijn
lot bewerkt.
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Wierd in mijn ziel een enkele trek gevonden
Tot's naasten smart, zijn nadeel, zijn verdriet?
Gij weet dit, Gij! die alles kunt doorgronden.
Ik moest nogtans een deugdzaam hart doorwonden.
'k Doe tranen storten..! ach, waarom of zulks
geschiedt ?
Vraag ik 't waarom? Zal ik mij dan vermeten
Met God te gaan in 't plegtig regtsgeding ?
Moet ik , een mensch, kan ik het waarom weten!
Zal ik mij zelven ten eenen maal vergeten ?
Ik ! twisten met mijn God! Niet verder, sterveling!

In welk een nacht van dikke duisternissen
Heeft mij mijn vriend, helaas! reeds heengevoerd!
't Is schemering — wat zeg ik ? — blindlijk
gissen.
'k Sta radeloos; ik durf niets meer beslissen.
Hoe aklig is mijn ziel, hoe donker, hoe beroerd!
In dezen stand kan ik niet langer duren,
Onzekerheid is mij te zwaar een lot.
Zoo liefde en aagt deez' wereld niet besturen,
Roof dan, o dooi. , roof ras mijn levensuren;
't Geen de aarde is zonder zon, ben ik ook zonder God!
Blijmoedigheid ! ze is uit mijn oog verdwenen
Ik ben, ik ben haar gunsteling niet meer.
't Genoegen vlugt al verder, verder henen;
Mijn hart is vol ,ik wensch, maar kan niet weenen
Van waar, o God, van waar die aklige ommekeer?

Die vraag geeft lucht! Waartoe dit angstig
kwellen ?
Vraagt hij dit ooit, die zijnen God verzaakt ?
Onkunde moog' tot twijfling overhellen.
De ziel schijnt toch met zekerheid te stellen
Daar is, o mensch een God, die alles heeft gemaakt.
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Daar is een God, die alles bragt in wezen.
Hoe! ook den mensch, met .al dat zedelijk kwaad?
Hetgeen wij zien, waarvan wij zoo veel lezen!
Hoe ! ook den mensch het meest van al te vreezen;
Of zelf 't verachtelijk doel, of 't werktuig van den
haat?
Den dwingland ook, ten top van eer verheven,
Door 's Volks geroep, of door 't geboorteregt;
Die door zijn wraak of trotscheid aangedreven,
Baldadig speelt met 's onderdanen leven,
De menschlijkheid onteert: der deugd zijn rijk ontzegt?
De Nero's ook, berucht door gruwlijkheden ?
Een Marius, wiens oog van moordlust blaakt?
Een Phlips, verfoeid om schandelijke zeden;
Een Phlips, die zelfs natuur op 't hart dorst treden?
Neen, waarlijk, neen; God heeft den mensch dus niet
gemaakt!
Den gierigaard die zijn gestolen schatten
Bij dag en nacht al vastende bewaakt;
Zijn hand verrekt, om nogal meer te omvatten;
Nooit ophoudt met zich doodelijk af te matten?
Neen, waarlijk neen- God heeft den mensch dus niet
gemaakt !
Is de afgunst ook het proefstuk van Gods handen ?
Gaf God den mensch dat afgepijnd gelaat,
Die doodsche verf, die uitgeteerde handen,
Dat gluipend oog , die afgeknarste tanden,
Dien valschen Judas-lach, the zoo afschuwelijk stag
Gaf God de zucht tot dat zoo helsch genoegen,
Die altoos vreugd in 's naasten rampen smaakt?
Dat harteleed, dat woelend, tergend zwoegen,
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Als 't blij geluk zich elders heen wil voegen?

Neen, waarlijk, neen : God heeft den mensch dus niet

gemaakt
Zijt gij 't bestaan ook aan een God verschuldigd
Verfoeilijk mensch, gevloekte lasteraar,
Gij, die uw hart der boosheid , hebt gehuldigd,
Die twist en haat altoos vermenigvuldigt,
Der onschuld lagen spreidt, niet denkend aan gévaar.
Dat brandend oog , 't welk uitgaat op verspieden,
Het al beloert, opdat gij alles wraakt;
Dat luistrend oor, 't welk 't luisteren schijnt te
vlieden ;
Die driften die in uwen boezem zieden,
Zijn niet van God! Hij heeft den mensch dus niet
gemaakt.
Ontuchtige! durft ge u Gods werkstuk noemen!
Gaf God aan u dat stout, dat lonkend oog;
Dat vuig gelaat, waarop ge u durft beroemen;
Die treken om uw daden te verbloemen;
Die gladde tong, die steeds zich naar uw wil bewoog?
Zijt ge als een dier uit zijne hand gekomen;
Die als een dier uw hoogsten wellust smaakt,
Gij , die uw drift onmogelijk kunt betoomen,
Daar gij u zelf 't vermogen hebt benomen;
Want God heeft zekerlijk den mensch niet zoo
gemaakt.
Gij, gansch ontbloot van menschelijke zeden,
Die overdaad, die zwelgzucht tempels sticht!
Uw tranend oog, uw waggelende schreden,
Uw dik gelaat, uw afgebruikte leden,
o Dronkaard, zijt gij die aan uwen God verpligt?
Afschuwelijk dier! uw zware wezenstrekken,
De vuile gloed die in uwe oogen blaakt ,
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Uw kale kruin, uw purperroode vlekken,
Doen ons den slaaf der dronkenschap ontdekken:
Maar God, God heeft den mensch geenszins aldus
gemaakt 1
o Toornige! zijn die verbolgen oogera,
Dat opgezet , verwilderde gelaat ,
Die stameltong, ontbloot van 't spraakvermogen,
Dat oor, hetwelk geen klagten wil gedoogen,
Toen God u schiep, door Hem gesteld in zulk een staat?
Was uwe rust, van dien tijd af, verbroken,
Was uw gevoel zoo dwaaslijk ligt geraakt,
Was toen uw drift zoo vreeslijk reeds ontstoken,
Was toen uw bloed alreeds zoo fel aan 't koken?
Neen, waarlijk, neen: God heeft den mensch niet
zoo gemaakt!
Zijt ge uit Gods hand zoo norsch, zoo ruw gekomen,
Gevoelloos mensch, dat door niets wordt verzacht,
Nog nooit de stem der vriendschap hebt vernomen;
Geen tranen kent, ook als gij die ziet stroomen
De menschlijkheid bespot, voor niets dan zwakheid
acht?
Heeft u Gods hand dat roomtuig aangetogen,
o Huichelaar, waarmed gij zijt bedekt;
Gaf hij aan u die schijnbaar zedige oogen,
Dat statige, 't welk door zijn groot vermogen
De eenvoudigheid bedriegt, en al haar eerbied wekt?
Deed hij u zoo gemaakt, zoo zuchtend treden ,
Heeft hij uw tong dan maar alleen bespraakt
Tot lastertaal , tot morrende gebeden,
Ter doeming van uw's naasten goede zeden?
Neen, waarlijk, neen: God heeft den mensch dus niet
gemaakt.
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Heeft dan de mensch zijn eigen wil bedorven,
Die nu zoo vaak vergeefs met de ondeugd kampt
Heeft elke drift al meerder kracht verworven;
Kwijnt Zijne rede; is zij reeds half gestorven;
Is dan de veerkracht tot het goede gansch verlamd?
Waarom een magt den sterveling gegeven,
Die 's Hemels magt dan tegenstand kan bidn,
Om 's Hemels wil te kunnen wederstreven;
Om naar zijn lust, om naar zijn drift te leven,
En de opperheerschappij van zijnen God te ontvliên?
Waarom aan drift haar krachten niet benomen;
En aan de rede een beter magt gegund?
Dan had de mensch voor minder kwaad te
schromen.
Dan zou haar magt het woên der drift betoomen;
In 't waarom blijft altoos het groot bezwaarlijk punt.
Bestaat ge, o God, als Schepper aller dingen,
Ach, hebt gij mij in uwe gunst gevormd?
Verbs mijn geest van zijne twijfelingen
Die mijne rust - mijn werkzaamheid verdringen,
't Vertrouwen op 1 uw gunst reeds hebben weggestormd!
Edn wenk van u kan mijnen geest ontdekken
Het groot waarom, daar hij zoo sterk naar haakt
Wat deugd al heil uit ramp en smaad kan
trekken;
Hoe driften ons ten voordeel kunnen strekken;
Want gij, o God! gij hebt den mensch dus niet
gemaakt!
[Vorenstaand dichtstuk zond Ds. Heftig aan prof.
Maatig, met eene ontleding er van, die van zijn
stijfgereformeerde denkwijze getuigt, en in zijn
brief valt hij den heer Maatig zeer lastig, dat hij
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blind is voor de onregtzinnigheid van Leevend,
wien hij als vervaardiger van dit gedicht opgeeft;
en bezweert hem dezen zuurdesem uit het midden van
hem weg te doen. -- In een antwoord van prof. Maatig
Wordt het gedicht verdedigd, als niets ongodsdienstigs
behelzende, niets wat tegen den Bijbel, of de Christelijke godsdienst -leer strijdt ; en blijft de schrijver den
heer Leevend om zijne zucht naar onderzoek prijzen.]
De heer WILLEM LEEVEND aan den heer PAULUS
HELDER.

Waardste Helder ! Hoe aangenaam is de ontmoeting van vrienden die elkander beminnen! Hoe
voelde ik, toen ik u omhelsde, al de eenigzins
verzwakte aandoeningen opwakkeren ! En hoe neemt
dit niet toe, als men elkanders achting, zoowel als
liefde waardig blijft! Nooit, mijn waardste Helder ,
waart gij zoo over mijne komst verblijd. Heb ik
aan uw medelijden ook eenige verpligting? Noem
mij trotsch; ik zeg u echter, dat dit mij spijten
zoude. Mijne eigenllefde wordt niet gaarne beklaagd.
Mogelijk spin ik wat heel fijn; denk, dat ik thans
veel in de metaphysica wurm; is dit geene goede

verschooning ?

Heb geen medelijden met mij; zeg maar altoos,
dat gij mij nog liever tot uwen broeder zoudt hebben dan Veldenaar zelven. Meer verg ik niet. Houd
u daar maar bij. Welnu, jufvrouw Helder zal een
uitmuntenden man aan den majoor Veldenaar hebben,
die hare waarde kent, die haar teedér bemint: dit
is immers goed en wel... Ach, Pauw, wat helpt
het den redelijken minnaar te affecteren? Mijn hart
klopt van de grootste liefde, van eene liefde die
mij zoo geweldig beroert dat mijn sterk gestel er
door lijdt. Gij kent mij: dit is dus voor u geen
raadsel. En ik zou gebleven zijn! ... Ik zou, met
de uitverkorene van mijn bijna bezwijkend hart, op
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deze heerlijke zomeravonden, door sombere lanen,
in verteederend maanlicht, gemeenzaam aan mijnen
arm gewandeld hebben! - Helder! Is uw hart dan
een stuk ijs?
Toen ik haar weder zag, moest Ik mij aan uwen
hals hechten het was niet alles vriendschap voor
u, mijn vriend! Heb Ik niet eens zotte vertooning
gemaakt? Heb Ik niet? Wat is het moeijeljk naast
iemand te zitten eten, daar men zich voor moet
verbergen! » En dat gedurig moeten antwoorden op
duizend beuzelachtige vragen ! ... Wel! kan men,
als men met een eenig voorwerp geheel vervuld is,
op duizenderlei kleinigheden, die daar geen betrek
king op hebben, antwoorden, Want anders: dan is
alles van belang, hoe gering het schijne! Denkt gij,
bij voorbeeld, dat het mij onverschillig is, of Chrisje
een strookleurigen - strik, of een gris de line voor
haren boezem heeft? Neen: zeker neen: hierover
kan ik wel een uur philosopheren en waarom? Om
dat hçt op baar toch uitkomt. Hoe slecht zal ik
eene gerustheid hebben voorgewend, die ik niet
meer ken! 'Mevrouw Helder (ach, hoe lief heb Ik
mevrouw Helder!) gaf mij nog een zetje: 'i Dit» is
room, Willem, en dat zijn perziken. n Ik, besluit er
uit, dat ik de eens of andere lompheid begaan heb:
Ik maakte het nog weer , zoo goed als ik kon. Maar
gij zijt zulk een koel, redelijk jongman, dat gij mij
mogelijk niet verstaat. Kan ik u doen begrijpen,
dat het toevallig aanraken van hare hand mijte
sterk trof, om daar eenige aangename gewaarwor
ding door te ontvangen? Dit zult gij, onderdaan
der koele rede, gek, romanesk noemen. Verveel
ik u niet schrikkelijk? Na, dat zij uwe straf,
omdat gij mij zoo dikwijls in mijne aangename
mijmeringen gestoord hebt. Nog een woord, en dan
wat anders. Mevrouw heeft met mij ook over majoor
Veldenaar gesproken en verheugde zicli zeer in
Zijne promotie. Hij deelt ten hoogste in hare ach-
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ting. Mijn hart klopt, als ik een man van verdienste
zie regt doen. Ik moet toch nog al een tamelijk
goede jongen zijn, daar mij dit nu zelfs geen moeite
kost, als het eenen man geldt, die mij eenen schat zal
ontrooven.... Is dit echter wel meer dan billijk?
Billijk! En sedert wanneer is billijkheid de hoofd
verliefden?... Ei, laat ik nog maar één-deugr
woord van Chrisje mogen spreken! Lieve Helder,
zou er geen hoop voor mij zijn? Uwe vader was
veel te beleefd: mij , een jongen , zoo altoos mijnheer te noemen! Dit viel mij zeer moeijelijk ;
en men mag om zich zelven nog geen reden
vragen van, die groote blijken van (quasi-) achting!
't schijnen beuzelingen;... Zou de schrandere man
ook vermoeden dat ik zijne dochter bemin? Doet
hij mij de eere aan van te gelooven dat ik aan
Chrisje eens niet onverschillig kan worden en kom
ik te weinig bij hem in aanmerking, om dit goed
te keuren? Is hij ook zoo geheel voor Veldenaar,
wijl hij, die zijne dochter zoo teeder bemint en zoo
vaderlijk leidt, voorziet dat zij met Veldenaar zoo
gelukkig zijn zal, als de stand der dingen hier toelaat. Antwoord mij hierop: zult gij?
Ik schrijf dezen digt bij het fraaije dorp, waar
uwe beminde woont. (Over haar zal ik dadelijk
spreken.) Wij doen ons reisje te paard. Het oord is
hier zoo schoon, dat ik al twee dagen hier herom
rijd, en nu nog eens in dit dorp vernacht. Ik kan,
zooverre mijn gezigt reikt, Beekenhof niet ontdekken. Evenwel, ik weet in welk eerie rigting het van
ons gelegen is... Dit, had ik zulks wat spoediger
bedacht! zal vreemd voorkomen, zoo men mij hier
ziet omdwalen; maar ik ben door 't vermaak van
mij hier te bevinden weggevoerd, ' — betooverd.
Mijn vriend Jambres is zoo geheel in zijne hooge
metaphysische bespiegelingen opgetogen , dat ik even
ongestoord wandel en peins of ik geheel alleen
ware. Dichters en minnaars zijn de ware vrienden
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der eenzaamheid en van liet afgezomlerd buitenleven zij hebben genoeg aan zich zelve. Alle groote

liartstogten, alle werken van genie zijn wij der
afzondering verpligt.... Maar gij zult al verlangen,
om eens wat anders te hooren.
[Hier volgt een verhaal van de gulle ontvangst
die hij bij de familie Veldenaar vond; daarop gaat
hij aldus voort,]
Ik heb met Coosje nog al een heden tijd gepraat
en gewandeld. Men kan onmogelijk allen zoo bemin
nen, als zij verdienen; maar ik zou niemand liever
tot cone zuster hçbben dan Coosje Veldenaar. Even
wel, ik ben nu met Daatje heel schoon te vreden;
in acht geheele dagen is er zelfs geen een spiegelgevecht voorgevallen: met mijnheer haar vader
gaat dat zoo goed niet. De muziek die zij spelen,
is wat al te vol dissonanten; maar zij wegen elkander volkomen op. Haar aanstaande man verdient
al mijne achting en ik geloof zelfs dat ik hem
eens als mijn lieven broeder zal kunnen beminnen.
Altoos uw vriend,
W. LEEVEND.

De heer

PAULUS lcEIDEII

aan den heer

WILLEM

LEEVEND.

Beste vriend! En wat zegt gij nu? ik wilu
beklagen! toe, word nu eens braaf boos! maar ik
ken mijns vriends aard; die boosheid op zijnen
vriend zal weldra in dankbaarheid veranderen. Bij
onderviiiding ken ik de verwoestingen niet die zeer
geweldige driften aanregten; ik besluit alleen van
het mindere tot hetmeerdere. ik begrijp dat bij,
die door zijne begeerten geijnigd wordt, zeer veel
moet lijden. Verbaasd, Wim! is de toevallige ge-
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meenzaamheid met - haar die gij bemint , voor u
onlijdelijker dan hare onverschilligheid, Neen: dat
iet ...
besef ik niet
! ......
Hoe verkeerd hebt gij mij beoordeeld! Ik poogde
u uw geheim te helpen bewaren; u die merkbare
afwezigheid van gedachten af te nemen, welke zoo
in 'toog viel,— en ziedaar, gij houdt mij voor zulk
een zot, dat ik ter goeder trouw u duizend beuzel achtige vragen doen kan.
Gij zijt bij Chrisje niet toegevallen: trouwens,
haar oordeel is niet vrij. Ja, Veldenaar zal haar
hebben; ik denk echter dat hij wel kolonel zijn zal,

vóór zijn gelukkige dag aanbreekt. Bij mama blijft
gij Willem: dit is duidelijk. Zij houdt nog even
veel van u, en ik verzeker u dat uw geluk en
goed gedrag zeer veel bij haar in aanmerking komen. Dat mijn vader tegen u is ingenomen, is
ontwijfelbaar. Hij heeft zich iets omtrent-Lotje tegen
mij laten ontglippen, maar het was zoo onduidelijk,
dat ik er niets op koude antwoorden. Gij hebt onder
uwe medestudenten vijanden: wees op- uwe hoede.
Ik geloof, dat mijn vader geene gunstige denk beelden heeft van uwe vriendschap met zulk een
bekoorlijk meisje. Ik , die de historie van uw hart
ken, mistrouw u niet; maar mijn vader kan de
zaak niet uit dat oogpunt zien.
Gij hebt mij niets, gemeld van de profilen. Mama
en Chrisje zagen . die met goedkeuring. Ziedaar,
riep Chrisje op den eersten aanblik, ziedaar
het profil van Coosje. De omtrek is verwonderlijk
naauwkeurig: ja, 't is dat lief intressant gelaat; en
zij drukte het aan hare lippen. Geen lijst zou te
kostbaar zijn, om het te omvatten, maar zij draagt
het in postpapier gelegd, in hare portefeuille. Is
daar voor u , o gij dweeper in de liefde, niet weêr
iets streelends in? Zij zal het zeker dikwijls beschouwen, en moet dan noodzakelijk aan den han digen vervaardiger denken.
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ik bemin jufvrouw Veldenaar, maar zij is er nog

onkundig van. ik weet niet of gij daar wel iets

van begrijpt; doch ik vinde zulk een zacht vermaak
in haar te beminnen, dat ik mij niet kan wagen
aan een weigerend antwoord: dit zoude mijne kaimte
storen: ik vrees dat er niets dan achting voor
mij zal te halen zijn. Belang kan bij zulk een edelaardig meisje niets uitwerken, en dat zou mij
ook niet genoeg zijn. ik hoor dat kolonel van
Sytsama op baar verliefd is. ik heb plan om
eenige maanden onbepaald eene reis, door Frankrijk, Zwitserland en Italic te gun doen; niet met
een geleerd man, maar met mijns vaders gewezen
lijiknecht, die met hem die zelfde reis gedaan heeft
en voorlang, door mijns vaders edelmoedigheid, niet
meer dienstbaar is. ik meen mij niet te haasten;
ik denk niet alleen schilderijen, gesticiten , kerken
en paleizen te zien; maar ook de zeden, de ge
woonten, de wetten, ook de natuurlijke historie dier
landen, immers oppervlakkig, naar te gaan. In
Zwitserland hoop ik mij het langs op te houden. De
journalen van mijnen vader zijn voor mij onwaar
deerbaar: het kan mij aan de beste adressen niet
ontbreken en het zal genoeg zijn dat ik de zoon van
dezen geëstimeerden man ben, om in de aanzienljkste buizen ingang te verkrijgen. Had ik u tot
mijn reisgenoot! Vaarwel. Altoos zult gij uw getrouwsten vriend vinden in
P. HELDER.
Mejufvrouw CHARLOTTE BOIJLIN aan den heer
WILLEM LEEVEND. 1)

Mijnwaardste vriend! ik zie, dat gij uw
') Dit is een antwoord op een brief van den
12
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woord houdt: maar twijfelde ik daar dan aan? Twijfelen? Hoe! en ik beschouw u als mijn .besten.
vriend? Zoude ik in dit opzigt, waar ik zoo veel
belang in heb, mij hebben kunnen misleiden? Wat
zou dat ook laag geweest zijn van u, indien gij nu
eens gezegd. had: Lotje, ik ben uw vriend; en gij
hadt dit niet opregt gemeend! Indien gij Lotje nu
reeds vergeten hadt, om uwe andere lieve vrienden, om, b. v., om -- den heer Helder. Reeds;
zeg ik daar: en hoe heel lang zijt gij al vertrokken! Zoo zegt Roulin ook. U moet de tijd niet
schroomelijk lang vallen. Uw zeer goed geschreven
brief toont mij ook , 'dat gij wel zeer gelukkig zijt
gij hebt eene verwonderlijke vrijheid van geest; gij
ziet, gij geniet zoo alles.... Gelukkig! Ach! dat is
de vurigste wensch mijner vriendschap; o die wensch
zal mij gegeven worden en dan is alles wel.
Ik ben, niet heel wel; mijn geest is zoo bewolkt,
zoo duister ; ik ben zoo krachteloos ; mogelijk is het
onmatig heete_ weder daar wel oorzaak van: aandoenelijke zwakke menschen worden , dit is niet
te ontkennen, zeer door de gesteldheid van den
dampkring aangedaan. Ik bemin mijn vriend, zoo
als hij mij bemint. Maar schrijven! ik kan niet;
gij zoudt nu niets aan een brief van mij hebben;
ik voldoe mij zelve niet; gedurig moet ik iets over
schrijven' en dat. vermoeit ' ,mij te veel. Mijne vriendin
is eenige dagen bij mij geweest. Zij groet u. Kunt
gij niet wel twee vrienden hebben? Helder en Lotje?

heer Leevend, waarin hij aan jufvr. Roulin iets van
zijn reisje mededeelt en van zijn bezoek bij de
familie Veldenaar, voorts iets inlascht over de
vriendschap tusschen jonge lieden van dezelfde en
van onderscheiden kunne, en eindigt met te verklaren dat jufvr. Roulin meer zijne vriendin is, dan
de heer Paulus Helder ooit zijn vriend worden kan.
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ik helh maar dén vriend, kan maar Ién hebben.
Vaarwi. Ii? ben
Uwe vriendin,
L. R.

Mejufvronw

A1XRIAA BELCOUn

aan den heer

WILLEM LEEVEND.

Mijn heer, geëerde vriend! Kan ikumijne
erkentenis voor uw omstandig en vertrouwelijk
schrijven beter toonen dan door u in dat spoor te
volgen? Vergeef het m,ij maar ik moet het herha
len, mijne vriendin moest u nooit hebben leeren
kennen. Dit is geen verwijt voor, ii. Hoe treurig is
het dat ons lot zoo geslingerd wordt door omsinn
digheden waarin ij geleid worden, die wij voot
ons niet uitkozen . .. Uw brief heeft mij. getroffen, meer dan gij mogelijk van mij verwacht. Deernis met mijne vriendin, die zeker aan deze zijde
des grafe niet meer gelukkig zijn kan; misnoegen
zonder een bepaald voorwerp; en de dwaze wensch,
dat gij haar zoo gelukkig kondet maken, als zij n
maken zonde, deddh mij onder het lezen uws brief
beurtelinga aan. Wees gerust; gij hebt mijne gotd
-keuringbhod:tm,alsikuwre
uwe jaren, uwe moeijelijke omstandigheden in over ,
weging neem; en dit moet ik doen, zal ik u wel
beoordeelen.
ik ben bij Lotje geweest. Mijne komst was haar
aangenamer dan ik mij had durven vleijesa. Maar
het is zulk een edelaardig meisje! Zij offert nog
niet alles aan es ep Hare liefde voor es overscbijnt wel alle andere genegenheden maar dooft
die niet uit; en de zacththeid van hare goedaardige inborst lijdt niets door hare lastige onge.
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steldheid. Zij zat in het zomervertrekje, met een
bouquet bij zich. Het was omtrent ;tien uur in
den middag: het huisgezin was ter kerk. Zij bragt
mij in het zom.ervertrek en sprak weinig, terwijl
wij het geheele huis en den gang doorgingen.
Daar gekomen zijnde, omhelsde zij mij , en zeide:
'uw bezoek is onverwacht, maar des te aangenamer. » (het was echt er alsof zij wilde vragen: hoe
komt het, dat gij zoo onverwacht komt ?)
Ik. Daar houde ik mij zoo van verzekerd, dat ik
het nodeloos acht belet bij u te vragen.
Zij. Gij doet zeer wel.
Ik. Hoe vaart mijne lieve vriendin? Gij ziet er
niet al te frisch uit; gij zijt wat betrokken.
Zij. Zoo zegt Roulin ook; er scheelt echter niet
heel veel aan.
Ik. Hoe staat het met den eetlust en het slapen?
Zij. Aan beide, weet gij,. doe ik nooit veel. (Zij
beschouwde den bouquet zeer aandachtig.)
Ik. Dat is een fraaije bouquet. (Ik nam het glas
op, om het nader te bezien; zij nam het mij uit de
hand, alsof zij zeggen wilde, «o raak deze bloemen niet aan! laat mij die toch, voor mij alleen,
behouden.» Ik liet dat zoo; zij drukte het bloemglas
steelgewijs aan haar hart, maar ik merkte het echter.
Zij. o Eene zeer fraaije bouquet!
Ik. Gij zijt altoos verliefd, op bloemen, dat weet ik.
Zij. Dat is zoo , maar deze zijn ook zoo heel
fraai! (Zij zuchtte.)
Ik. En uw vriend is vertrokken: hebt gij al berigt
van hem ?
Zij. Ja, hij is vertrokken: heb ik u dit niet geschreven? Berigt heb ik niet; nu, dat heeft zulk
een haast niet. Hij ziet nu ook andere vrienden,
bij wie hij gaarne is. Mogelijk is hij nu wel op
Beekenkof (Zij bloosde sterk.)
Ik. Heet zijn moeders plaats Beekenhof? Dat is
een mooije naam.
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Zij. Neen, dit is de plaats van mijn heer Helder ;
daar gaat hij andere vrienden bezoeken dan hij
hier heeft.
Ik. Zoo, nu begrijp ik het. luist. Zoo is de
naam der jonge dame, die mij genoemd is. (Zij zag
zeer verward.)
Zij. Heb ik u dan ook niet geschreven dat hij
jufvrouw Helder bemint? Hij heeft het mij zelf gezegd.
Ik. Dan moet gij eene bijzondere vriendin van
hem zijn; want ik hoor dat hij van zijne liefde een
diep geheim maakt.
Zij. Dat ben ik ook: hij vertrouwt mij alles.
Ik. Is er niet iets allerverrukkelijkst voor u in
dat vertrouwen?
Zij. (Zij drukte mijne hand.) Zoo iets verrukkelijks, dat ik, om gelukkig te zijn, niets anders
behoef. (Zij werd veel levendiger: ik liet haar uitspreken.) Ziet gij nu niet klaar dat 5ik alleen zijne
vriendin ben? o Dat geloofdet gij echter nooit!
Alles kan ik opgeven, maar zijn vertrouwen... Ach!
zoo ik zijn vertrouwen verloor - dan; nu, dat zal
nooit gebeuren. Waarde vriendin, zijn hart, zijn
lief, opregt, zijn gevoelig hart is alles wat ik noodig
heb. En als ik zijn volkomen vertrouwen heb, is
zijn hart dan het mijne nitt?
Ik. Zeer zeker! Nu, ik verblijd mij, dat ik omtrent u dwaalde.
Zij. Kendet gij mijn vriend, zoo als ik hem ken !
Ik. ik ben gerust dat Lotje Roulin in zulk een
gewigtig stuk als liet verkiezen van eenen vriend,
niet onbedacht kan handelen. De heer Leevend is
braaf en beminnelijk. (Dit beviel haar zoo zeer, dat
zij mij nu zeide dat de bouquet van u was.)
Zij. o Nu zijt gij weer mijne lieve vriendin; nu
verdenkt gij mij niet langer; nu kan ik weer met u
spreken. Dat verdenken trof mij dermate dat ik
voornam nimmer weer met u over mijn vriend te
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spreken. Verliefd ! neen: zoo verre is hij niet gekomen; en ook hij heeft mij zelf gezegd, dat hij haar
bemint: zij is zeer schoon.
Ik. Hebt gij haar dan gezien?
Zij. Neen, maar hij draagt haar profil in zijne
brieventas, met een stuk eenigzins gekreukt zijden
lint; mogelijk is het wel een strik, dien zij gedragen
heeft.
Ik. Hoort gij niets van Bernards?
Zij. Ik heb een brief van hem en zoude dien al
voor eene maand beantwoord hebben, maar ik ben
verlegen om dien te beantwoorden. Hij bemint mij
zoo opregt. Ik acht hem zoo hoog. Hoe kan ik hem
bedroeven ? (Zij zuchtte.) Want ik geloof dat het
zeer smartelijk vallen moet, als men niet weder bemind wordt.
Ik. Zult gij hem dan andermaal bedanken?
Zij. Ongetwijfeld!
Ik. Zult gij dan nooit trouwen?
Zij. Ik zal nooit trouwen. (Dit zeide zij op een
toon, die mij van de vastheid van haar besluit verzekerde.)
Zij werd weder zoo onthutst, dat ik goedvond daar
niet verder over te spreken. Onze Roulin kwam ook
bij ons, zoodat het discours van zelf van onder
-werp
veranderde.
Ik voorspel niets goeds. Zij was de overige
dagen diep in gepeinzen, sprak bijzonder weinig en niets meer over u. Ik vrees! Ik vrees!
Haar teeder gestel zal voor deze moeijelijkheden bezwijken! Roulin praat altoos van u, en dat wel met
dat gulle goede gelaat dat ons zijn geheel hart
doet zien; nooit noemt hij uw naam of ik merk dat
haar zenuwgestel schokt , even of men eenen zachten
hik heeft; zij wordt nu eens doodelijk bleek, dan
vuurrood en mijn medelijden zelf moet ik verbergen.
Toen ik haar verliet was zij minder aangedaan
dan ooit. Het ongelukkig meisje zoekt de eenzaam-
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heid; ik , zag dit heen door al hare wellevendheid,
door al hare beleefdheden duidelijk. Hoe jammer

is het, dat zij door u ongelukkig wordt!
uwe ware vriendin,
A. BELCOUR

Mejufvrouw CHRISTINA HELDER aan mejufvrouw
JACOBA VELDËNAAR.

Mijne teedergeliefde vriendin! Uw brief
was voor mij des te aangenamer om de profiles. ik
ben het volmaakt met u eens dat een profil verkieslijker is dan een portret; ook al mist men de
oogen, die, zoo als gij eens aanmerktet, ons, indien
zij ons iets te zeggen hebben, zoo duidelijk toespreken. ik ben dus den leer Leevend zeer ver,
pligt voor de genomen moeite: Mama is ook zeer
in haren schik met dat uwer moeder. Vindt gij niet,
Coosje dat, naar mate men in jaren toeneemt, eriets
eerwaardigers over het gelaat der vriendschap komt?
Dit merk ik te meer, als mama mij eens eenen
brief van hare vriendin voorleest, voor meer dan
twintig jaren geschreven, of als ik mij bepaal bij
de verkeering onzer beider moeders.
Pauw heeft een brief van zijnen vriend, maar las
er zeer weinig uit voor. Gisteren avond kwam aan zijn
adres hier een brief voor den heer Leevend, met
eene fraaije vrouwe hand geschreven: des morgens
had hij nog een ontvangen, niet zoo fraai, zoo regelmstig, immers het adres niet. Er is en blijft
altoos iets kennelijks in de hand; ook als eens
vrouw wel schrijft: wat, kan ik niet zeggen. Eene
vrouw schrijft keuriger, teekenachtiger, als zij wel
schrijft, en niet te veel denkbeelden heeft uit te
drukken; een man schooner, stouter. Zoo dat de
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heer Leevend moet onder de sere zeer goede vriendinnen hebben.
Was hij ongenegen , om over jufvrouw Roulin te
spreken? .... Over zijne beste Lotje? Dit is niet
edelmoedig, niet billijk. Waarom vermijdt , hij te
spreken, immers met a, over een meisje, dat hij
bemint, en zooveel regt heeft op onzè achting,
van zulk eene goede familie is en begaafd met vele
goede qualiteiten? Ik kan echter om het vreemde
niet uit mijn hoofd zetten, dat hij zoo veranderd
is. Waardoor is deze afwending veroorzaakt? Gij
kunt u geen denkbeeld van zijn gedrag vormen.
Hij haastte zich weg, en zag echter dat mama
hem gaarne hier gehouden had... Ik ben boos op
mij zelve dat ik er nog aan denk; nu wil ik er
niet meer aan denken. Wat heb ik met den heer
Leevend en zijne grilljgheden te doen? Niet waar?
Wat zijn wij gelukkig, mijne Coosje, dat wij het
niet in de magt van ongestadigen stellen, om ons
onheusch te behandelen! Ja, ik zie wel dat gij u
vermaakt door _ mij wat te plagen; zeer tot uwe dienst.
Ik lach (zie, ik wil opregt zijn), ik lach er wel
niet om, maar het dunkt mij zelve wat vreemd da.
ik er niet om lach. Ik ben er, geloof ik, teneer,
ja hoe zal ik het noemen, geraakt? neen, — ver
zeker het is toch onbegrijpelijk van-wonderv:
Wim. Hij kon immers jufvrouw Roulin wel beminnen , en zich zelven meer gelijkblij ven , Coosje?
Mijn vader spreekt geen enkel woord over hem:
ik versta dat zwijgen. Hij spreekt thans met bij zondere achting van den jongen heer Renting, onlangs van zijne reis teruggekomen. Ik ken hem maar
weinig en converseer niet veel met zijne zuster.
Ik omhels u in mijne verbeelding, en ben
altoos dezelfde,
C. HELDER.
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[De heer Jacob Renards waagt het op nieuw zijne
onverandorljke liefde aan Mej. Roulin te betuigen,

maar daze antwoordt dat, hoezeer zij van Zijne
liefde overtuigd is, zij nogtans lie niet door wederliefde kan beantwoorden: zij kan hem niets dan
hare vriendschap aanbieden.]
Mejufvrouw ALIDA LEEVEND aan den heer WILLEM
LEEVEND.

Br o e der lief! Zoo ben je lui toch! Onverzettelijk, hardnekkig, dwingelands: Rijzig, zoo wel
als het geheele zoodje. En wat zal een zwak, weer
loos, onderworpen meisje (zoo als uw zuster toch
maar is) doen, als je lui Wet des sterksten door
moet gaan? De vriend Abraham wil mij maar,
coute qu'il coute hebben. Wat ik er tegenpraat,
hoeveel ik van mijne gebreken laat kijken om hem
nog tot inkeer te brengen, 't is of de man dol is;
hij wil mij maar hebben, zie ik:; en dat. wel wat
heel schielijk. Nu, hij koopt ten minste geen kat in
den zak; hij moest wijzer zijn: hij kent mij immers
'én nakiagen zal niet baten. Wat of hij met mij
voorheeft, weet Joost! Verliefd is hij niet; dat i
uitgemaakt. Zou hij mij ook nemen, om zijn geduld
te oefenen, om proeven op zijne langmoedigheid'te
doen? Welnu, mijnheer de proefnemer, gij zult
in dit opzigt eene excellente -machine aan mij
hebben.
En gij, rep je, spoed je; roept al de negen grootjes
van den Berg; zij moeten alle voor 't front komen,
want gij moet aan het werk. Jongen, ik zou er
bijna om trouwen, opdat ik ten minste ddns van
mijn leven mijn eigen lof met goed schik kon hoo
ren uitbrommen. Gij weet, helaas! dat ik niet zoo
schoon beu als Chrisje, niet zoo degelijk als
Coosje, niet zoo lief ben als Pietje, niet zoo meer
dan dit alles als uwe Lotje: maar wat behoeft gij
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mijn historieschrijver te zijn, als ik u tot mijn
lijf-poëet maak? Kom, Wim. je moet zoo wat geven
en nemen. Ei wat, denk dat ik uw zuster ben. Ik
ordonneer u dat gij, tegen dat mijne pretjes beginnen , te huis komt.
Aanstaande zwager! Uwe zuster, mijne
lieve meid, vraagt mij daar, of ik niet wat aan u
te zeggen heb? Ik doe liefst mijne boodschappen
zelf; ergo! Wat zult gij doen, Rijzig? — Uw brief.
leien , en er wat bijvoegen, — Doe het niet; wat
zoudt gij er aan hebben! — Dat zal ik u dadelijk
zeggen.... Welnu , Laatje heeft geen ongelijk.
Ja, ik wil haar hebben, en dat zal ik toonen. Een
machine om mijn geduld te oefenen; dat bevalt
mij. Zeker, lieve stoutert, gij zijt nog waardig dat
een eerlijk man zijn geduld met u oefent; maar
houd mij voor den onhandigsten proefnemer op de
menschelijke natuur, indien ik u niet zoo zeer verbeter.... (Zij ziet over mijn schouder... dit zij
dus hare straf ... Nog al kijken, wat ik schrijf!
Goed!) Uwe zuster geeft mij alle hoop, dat zij nog
eens de besté .... Dat is iiiet uit te staan; hebt
gij zulke streken, Rijzig? — Zeg je wat, kindlief! — Geef mij mijne pen weer. — Is dat wel beleefd gevraagd ? -- Hier buigt zij zeer boerseh met
hare armen voor haar, en zegt: als 't met mijnheers believen was, zoude ik gaarne mijne pen
hebben. — Daar is zij! en voor een kus geef ik u
den brief er bij.
Nu, Wim, zulk een broer geef ik a; hoe bevalt u
dit? Hoor, gij moet te huis zijn, zoo als ik gezegd
heb, ou craignez mon couvroux! Oom en ',tante
zullen op hun paaschpronk zijn, zeg ik je. En tante
laat voor onzen Frerijk een spikspelder nieuw pak
maken, zoo fijn als het er maar opzit: de beste
zondagsche pruik ligt al in de papiertjes. Onze. Gerrit
is blij, omdat ik vertrek. Pietje groet u. Mama
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geeft u een kus, ik ook. Maar waar zit gij ergens
op uwe reis? Nacht, lieve jongen. Slaap wel
wenscht u

uwe zuster,
A. LEEVEND.
En van zijne aehting verzekert u uw
gehoorzame dienaar,
A. ItIJZIG.
Mejufvrouw rAcoBA VELDE1VAAR aan mejufvrouw
CHRISTINA HELDEN.

Mijne waardste vriendin! ik mogt dan
weder eens een geheelen dag met u doorbrengen!
Wij hebben elkander altoos zooveel te zeggen, dat
een derde dat genoegen hetwelk wij genieten, niet
kan vergrooten. Indien verstandige lieden onze ge
sprekken beluisterden, mogelijk zouden wij des te
meer in hunne achting deden: en evenwel als ik
niet wel verzekerd was, dat ons niemand hoort,
ik zoude zoo ernstig, ZOO Vrij, zoo gemoede!ijk met
n, mijne Chrisje, niet kunnen spreken: dit is toch
een weinig vreemd. Dit is 't niet al! Maar er zijn
zulke lieve zwakheden, zulke zachte dwaasheden,
dat men die alleen aan eene dierbare vriendin kan toevertrouwen; haarfijne aandoeningen, die men voor
hen niet kan beschrijven, welke die niet in haren
eigen boezem ontwaart,
ik weet wel, dat gij voor uwe Veldenaar niets te
verbergen hebt; en echter gij verbergt mij uwe
liefde voor Leevend. Nu, uw geheim is wel bewaard.
Indien het met uw geluk bestaanbaar is, wensch
ik dat gij de zijne moogt worden! Maar ik herhaal het, hoe ongevallig het u ook zijn moet, ik
geloof nu niet meer dat hij u bemint. Weet gij, hoe
mij de zaak voorkomt P Willem heeft geloofd
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dat hij zijne liefde voor u moest tegengaan: zijne
grootschheid heeft hem hierin geholpen; hij maakte
van den nood eene deugd; want dat hij u beminde,
toen ik bij u logeerde, dit laat ik mij nooit ontzeggen. Er is iets in de oogera , iets in de verfijnde
trekken, ja iets in de gedurig veranderende kleur,
welke eenera verliefde verraden, indien hij maar
wel wordt waargenomen. Een verliefd jongeling
spreekt noch zwijgt, zit noch wandelt als een ander.
Woorden zeggen hier weinig; men kan zwijgen,
maar de oogen , de trekken, het blozen staan zoo
niet onder onze bevelen. Willem vertrok naar Leyden;
zijn hart, door u gevoelig geworden, had liefde
noodig. Hij ontmoet een meisje, gevormd om hem
te behagen. Hij plukt bloemen en -- verdwaalt.
Hij zoekt niets dan eene lieve conversatie en wordt
ernstig verliefd.
Gij beweerdet dat het niet edelmoedig van hem
was, zoo te vermijden om over zijne Lotje te spreken. Is dit wel zoo ? Moet hij zelf niet zien dat
alleen hare verdiensten zijne vroegere liefde kunnen
verschoonen? Weet hij nu, of hij bij ons crediet
genoeg heeft, om op zijn woord geloofd te worden?
Is zij thans niet verre beneden hem geplaatst? Kan
hij niet wel tot die verliefde dweepers behooren die
ongaarne spreken over het voorwerp hunner liefde,
vooral tegen hen , die mogelijk onbekwaam zijn, om
hunne verrukkingen te billijken? Ware liefde is eer
ernstig; zij kan dus onmogelijk praat -biedg,s
zijn. Maar kom aan, zeg mij , lieve beste, met-achtig
wiep moest hij dan over Lotje gepraat hebben. —
Met zijn vriend? Die zal 6f alles reeds weten, of
nimmer zijn confident kunnen worden. Het eerste besluit ik om de brieven, die aan zijn adres komen.
Met uwe mama? Onmogelijk. — Met u? — En gij
hieldt uwen afstand ten volle. — Met mij dan? Was
er tijd toe? Ik zou mogelijk hierover nog meer
kunnen zeggen, maar mijn brief zou te lang worden.
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En ook wat hebt gij met den heer Leevend te
doen..,.? Nog wat. Ik hoor dat Willem nog twee

dagen hier omstreeks vertoefd heeft: dit oord moet
hem zeer bevallen...
Gisteren is kolonel van Sytsama hier aangekomen.
Zijn oogmerk is ons bekend, maar mijn besluit is genomen. Ik moet aan mijnen pligt alle andere beden.
kingen opofferen. Mijne ouders zullen zich nooit over
mij beklagen. Ik kan niet anders. Mijne moeder is
weêr ergert alle aandoeningen zijn vergif voor haar:
ik weet wat zij vreest ! maar genoeg hiervan. Van Sytsama is mij niet onverschillig. Hij verdient mijne
onderscheiding, hij heeft die ook. Altoos ben ik,
uwe vriendin,
C: VELDENAAR.

De Heer

WILLEM LEEVEND

aan Mejufvrouw

ALIDA. LEEVEND.

Aanstaande bruid, lieve zuster! Het is.
bij mij niet, uit het oog uit het hart; ik ' ben nu
zoo vele — uren van u; maar al hadt gij mij niet
verblijd met uwen lieven brief, toch had ik aan u
geschreven, zqo al niet aan mama, die ik hartelijk
groet.
Gij weet mijn oogmerk: als gij dus niet te veel
haast hebt, zal ik terug zijn en op uwe bruiloft
komen. Maar wilt gij mij wel onder uwe oogen
zien, zonder een bruiloft-vers? Meidlief, ik ben
zoo onhandig in die soort van. vernuft.
Nun nog een paar woorden tot mijn aanstaanden broeder. Van harten feliciteer ik u met mijne zuster. Veel
goeds van haar te zeggen kan ik niet — zij is mij te na,
om haar te prijzen: heel veel kwaads van haar te
zeggen! 't is mijne zuster! Neem ze dan, zoo als
zij is ; hoe minder zij u nu behaagt, hoe meer zij
u zal toevallen. En ook, geloof ik, dat gij eerre
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accurate prijscourant hebt van hare deugden en
gebreken; gij hebt zoo het voorkomen van iemand,
the zoo min in de negotie als in het kiezen van
eene vrouw, uit eens anders oogen kijken wilt. Dit
moet ik ii echter verzoeken, breek haren afgod, den
kwelgeest: daaraan heeft zij meermaal alles opgeöfferd. Zoo zij dien afzweert, zult gij ondervinden,
dat zij veel goeds bezit; en gij zult u zeer wel
kunnen vergenoegen met eene vrouw, the wel
geene schoonheid is, doch the het oog van een
eerlijk man kan behagen.
Ik bedank u voor den inval, dien gij hadt om aan
mij le schrijven: deze vriendelijkheid treft mij zeer,
en ik hoop u altijd te overtuigen, dat ik grooten
prijs stel op uwe broederlijke genegenheid.
o
Ik beu
uw beider vriend en broeder,
W. LEEVEND.
[Kolonel van Sytsama meldt in een brief aan den
heer Hendrik Veldenaar dat hij diens ouders bezocht heeft; dat de oude heer Veldenaar toestemt
in zijn aanzoek van Jacoba's hand, maar dat deze
om dezelfde redenen, hem reeds vroeger schriftelijk
medegedeeld, hem heeft afgewezen, ofschoon zij ook
nu niet ontveinsde dat, gevoelde zij zich hier ver pligt bij hare ouders te blijven, zij gaarne zijne
levensgezellin zou worden
Hij heeft zich met dit antwoord moeten te vreden
stellen, en hoewel hij er zeer door lijdt, moet hij
bare denkwijze eerbiedigen. Verder verhaalt hij van
een bezoek met de familie Veldenaar op Beekenhof;
wijdt uit - in den lof van juf-vr. Chrisje Helder,
maar meent opgemerkt te hebben dat een gesprek
over den heer Willem Leevend , waarin deze juist niet
zeer gunstig werd afgeschilderd, haar hinderde;]
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Mejufvrouw ADRIANA BELCOUR aan den heer
WILLEM LEEVEND.

Mijn waarde vriend! Mijn hart treurt over
onze lieve lijderes! Zij is sedert Ik haar de laatste
maal zag, zoo verminderd, dat ik vrees, of zij
immer zal herstellen. Zij gelooft dat hare ziekte
het gevolg is van eene in haar gestel gegronde
kwaal. 't Is waar, hare moeder is ook aan de tering
gestorven en zij is het volmaakt afbeeldsel harer
moeder. Zij glimlachte, en dit sneed mij door 't
hart, toen zij merkte dat ik hare zigtbare vermagering aan eenen wat ontblooten arm bemerkte.
«Nooit, zeide zij, was ik eeoc beauté, van een
paar honderd pond, Jaantje.» Zij klaagt. niet; zij
zeide alleen, omdat ik er naar vroeg, dat zij weinig
of niet sliep: die slapeloosheid schijnt haar echter
niet lastig. "Gij weet, zeide zij, ik mag zoo gaarne
bij mij zelve wat liggen denken en dan valt er
zoo geen aandacht op; want het is, of jongelieden
alles vrijstaat, behalve de trek tot denken. Men
mogt mij met even zooveel regt het ademhalen verbieden.»
Ik. Wel, mijne Lotje, waar denkt gij toch zoo
altoos aan?
Zij. Dat weet ik zelve zoo niet. (Zij sloeg hare
vochtige oogen neder.)
ik. ik hoop niet dat, mijne vriendin zorgen, verdriet heeft; dat zij over onaangenaamheden peinst,
die zij voor mij verbergt? (Zij hield mijne h an d in
de hare en zweeg.) Gij antwoordt mij niet. Heb ik uw
wantrouwen verdiend? lien ik owe vriendin niet meer!
Zij. Gij overstelpt mij met zoo vele vragen! Eens
voor al, waardste Belcour, ik acht u en gij zijt mijne
welmeenendste vriendin, maar wat zou ik toch kun
nen te verbergen hebben! Wat voor geheimen zonde
ik hebben! Wat voor zorgen, als men overtuigd is
dat men niet heel veel meer zal behoeven.
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Ik. Zijt gij z60 zwaarmoedig, dan moet gij zeer
ziek zijn! Gebruikt gij de medecijnen wel ?
Zij. Zoo tamelijk; zij staan mij zoo tegen.
Ik. Als uw vriend terug is, en hij u verzoekt
dit te nemen.... .
Zij. Wel, hij is onweêrstaanbaar. Toen ik in 't
begin dat hij hier kwam, aan de koorts leed, gaf
hij mij die zelf, en dan was ik zijn heele lieve
Lotje ... o Hij is zoo medelijdend! Kunt gij begrij.
pen dat jufvrouw Helder hem niet bemint?
Ik. Bemint hij haar dan zonder hoop; zegt hij u
dat alles ?
Zij. Alles. Hij verbergt mij niets; hij weet, dat
ik zijne vriendin ben, en kon hij zijn geheel hart
bij mij niet uitklagen , wat zou hij dan ongelukkig zijn !
Oordeel, mijn waarde Leeventi , over mijne droefheid. Deze is klein ik en meende veel te schrijven,
maar ik kan niet. Mijn geest is beneveld. Ik zie
niet, van waar ik zoude moeten beginnen, Ach, zij
zal het slagtoffer harer liefde worden..... Welk een
treurig vooruitzigt voor mij, die haar met moederlijke teederheid bemin. Mijne natuurlijke bedaardheid van geest wijkt uit hare gewoone sterkte.
Vaarwel, ik ben
uwe vriendin,

A. BELCOUR.

De heer WILLEM LEEVEND aanmejufvrOUW ADRIANA
BELCOUR.

Waardste jufvrouw Belcour! Hoe onuitsprekelijk hebt gij mij door beide uwe brieven
verpligt 1 Ja, ik bemin jufvrouw Helder! maar ik
stel zulk een allerteederst deel in alles wat Lotje
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betreft; ik zag haar zoo gaarne, al was het ten
mijnen koste, gelukkig! Gij zijt over mij voldaan?

Gij zult het altoos zijn; ik voel dit zoo duidelijk,
dat er niet veel over te redeneren valt. Lotje zal
zich over hare liefde kunnen bedroeven, maar nooit
'schamen. Ik heb geen denkbeeld van iets, dat haar
hier toe zoude kunnen brengen! Niet meer hiervan; het schokt mij te veel.... Wat moet ik doen ?
Terugkomen ? Wegblijven?
Goed! betwist haar hare neiging niet meer. Het
moet hare kieschheid kwetsen , te meer, nu zij
weet dat zij mijne wederliefde niet heeft.
Hoe gaarne ik den heer Bernards ook gelukkig zage,
ik denk echter dat Lotje thans daar niet mede moet
vermoeid worden. Ach! als haar teeder gestel maar
niet bezwijkt, dan kan de tijd alles herstellen.
Ben ik die zelfde zorgelooze blijmoedige Leevend,
die ik vroeger was! o Liefde! ... en gij : ook , o
Vriendschap ! Maar ik zal mij door geene laffe klagten
vernederen. Ik sluit deter, om nog een weinig
aan onze vriendin te schrijven; bezorg den brief
volgens afspraak.
Uw vriend,
W. ]EE VEND.

De heer

WILLEM LEEVEND

aan mejufvrouw

CHARLOTTE .ROULIN.

Lieve vriendin ! Hoe dankbaar ook voor den
brief waarmede gij mij vereerd hebt, nam ik echter te
veel deel in uwe ongesteldheid, om daar eerder op
te kunnen antwoorden. Gij kent het vermogen der
vriendschap veel te wel, om te. twijfelen of uwe
ziekelijkheid mijn hart grieft. Zoo gij, uwen vriend
niet doodelíjk bedroeven wilt, dan moet gij den
raad van uwen bekwamen doctor naauwgezet volgen.
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Uwe gesteldheid, mijne Lotje, is zoo teeder, gij
waart reeds eenige weken niet volkomen wel. Eene
geringe oplettendheid kan alles nog herstellen.
Denk, mijne lieve, hoe gij mij verpligt, als gij zorgt
voor eene gezondheid, mij dierbaarder dan mijne
eigene. Mogt ik u bij mijne te huis komst zoo vinden,
als ik u de eerste maal, dat ik u ontmoette, gezien
heb ! Het berouwt mij bijna, zoo verlang ik om u
te zien, dat ik zoo verre van u ben afgegaan. Gij
weet dat eene gevestigde, teedere vriendschap zoo
zorgvuldig is als de liefde. Oordeel , naar uwe eigene
ondervinding, hoe ongerust ik ben. Gij weet, dat
ik jufvrouw Helder beminde, vóór ik Lotje kende.
U vergeten ? Vergeten ? Verdiende ik dan dat ik u
mijne vriendin mag noemen? Vergeet men iemand,
die zich door verdiensten, door overeenstemming
dierbaar aan ons hart gemaakt heeft?
Ja ik kan twee, mogelijk nog meerler vrienden
hebben; maar wie heeft zoo geheel mijn vertrouwen als gij? Als ik weder bij u ben, zal ik u alles
verhalen. Uwe vriendschap zal mij, troosten in
eene ongelukkige liefde. Dan gaan wij weder huisselijk om. Dan breng. ik weder alle mijne uitgespaarde uren bij u, in uw leerzaam bijzijn door.
Ach, van al die genoegens, daar mijn hart zoo
op gezet, daar mijn aard zoo voor berekend is, zult
gij mij berooven,, indien gij uwe dierbare gezondheid verwaarloost. Heb ik dit aan u verdiend, mijne
Lotje? Dat de hemel u beware, is de vurige bede
van
uwen
W. LEEVEND.
De heer WILLEM LEEVEND aan den heer PAULUS
HELDER.

Waardste Helder! Ik ben niet toegevallen bij
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Chrisje? Spaar dien dolksteek!.. Is het mijn schuld?
Zegt gij zelf niet dat haar oordeel niet vrij is ?

Veldenaar! .. Waarom heeft hij een karakter, dat
ik met hoogaehting bemin! Moet dan de eenige
man dien ik dezen schat niet onwaardig kan achten,
mij dien ontrooveri? o Mijn hart I het is ter dood
toe gewond door uw berigt... Alle mijne aderen slaan
met eenen sterken polslag.
«ik ben niet toegevallen bij Clnisje?i Helder!
durft gij u nog laten voorstaan, dat gij bemint?
Neen, viel u daar niet mede: dan zoudt gij uwen
vriend dien slag niet kunnen toebrengen... ik wil
haar vergeten. Dwaas daar ik ben! te willen vergeten, toont dat men daaraan denkt... Uw vader
is niet voldaan over mij? 't Is mij leed; maar 't is
mijne schuld niet. Wat heeft hij tegen mij?
Het is een regenachtige dag; ik reis op mijn gemak ik blijf dus morgen bier. Mijn vriend heeft
mijn gezelschap zoo nooclig niet, dat ik mij niet
tot schrijven zonde begeven, als mij dit lust; hij
doet insgelijks.
Thans ben ik in staat, om u van zijne manier
van denken veel nicer te zeggen. Gisteren morgen
met hem wandelende, bragt ik hem, op het groote
onderwerp, en vroeg hem vervolgens naar zijne
begrippen over de natuurlijke en Christelijke gods-i
dienst.
CHier volgt een gesprek over dit onderwerp.
't Blijkt er echter uit dat de heer Jambres minder
tot dispnteren met een helderdenkend meusch, ge
lijk de heer Leevend, geschikt is daar hij spoedig
het gesprek afbreekt ,met belofte out zijne gedachten
over deze zaak nader schriftelijk uit een te zetten.
Deze belofte vervult hij in een uitvoerigopstel,
waarin hij wel zijn geloof aan een Opperwezen betuigt, maar hetwelk niet zeer gevestigd schijnt,
daarbij zelf het bestrijdt met de gewone drogredenen van twijfelaars. - Weinig spreekt hij over
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de Christelijke godsdienst, en klaagt over de ongenoegzaamheid der Openbaring , welke tot bitteren
strijd, ook omtrent de gewigtigste punten aanleiding
geeft. Hij eindige aldus:
„ Denk niet dat ik de Christelijke godsdienst
veracht: geenzins ! Het karakter des Instellers is zoo
schoon, zijne lessen zijn zoo heilig, zijn voorbeeld is
zoo treffend, dtt ik nooit dan •met den grootsten
eerbied aan hem denk. In de brieven der Apostelen
zijn schatten van wijsheid en vermaningen. Is deze
leer niet van God, zij blijft echter de allerbeste
godsdienst... Maar o dieptens ! Wat al heerlijks,
wat al zwaks, wat al redelijks, wat al bijgeloovigs!
Kan die leer, zoo als zij daar ligt, van God zijn?
Ziedaar mij even verward! Is mijne ziel onstoffelijk en dus ook onsterfelijk ? Zullen wij leven, nadat wij gestorven zijn? Ik twijfel aan alles; maar
ben geen ongeloovige! En gij zult veiligst doen ,
indien gij zoo leeft, alsof gij volmaakt overtuigd
waart van eene zoo heilzame godsdienst. «]
Pit, mijn waarde Helder, zijn de gedachten van
een eerlijk man, die ter goeder trouw spreekt. Deel
mij uwe aanmerkingen hierover eens mede. Vindt gij
zulks goed, laat mijnheer uw vader dit lezen.
Altoos
uw vriend ,
W. LEEVEND.
MejUfVrOUW CHARLOTTE EAULIN

aan den heer

WILLEM LEEVEND.

Mijn vriend! Welk woord zal ik daarbij voegen?... Ik heb maar één vriend: valt er dan te
onderscheiden? En ook geen bijvoegelijk woord voldoet mij. Alles is zoo verward - niets voldoet mij.
Dan wil mijn hart u weder eenen naam geven, die
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mij. doet blozen. Waarom? Ach, ik weet het niet,
De vriendschap heeft mij uwe Lotje gemaakt! zoo
geheel uwe Lotje! Wees gerust, wees bljmoedig: ik
volg reeds uwen raad! ik gebruik medicijnen en
sedert ik uwen laatsten brief ontving, ben ik heel
veel beter! ik ben eh blijf evenwel zeer onpasselijk;
niet ziek echter: ik lig geen uur daarom te bed.
Het is mij zoo vreemd, dat ik u niet zie: dit zegt
Roulin dagelijks; hij groet u, en hoopt dat gij met
den winter terug zijn zult. Of blijft gij langer uit?
Ik versta u altoos De vriendschap onderwees ons
beide in hare beminnelijke taal. ik weet wat gij
gewaar wordt voor mij mijn hart zegt het mij én
dan klopt het zoo sterk; ach zoo vermoeijend!
Gij zijt dan niet gelukkig en gij bemint jufvrouw
Helder, en die is vrij, haar hart is niet met een
ander vervuld.... Lieve Willem, wees gij toch gelukkig, en alles zal wel zijn. Wist gij waartoe uw
Lotje, door de vriendschap bezield, kan komen;
wat zij voor u zonde kunnen doen! Zonde echter
mijne vriendschap u kunnen vertroosten in eene
ongelukkige liefde? Hoe aandachtig, hoe medelijdend
zal ik naar u luisteren! dit zal ten minste u eenigen troost geven. Dit weet ik zeer zeker.
Hoe gelukkig zijn zij, die gestorven zijn! Dit
leven is een staat van beproeving. Die overwint, zal
zalig zijn! Waarom heb ik zoo weinig ligchaams
krachten, is mijne gezondheid zoo teeder, indien
onze strijd op aarde lang en vermoeijend zij» moet?.
Het stille beeld des doods waart gedurig voor mijne
verbeelding. Mijn geest is zoo sluimerig; mijne
oogen zijn zoo zwaar. Geheele dagen zit ik bij den
bloemtuin... Gij zijt niet gelukkig; zonde ik da»
gerust, blijmoedig zijn kunnen? Denk aan
uwe vriendin,
C. IL
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[Hier volgt een brief van den heer, Hendrik Vel
aan den heer van Sytsama in antwoord op-denar
diens vorigen brief; kent hij zijne zuster wel, dan
mag hij zich niet vleijen hem eens als„ broeder te
zullen begroeten.
Hij heeft kennis gemaakt met den heer Willem
Leevend, die hem in zijne garnizoensplaats bezocht
heeft. Door zijne liefde voor jufvr. Helder, en doordien hij bemerkte welk een degelijk jongeling de
Heer Leevend was, wien hij het bezit van het beminnelijk meisje, met hoop op eene goede uitkomst,
niet durft betwisten, ontstemd , beklaagt de schrijver
zich dat hij minder beleefd geweest is jegens den
heer Leevend, dan deze verdiende. Minder dan ooit
slaat hij geloof van de ongunstige geruchten nopens
den heer Leevend, maar de heer Dambres bevalt
hem volstrekt niet.]
De heer

PAULUS HELDER

aan den heer

WILLEM

LEEVEND.

Waarde vriend ! Zoo blijkt het dan, dat mijn
vader maar te veel reden heeft, om zoo over u te
denken, als hij denkt ! Ik zal mij wel wachten van
gebruik te maken van de vrijheid, die gifij mij geeft,
om uwen brief en het geleerde opstel uws vriends,
aan hem te laten zien ! Ik weet hoe verontwaardigd de brave man zijn zoude; en het is gansch
onnoodig zijne ongunstige gedachten over u te vergrooten. Hoezeer ik u laak, ik bemin u echter; ik
bedroef mij over u!
Uw vriend is een verwaand twijfelaar; hij spot
met alle godsdienst. Hij kan voor zich zelven mogelijk beter zijn dan een ongeloovige; maar voor u.is
hij veel gevaarlijker dan een ongodist zelf. Indien
hij zeide: daar is geen God; dan zeker zoudt gij
hem schuwen. Wie echter, die de Christelijke godsdienst kent en belijdt, kan haar hooren smaden,
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hooren beschuldigen van tegenstrijdigheden, zonder

te gloeijen van gramschap over den snooden lasteraar?

Mijn koelzinnig gestel onderwerpt mij niet aan, zeer
hevige driften, maar ik verklaar mij den vijand van
uwen bederver. Voltaire is alleen gevaarlijk voor hen,
die reeds bedorven zijn; geen deugdlievend Chris.
ten wordt door hem aangestoken. 'De Herberts, de
Buffons, de Rousseaus zijn veel gevaarlijker voor
oneoefende jongelieden; zij planten het ongeloof
niet voort, om de zedeloosheid te begunstigen; zij
bestrijden de godsdienst van Jezus niet (immers
zoo zeggen zij!), om de leere der pligten, maar om
dwaze leerstellingen, die zij daarin vinden
Die zwartgallige, duisternis zoekende twijfelaars,
die nimmer stellen, nimmer bewijzen, geen vastpunt
hebben, altoos bedillen, altoos aanvallen, altoos
ondermijnen; die over gebrek aan licht klagen,
en het overal uitblusschen; die van onkunde en
domheid veel geschreeuw maken, en zich zelve voor
wijzer houden, voor de eenige denkers en zoekers
der waarheid; zij die te verwaand zijn om bij
eenen gekruisten Jezus van Nazareth hun heil te
zoeken, zijn de pestilentien die in de duisternis
wandelen.
Te zeggen: daar is geen God! dat is wat hard.
Maar, is het deïsmus waarschijnlijker dan het atheïs
mus? Velen ontkennen dit. Maar hun hart dat in
weerwil hunner pogingen nog eenige indrukken van
God behoudt, laat zich niet bedriegen door de yindingen van het verleidend vernuft. Uw vriend vindt
het veiligst zoo te leven, of de godsdienst wel be.
wezen ware; hij leeft, wil dit zeggen, matig. Maar
kan hij zijn boogmoed, zijn menschenhaat, zijne
geemlijkheid, zijne onvergenoegdheid, zijne zondige
bedilzucht wel afleggen? Dit eischt zoowel de natuurlijke als de Christelijke godsdienst.
God, heeft de wereld zoo niet gevormd, de menschen zoo niet geschapen, als uw leermeester die
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afbeeldt. En moet ik mijn vriend in zulke handen
zien! Zulk overgehaald vergif kruipt ongemerkt
voort, tot het te laat is ! .. .
Wat het onergelijk gedrag uws vriends aangaat:
alle zonden maken niet evenveel geruchts, veroorzaken niet even groot, in 't oog vallende verwar
Alle gestellen neigen ook niet tot losban-ringe.
wellust. Maar gelooft gij-dighe,tobsacn
dat zondige hoogmoed, dat dwaze zucht om bijzonder te willen zijn, minder strafbaar zijn bij den
Oppersten Regter dan de dartele uitspattingen
eener in de natuur gelegde, doch dan overdreven
misbruikte drift? Nooit dacht ik gunstig over uwen
vriend; sedert ik hem ontmoette, is dat niet verbeterd.
Vermag ik iets op u, scheid van dien verleider.
Wat heeft uwe dankbare, uwe blijmoedige ziel toch
te maken met hem die twist met zijnen God? ik
ben ijverig met eenen ijver Gods! Breek met Jambres, of gij verliest
uwen vriend,
P. HELDER.
Mejufvrouw ADRIANA BELCOUR aan den heer
WILLEM LEEVEND.

Achtingwaardig jongeling! Dien naam
geef ik u, na het lezen uws briefs. Ik zie daar uw
degelijk karakter, uw goed hart ten levendigste in
afgemaald. Ik zal dien daarom spoediger dan naar
gewoonte beantwoorden. Ik voorzie bij Lotje eerie
afneming van krachten , die op eene tering zal uitloopera ! Hair teeder gestel , hare fijne en tevens
sterke gevoeligheid, zullen dit lijden (want dat zij
lijdt, is niet te ontveinzen) verkorten. Had zij
mijne vaste gezondheid, mijn ongekrenkt gestel:
maar gif kent haar.
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Neen, zij moest u nooit hebben leeren kennen;
of - gij moest hare liefde hebben kunnen beant-

woorden. Nu is het haar niet meer mogelijk die
liefde te overwinnen. Nu moet elke teleurstelling
haar einde verhaasten. Laat zij nu uit den ktik der
vriendschap geheele teugen drinken! ik kan nu ver
langen, dat gij te huis komt. Uw bijzijn zal haar
lijden dragelijker maker. Zij is nu veilig bij u,
vermits niet gij , maar de schoone Helder over u de
waèht houdt. Van hare zijde is niets te duchten.
Zij heeft alleen uw bijzijn, uw vertrouwen noodig.
Hare denkbeelden van eer en godsdienst zijn van
de grootste volkomenheid. Kom des ten bestemden
tijde weder; spreek met haar vertrouwelijk, ook over
jufvrouw Helder. Verberg niets, wat ook. Voed
alleen hare hoop niet; dit konde haar doen bezwijken, ik begrijp wat gij zult voelen, als gij 'dit
meisje kwijnend - ongelukkig door u, zult wederzien! Ik twijfel zelfs, of eens beredeneerde koelbeid
haar niet doodelijker zijn zonde, dan eens sterke
vervoering van blijdschap en droefheid, wanneer
hare oogen weder voor de eerste keer de uwen ontmoeten! Allerwaardste Leevend! Vergeef bet mij,
maar verg ik u niet meer, dan u mogelijk zijn zal?
zult gij hare zedige lief kozing, - zuchten, die
nit het hart opklimmen - zult gij dit alles kunnen
doorstaan ... ?
Uwe vriendin,
BELCOUR.
[In een brief van Willem Leevend aan Paulus
Helder geeft hij dezen berigt van Lotje's onges
teld
heid, en van zijn bekommernis aangaande haren
toestand; ook meldt hij hem zijn bezoek bij den
majoor Veldenaar, en beklaagt zich, even als deze
aan den heer van Sytsama, over de weinige openhar
tigheid welke hij mogt ondervinden bij den man,
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tot wien hij eene geheime aantrekking gevoelde.
Voorts klaagt hij over den scherpen brief zijns
vriends, en werpt hem tegen dat geene personele
beleedigingen overtuigen kunnen. Dat is geene
liefde, gelijk het Evangelie ze leert: is er een ijver
Gods, er is ook een Joodsche ijver zonder verstand.
Ook de oude heer Helder verongelijkt hem en kruipen kan hij niet.]
De heer WILLEM LEEVEND aan mejufvronw CHARLOTTE RO ULIN.

Mijn e w aa r d s te! Wreed ware het u te zeggen,
hoe innerlijk mij uw laatste brief bedroeft! Ach
mijne Lotje , zoude ik u verliezen!.. . Zoo vroeg...
in den bloei uws dierbaren levens! Bear u op, uit
medelijden voor uwen vriend , voor uwen opregten ,
teergevoeligen Willem!
Gij zijt ziek; zeer, zeer ziek! en dat wel te
erger, omdat gij er zoo weinig acht op geeft. Lieve,
zoo mijn bijzijn u eenige beterschap konde aanbrengen, dan ga ik niet verder op. Ik zal spoedig
te huis komen. Ach, mogt ik , mogt ik u nog eens
wederzien, zoo als gij waart, toen ik u leerde
kennen! Toen was uwe teedere gezondheid ongekrenkt; een blosje lag, als een dun waas, over uw
beminnelijk, gerust gelaat. Uwe oogen... Ach, ik
kan mijne vergelijking niet voortzetten. Hoe waart
gij reeds veranderd, toen ik van u scheidde! Altoos,
altoos even beminnelijk, maar — o mijne lieve, gij
moet herstellen! ik bid onophoudelijk om de verleng, ng van uw dierbaar leven.., verlaat uw vriend,
uw Willem niet. Wie zal belang in mij — in mijn
hart stellen?
Ja, ik bemin jufvrouw Helder! vóór ik u ontmoette , beminde ik haar. Mijne liefde voor haar is
met mij opgegroeid, in mijn wezen ingeweven.
Maar! ik ben ongelukkig! Zij zal eenera anderen
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man in ten deel vallen, ik ben haar onverschillig.

Dat was ik haar niet, toen wij zeer jong waren.

Bij u hij u mijne vriendin, zoekt mijn afgepijnigd
hart troost, verligting. Gij moet mij boven moedeloosheid verheffen, geduld inboezemen, verbeteren; gij moet mij gelukkig maken, door mij niet
te verlaten.
Ik omhels u met een hart, vervuld door de beste,
de teederste gevoelens eener onveranderlijke vriend
schap, die mij mij doet teekenen
uwen
W. LEEVEND.
De heer

WILLEM LEEVEND

aan mejufvrouw

ADEIANA BELCOUL.

Waardste jufvrouw Belcour! Hoe sterk
werd mijn geest onder het lezen van uwen brief
bewogen! - Bij Lotje's afnemende gezondheid kan
ik niet stilstaan. ... Dit vooruitzigt treft mij dermate, dat mijn gezond sterk gestel in wanorde geraakt! Onuitsprekelijk lijdt mijne ziel; ik ben niet
in staat, om mijne Lotje te behouden. Ziehier
een afschrift van haren brief aan mij, -nevens
mijn antwoord. Denk gij dat het beter zij dat ik
terugkom, dan - ga ik niet verder op. Uw antwoord
zal ik direct te ** wachten. Sterk ver!ang ik om
haar te zien, om mijn geheel hart voor haar te
ontsluiten, om voor haar te zorgen, om haar op
tebeuren; -met édn woord, alles behalve de liefde,
roept mij naar haar toe. Niets zal mij beletten.
Mijn vriend kan, vindt hij, dit goed, zijne reis alleen
vervolgen. Zeg mij, zeg mij spoedig wat ik doen
moet.
Uw vriend
W. LEEVEND.
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[Jufvrouw Belcour antwoordt den heer Leevend
dat hij wel zal doen terug te keeren. Eene sluipkoorts ondermijnt de krachten hunner vriendin, en
zij zal haren weerzin tegen de medicijnen niet 'overwinnen , tenzij zij die uit de handen van den heer
Leevend ontvange Zij waarschuwt hem tegen van
Goudenstein, the hem wraak gezworen heeft.
De heer, Leevend geeft daarop aan jufwr. Roulin
van zijne aanstaande terugkomst kennis, en verzoekt den heer P. Helder de brieven the hij voor
hem mogt ontvangen, aan zijne moeder te zenden,
daar hij zijn Duitsch reisje niet voortzet.]
Mejufvrouw CHRISTINA HELDER aan mejufvrouw
JACOBA VELDENAAR.

Teederbeminde vriendin! Gij zegt het,
gij zegt het bij herhaling, dat ik niet vrolijk, niet
levendig, dat ik gedurig wat afwezig ben. Dit moet
u, mijne lieve, zoo voorkomen; maar zeker, maar
waarlijk, ik weet het dan zoo zelve niet. Althans ik
heb er geen reden toe; en ben ook zeer welvarend
zoo als gij nog laatsleden woensdag gezien hebt.
Ongelijk -van humeur, luimig was ik nooit; zoude het
dan wel zoo zijn, als mijne Coosje zich verbeeldt?
Mijne, opmerkzame moeder heeft mij nog geen woord
daarover gezegd; en wat ontglipt haar oog?
Ik vrees dat Leevend en mijn broeder niet zoo
zijn, als ik wensch. Pauw ontving deze week een
brief van zijnen vriend; de trek om dien te lezen,
deed hem dien terstond openbreken. Hij besloeg
eenige pagina's. Tegen mijn wil aan, zoude ik haast
zeggen, vroeg ik ; «hoe hij voer, en waar hij was.»
Helder. Hij is wel, groet u en is thans in Over
ijssel. Hij heeft majoor Veldenaar een bezoek gegeven.
Ik. Lees maar voort; ik zie dat gij nog al zoo
wat letters voor uw geld hebt; wat brief is dat!
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(Hij las voort, zijn gelaat veranderde

.

hij mompelde, en zeide twee maal bij zich zelven: 't is
zeer goed, mijo heer Leevend. Met eene verwonderde doch spijtige houding, vouwde hij den brief
langzaam toe en sloot hem in het binntnst zijner
secretaire.)
Helder. Wilt gij eens met mij wandelen, Chrisje?
(ik nam dit te gereeder aan, omdat ik hoopte nog
wel iets van hem te zullen hooren.)
Wij hadden al een geruimen tijd gekuijerd en
nog geen enkel woord gesproken. ik hield hem
vriendelijk onder den arm. Hij was in onaangename gedachten. Ik brak dat stilzwijgen door een
Lieve Paauw, wat is dat een heerlijke zomerHij. Gij hebt gelijk, lieve, als men er op let.
Ja, 't is keurlijk weêr.
ik. Als men er op let? Hoe, let gij er dan niet
op? Dichters en verliefden zijn immers enthusiasten
omtrent de «stille» schoonheden der 'izalige' natuur?
Dat gij van beiden een snor weg hebt, ontken dat
eens, als gij durft. Of zoudt gij liever met Coosje
Veldenaar deze bevallige veldtooneelen betreden?
Hij. (Hij lachte.) Gij zoudt daar immers niets
tegen hebben, lieve?
Ik. ik? Dat geloof ik. Evenwel Coosje behoeft
mijne zuster niet te worden, om mijne eenige
vriendin te zijn. Maar vreest gij ook, dat van Sytma
u vóór zal zijn; en maakt u dit wat stil? Kom,
praat wat met mij.
Hij. Zoo uwe vriendin hem verkiest, kan mijne
eigenliefde mij niet wijsmaken dat mij ongelijk geschiedt: maar, zoo als gij, stoutert, wel zult weten,
ik heb haar nog nooit gezegd dat ik haar met de
hoogste achting beschouwde.
ik. Dat behoeft ook niet. Hebt gij haar anders
nie1s te zeggen? Wie kan twijfelen, of gij haar met
de hoogste achting beschouwt? Indieu de kolonel
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haar alleen van zijne hoogste achting komt ver zekeren, dan kan hij u zulke stille buijen niet veroorzaken.
Hij. Nu dan, liefde, vriendschap, of hoe wilt gij
het hebben? Gij verstaat mij wel.
Ik. Beste Pauwtje, dat is waar. Er scheelt toch
wat aan; gij zijt niet opgeruimd.
Hij. Ja, lieve, wij hebben goed gelijk van humeur
te blijven, als ons niets onaangenaams voorkomt;
anders gaat dat zoo goed niet.
Ik. Ik hoop immers niet dat die brief van Leevend
u iets onaangenaams berigt ? Het zou mij om
uwentwil leed doen.
Hij. Gij zijt eene lieve zuster! Die brief is mij
niet aangenaam; evenwel, daar is geen kwaad bij.
Ik. Wel, waarom zijt gij dan verdrietig. Uw
vriend moet te Leyden goede vrienden hebben; gij
krijgt nog al zoo een enkel briefje voor hem,
Pauwtje.
Hij. Gij weet hoe het is : men mag Leevend niet
lijden, of is verzot op hem: niemand is omtrent
hem onverschillig.
Ik. Hij heeft veel goeds en veel gebrekkigs.
Hij. Hij moest niet te Leyden gekomen zijn ,

Chrisj e.
Ik. Zeg mij toch, wat is er van dat praatje met

jufvrouw Roulin ?
Hij. Verg mij dat niet. Jufvrouw Roulin is een
engel van een meisje. Leevend heeft de grootste
achting voor haar. (Gij weet Coosje, dit schijnt zijn
woord, als hij liefde meent.)
Ik. Wel hierin ligt niets dat uw misnoegen kan
opwekken.
'Hij. Neen en ja... Vraag mij niets meer, lieve.
('t Was gedaan.)
Wat zijn wij meisjes toch bedroefd nieuwsgierig,
want meer is het toch niet bij mij. Gij bepleit in
uwen laatsten de zaak van den heer Leevend zoo
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wel, dat ik moet zwijgen. Daar slaat het twaalf
uren Chrisje gaat naar bed. Slaap zacht, droom
aangenaam en ontvaakt zoo gezond, als u toewenscht
etwe.,
C. HELDER.

Mejufvrouw JACOBA VELDENAAE aan mettfvrouw
CHRISTINA HELDER.

Mijne teedergeliefde vriendin! Hij is
vertrokken, de edelaardigste aller mannen. Ach,
Chrisje, *at was dit voor mij een moeijeljke dag
Mijn hart trekt zoo zeer naar u.. ik moet u alles
melden; ik moet aan mijne liefhebbende vriendin schrijven. Ware het mogelijk, waart gij alleen, - Ik
kwam bij u. Dat kan niet zijn! ik heb mij afgezonderd, om aan u op mijne kamer te gaan schrijven. Toen ik boven kwam, sloot ik de deur en zat
eenige minuten onbewegeijk naast mijn toilet: mijne
gedachten waren verward. Alles was mij zoo zwaar,
zoo drukkend... ik ademde zoo moeijelijk. - ik
herstelde mij en mijne tranen, zoo lang weêrhoudcn,
raakten los. En nu heb ik mij gezet, om aan mijne
Chrisje te schrijven. Dit zal mij troôst geven.
Gisteren was hij hier reeds vroegtijdig; wij ontvingen hem aan het ontbijt in de tuinkamer. Dit was
de laatste dag van zijn verblijf. Hij zat tusschen
mijne moeder en mij: er werd weinig gesproken.
Elk van ons scheen geheel in zich zelven verdiept.
Mijn vader brak de stilte en vroeg a Wanneer is op
morgen uwe reis bepaald, mijnheer?»
Hij. Met het aanbreken van den dag, domme.
Vader. Hoe neemt gij uwe reis?
Hij. Over Amsterdam. Mijn knecht is reeds vooruit; ik meen mijne geheele reis te paard te doen,
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en heb mij van de vrijheid bediend the mij gegeven
is, om dezen dag in uwe familie geheel door te
brengen.
Vader. Ik ben u verpligt, fnijnheer, voor de eer
en het genoegen ons aangedaan: mijne vrouw noch
ik hebben u gehinderd in het wel slagen van uw
voorstel.
Hij. Zoo mij iets kan troosten, mijn waarde domind, dan zal het ook de gerustheid zijn, dat gij
mij ... maar... (Hij stond op , ging met een afgewend gelaat naar de tuindeur en hemde eenige
malen.)
Vader. Tijd en rede zullen veel doen, mijn
vriend. Ik bevat al het onaangename van uwe
teleurstelling. Ik heb deze vrouw bemind, durf ik
zeggen, zoo als gij mijne dochter bemint.... Mijne
dochter is vrij en ik geloof niet dat zij, strikt
gesproken, verpligt is alles op te offeren, om bij
ons nuttig te kunnen blijven.
Ik. Ik heb mijn besluit bedachtzaam genomen,
meer zeg ik niet; ik ,beschouw hetgeen ik doe, als
een onvermijdelijken pligt.
Na het ontbijt ging ik met van Sytsama in ons
boschje wandelen. Mij dacht, ik had nog wel wat
met hem te praten, en hij wandelt nergens liever.
Ik. Zijt gij bedroefd, van Sytsama P (Ik drukte hem
hartelijk aan de hand, hem aanziende.) Kom , mijn
vriend, zóó moeten wij niet scheiden. Gij keurt
immers zelf de beweegreden die mij bestuurt, goed,
waarde van Sytsama?
Hij. Niet bedroefd zijn, mijne Coosje, en u verliezen..?
Ik. Denkt gij dat het mij niets kost? Wel, dan
verdiende -ik uwe onderscheidtag niet! Het kost mij
zeer veel , ik zou met u uit alle mannen gelukkig
kunnen zijn, maar niet — ten koste van mijnen pligt.
Hij. Hebt gij mij dan waarlijk lief , mijne Coosje?
Ik. Ja waarlijk! Niets dan mijn pligt kan mij
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beletten, om mijn lot met het uwe te verbinden.
Twijfelt gij hier aan F

Hij. Dat kan ik niet zeggen; gij behandelt mij
met onderscheiding, maar dle verzekering ie mi,
zoo dierbaar, o Herhaal het nogmaals: Beotiut gij
mij waanlijk?
Ik. Ja waarlijk.
Hij. En kunt gij u dan verheffen tot die hoogte,
waarin ik iu met eerbied beschouw?
Ik. Hebt gij moed ,van Sytsama?
Hij. Niemand twijfelt daaraan, die mij kent.
Ik. En gij kunt u verwonderen dat ik voormijne
ouders doen kan , hetgeen gij voor uw Vaderland
doen kunt.
Ik. Zonde ik u bedroeven, indien dit zijn kende?
(Hij had een kostbaren ring en stak dien amts mijn
vinger.)
Hij. Die ring is mij dierbaar, hij is van mijne
moeder: draag dien tot mijn aandenken. Belooft
gij mij dat? Geef mij iets, mij Waard omdat gij
het gedragen hebt.
Ik. Wat wilt gij hebben, mijn vriend?
Hij. Dezen zijden strik, die thans snor uwen
boezem geplaatst is.
Ik. Twijfel nooit aan mijne genegenheid. Mijn man
kunt gij niet worden, blijf dan mijn vriend, zult gij?
Hij. Zult gij? ... Coosje ! En gij kent mijn hart?
Twijfelt gij?
Ik. Niets in het allerminste; maar the verzekering is mij ook zoo aangenaam, dat ik u die eens
laat herhalen.
Hij. Ik zal onveranderlijk dezelfde zijn. Zult gij
mij niet eels schrijven, mijne waarde?
Ik. Zeer zeker, gij zult het zien ! Hoor, van Syteama,
ik zal alles doen wat ik kan, zonder mijn pligt te
verzuimen.
Hij. Zult gij mij schrijven!..
Hij was hierdoor verrukt, en mijne minzamme, eenig14
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zins ernstige gesprekken bragten hem dermate tot
rust, dat hij met mij vrij bedaard voortwandelde.
Wij waren den geheelen dag veel bij elkander
alleen: ik voorzag wei, dat dit het scheiden moeijelijker zoude maken, maar wist het niet te vermijden.
Het uur was daar. Hij stond zwijgend op, kuste
mijn vader met eerbied, kaste mijne moeder met
genegenheid en achting. Het scheiden van mij overtrof , alles , hij : snikte.... Verscheiden malen poogde
hij te gaan, maar omhelsde mij - met nog meer
teederheid. Mijn hart ontzonk mij bijna. Ik was
zeer ontroerd. Ach, eenen van Sytsama zoo zwak te
zien, zulk een edelaardig, groot man!... Eindelijk
verliet hij mij; het was of hij voor mij bij eiken
kus nog eenen teederen naam uitzuchtte. Toen haastig
zijn hoed krijgende en zijn degen onder den arm
nemende, ging hij zoo ras voort, dat mijn vader
hem reeds op den weg zag, toen die bij het hek kwam.
Nu, mijne Chrisj e , weet gij alles, -wat ik u
wenschte mede te deelen. Ik . verberg voor u geen
eene zwakheid van mijn hart. Ik bemin van Sytsama;
hij is het waardig, en dan zeker, behoeft eene
vriendin zich dezer belijdenis niet te schamen, als
zij die aan de vertrouwde van haar hart, als aan
haren boezem toebetrouwt.
En nu vaarwel!
Altoos awe,
C. VELDENAAR,.

De heer

WILLEM LEEVEND

aan mejufvrouw

ADRIANA .BELCOUR.

Waardste jufvrouw Belcour! Ik ga aan
uwe verwachting voldoen, zonder iets van mijne
te huis reis te melden. Eergisteren avond ben ik hier
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gekomen. De heer Roulin vond ik in het voorhuis,
bezig met het afzenden van linnen, waarnaar een

schipper stond te wachten. ik sprak vrij hard;
lopende dat zij mij in het binnenvertrek hooren
zouden, vroeg ik naar Lotje. Ga maar bijhaar, zeide
hij., ik zal zoo ras ik kan volgen. Zij is in de
tuinkamer, en heeft weer wat koorts. ik ging be
d ard het huis door, de plaats over en bleef quasi
a
eenige minuten bij den bloemtuin, om den slag wat
te breken, ik merkte in het naderkomen, dat zij
uit eene sluimering ontwaakte. Toen. ik jntrad, deed zij
eene poging om op te staan; vergeefs 1 Blijf zitten,
Lotje, zeide ik, en was hij haar.
Lotje. (Zij zag mij sterk aan; gij kunt u verbeelden, boe zij zag.) Leevend! ... (Meer zei ze niet.)
Ik. Lotje, mijne lieve vriendin. (ik zag haar
aan.)
Lotje. Leevend, zijt gij het zelf... eindelijk....
Bedrieg ik mij nu niet?
Ik. Twijfelt gij nog, of ik bij u ben. Ja, mijne
zoete vriendin ,ik ben het, uw vriend, uw Willem...
(Hare oogen vielen toe; zij boog haar bekoorlijk
gelaat op haren boezem, maar was eigenlijk niet
flaauw; want mijne ontsteltenis merkende, drukte
zij heel zacht mijne hand, en zei met gebroken
woorden: ik ben niet flaauw, wacht een weinig!
Onbewegelijk waren mijne oogen 'op haar gevestigd.
Eindelijk deed zij de hare open, en wees mij
het medicament. ik gaf haar een lepel vol. Hoe
is het nu, mijne Lotje?
Toen informeerde ik mij naar alles, wat de bescheidenheid toelaat. Zij beloofde mij de medicijnen
naarstig te gebruiken, waarvoor ik haar harteiijk
bedankte. ik beschouwde haar weder met eene treurige opmerkzaamheid: zij merkte het.
Lotje. Ja ik ben wat afgevallen: maar aan teedere
gestellen is dat eigen; wat fiets, wat bleek ,niet waar?
Ik.. Ach, mijne Lotje! vraag mij niets. Laten wij
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toch niets verzuimen.. Is 't u niet aangenaam,
dat ik te hnis ben?
Lotje. Zeer aangenaam: (Zij bloosde een weinig.)en u?
Ik. Dat heb ik getoond, mijne lieve.
Het -tooneel werd mij te moeijelijk. Ach, wat zag
zij er bekoorlijk uit l Het zuiver huisgewaad, een
niet heel stijf opgemaakt kapsel, de toon harer
stem, alles stemde zoo volmaakt wel in met hare
keurige houding, hare teedere, een weinig wegdrijvende trekjes. Onuitsprekelijk lief was zij, niet
zij zoo veranderd was, wat zeg ik,-tegnsad
niettegenstaande? Dat zelfs werkte add geweldig op
mijn hart, trof dermate mijne verbeelding, dat ik
mij van haar moest afrukken, om haar niet met de
grootste vervoering in mijne armen te drukken.
Ik stond op en ging eenige oogenblikken in den
tuin. Mijn bloed kookte, mijn voorhoofd was
gespannen, mijne wangen gloeiden. Roulin kwam,
ik sprak met hem, ging daarop naar mijne kamer,
verkleedde mij en toen ik beneden kwam , vond ik
de tafel in orde. Hij plaatste mij naast Lotje. Zij
was wat heel stil, doch legde niets. dan vergenoegen aan den dag. Zij at (gij weet hoe weinig zij
eet) nog beter dan ik gevreesd had; en dronk
zelfs een glaasje wijn zonder water.
Lotje verliet ons vroegtijdig, maar Roulin hield
mij tot middernacht aan de praat.
Sterk gereden hebbende, en nog meer vermoeid
door de daarbij. komende gemoedsbewegingen, konde
ik echter den slaap niet vatten. Mijne ziel was te
vol aandoeningen.
De doctor vond haar des voormiddags zoo ontroerd en ontsteld, dat hij met ernstige oplettenheid
vroeg, of zij ook geschrikt had? Een weinig, had
zij geantwoord. Hij voorspelde meer koorts ; zij
was dien dag zó6 ziek dat zij in hare eigene kamer
bleef: ik zag haar dus maar, met haren broeder,
eenige minuten. Verdrietig omdat ik haar nu de
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medicijnen niet kon aanbieden en niet bij baar

kon zitten, zoude ik mij zelven wel hèbben willen

ontloöpen.
In huis konde ik niet duren ik ging dus naar
professor Maatig, en zeide dat Ik mij te lang in
onze provincien had opgehouden om voort te reizen;
maar dat de heer iambres de brieven aan hunne
adressen zonde bezorgen. Zijn H. Ew. was zeer
vriendelijk. Mevrouw vroeg mij of ik ziek geweest
Was; zij vroeg ook naar jufvrouw Eloulin.
De lieve dame verzocht mij ten eten: Ik bedankte:
mijn verlangen om Lotje te zien, dreef mij langs
den korsten weg naar huis. Ach, zeide ik, in het
spoedig voortgaan, mogelijk zal zij in de eetkamer
zijn; mogelijk kan ik bij haar zitten. Mijne hoop
was vervuld; zij zat reeds in haar fauteuil in de
eetkamer. Zij vroeg naar jufvrouw Helder en beklaagde
mij. Zij werd weder zeer afgetrokken, zeer peinzend,
zeer droefgeestig, en zag mij niet meer aan: zij
ontwikkelde hare hand zachtjes uit de mijne, zonder
die te bewegen, schelde, vroeg of haar broeder al
tehuis was, of men tijdig zonde souperen? Alles
begreep ik. ik stond op en trad niet weder binnen,
dan met mijn vriend. Wij vonden de tafel gedekt.
Zij zag hem vriendelijk aan en beantwoordde zijne vraag
met een: Ik geloof dat de koorts geheel af is. Zij
sprak niet meer, poogde mij die op hare oogen
wachtte, niet aan te zien; zag mij aan, was moeijelijk op zich zelve. ik vertrok vroeger dan naar gewoonte, en viel door vermoeidheid in slaap. De
brief moet weg.
Uw vriend,
W. LEEVEND.
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Mejufvrouw CHRISTINA HLDIR aan niejufvrouw
JACOBA VELDENAAR.

Mijne uitmuntende vriendin! ik ken de
volle kracht van dit woord: ik vind iets oneerlijks
in met woorden te spelen; maar dit bijvoegelijk
üaamwoord voldoet mij uaauwelijks, nu ik uwen
zielroerenden brief gelezen heb. Mijne mama moest
den brief lezen, ik kon hem niet voor mij alleen
genieten. Zij las hem, en zeide: dit, Clirisje, is
grootheid, dit is deugd. ik eerbiedig uwe vriendschap voor zulk een uitnemend meisje. Ach, hoe
stem ik met mijne mama overeen!
Sta mij toe, uw waarden van Sytsama te beklagen.
U te kennen, u te beminnen, zoo als hij u bemint en
11 vaarwel te moeten zeggen ... Van u bemind te
worden, al het verrukkelijke daarvan tot in het
binnenste van zijn hart levendig te gevoelen, en u
niet als de zijne aan zijn hart te houden.. . 't Is te veel, te veel! Gij, mijne vriendin, zult
in uwen pigt uwe belooning weten te vinden.
Maar waarmede zal zich uw van Sytsama troosten?
Pauw heeft weder een brief van Leevend; hij
behelsde naar weinig regels, zoo als ik door het
dunne postpapier zag. Hij las dien, zet niets, ging
naar Zijne secretaire, kreeg er een brief uit, sloot
dien in een couvert, en gaf hem zelf aan den post
die hier voorbijrijdt. Dit weten wij, dat Leevend
onverwacht te huis komt, en dat jufvrouw Lotje zeer
ziek is. Mijn broeder verhaalde dit aan mama. Er
schuift iets tusschen hem en Leevend; dit is dui
delijk. Arme, lieve Lotje, zeide Pauw, toen hij daar
straks meende alleen te zijn. ik was aangedaan;
maar toonde niet dat ik dit gehoord had. ik voel,
dunkt mij, dat ik haar lief heb. Zou het alles medelijden zijn? Zou hij om baar zoo onverwachts
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te huis komen? zou.., ik krijg belet en wil dezen
afzenders. Mijne mama groet u, en ik ben

uwe
C. HELDE R.
Mejufvrouw CHARLOTTE ROULIR aan mejufvronw
ADRIANA BELCOUR.

Ach, mijne waarde vriendin! ... Hij is te huis gekomen....,
.Hadt gij dit wel gedacht? ik wel! ik
weet hoe goed zijn medelijdend hart is. Hij moest
zich maar verbeelden dat ik hem gaarne terugzag, en... hij komt. Hij ziet heel bleek en aangedaan. Geen wonder: hij bemint, en hij wordt niet
weder bemind Dat moet toch heel treurig zijn
dunkt mij. ik ben half moeijelijk op jufvrouw Helder.
Hoe kan zij mijnen vriend bedroeven? Hij bemint
haar opregt; hij spreekt met mij zoo gaarne over
haar: wie heeft hij ook buiten mij, om zoo over
alles wat hem aangaat, te spreken; dat is immers
waar?
Ik gebruik thans zorgvulthglijk alles wat de
doctor mij voorschrijft; maar ik geloof niet, dat ik
herstellen zal. Mijn geest is zoo zwak; mijne gedachten kan ik bezwaarlijk bepalen; mijne dierbare
moeder stierf aan de tering; dat was, zult gij zeggen, het gevolg harer verdrietelijkheden en zorgen.
Er zijn echter familieziekten. Nooit verlangde ik
om zeer 1aug te leven: dikwijls hebt gij mij vriendelijk bestraft over mijne weinige gehechtheid aan
dit sterfelijke, dit veelal inoeijelijk leven. Zonde
het een onduidelijk voorgevoel geweest zijn? Eens
zal alles wel zijn. Mijne hoop ziet verder dan het
gra. Altoos
uwe vriendin,
L. EOULIN.
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[Do heer Willem Leevend meldt jufvr. Beleour,
dat de toestand van hunne vriandin hoe langer zoo
bedenkelijker wordt, en dat hij den dood langzamerhand ziet naderen. Ook zij zelve schijnt den voortga g der ziekte te bemerken. Op hare belofte datn
zij gedurende zijne afwezendheid getrouw de mede
cijnen zal gebruiken, heeft hij besloten bij het
huwelijk zijner zustr met den heer Rijzig tegen
woordig te zijn. Voorts zinspeelt bij up eon brief
van den heer Paulus Helder, die hem berigt dat hij
op reis gaat, en hem tevens niet onduidelijk te
kennen geeft dat zijne onverwachte komst te Leyden
toegeschreven wordt aan de gevolgen zijner gemeenannie verkeering met jufvr. B.oulin. Ook komt in
dien brief menige schimpscheut voor op don beer
Jambres. In antwoord op dien brief, schrijft de
heer I,eveud aan den beer Helder, dat bet voor
dozen goed is de broeder van jufvr. Heide; en
daardoor veilig te zijn voor de gevolgen zijner bel 4ginge, Maar hij eiscbt van hen dengene te
noemen, die lasterlijke geruchten omtrent jufvr.
Bgiijixi heeft uitgestrooid. Dit wordt echter door
den hoer Helder in een volgenden brief geweigerd.]
Mejufvrouw JACOBA VELDENAAR aan mejufvroaw
CHRISTINA HELDER.

Mijne waardste vriendinl Nu ben ik eerst
gegcu1ct om uwen lieven brief te beantwoorden.
Jaat ik u al wat u moeijeiljk valt sparen; ik zal
eens aan u zeggen wat en boe gij denkt. Gij
beniipt Izevend; uwe liefde is reeds in uw kinderlijk hartje opgegroeid, vóór gij dit vermoeddot.
1iudehj1i beschouwt gij beift eens eenmaal in den
vollen bloei van jeugd en schoonheid. Uw hart
sloeg, maar dewijl gij meendet dat die slag niet
beantwQçrd wierd, gingt gij, uit eene Clirisje bijzonder eiene grontsheid, die neiging tegen. Naderhand
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hoort gij dat hij eene andere bemint, en dat zoo-

wel zijne wijs van denken als manier van leven,
hem- weinig eer aandoen. Dit kwest uwe eigenliefde;
er komt een weinigje spijt bij. Uit kieschheid poogt
gij datgeen voor snij te verbergen, wat gij zoo
gaarne voor uw eigen hart zoudt verbergen! Hier,
uit ontstaan nu die bewolking uwer blijmoedigheid,
die kleine ongelijkheden aan u zelve, die korte afwezigheid van gedachten, waaruit gij nooit dan met
Bene zoete verwarring en eenen rozegloed terugkomt, en die u dan, voor eenige oogenblikken,levendiger, geestiger, -- voorkomender maakt dan uw
eigen hart u ingeeft. Door dit alles komt er iets
gedwongens over uw anders zoo natuurlijke, losse,
bevallige houding, gelaat en verkeering. Ziedaar,
Chrisje; zoo is het en niet anders. Zoude ik u niet
volmaakt kennen, denkt gij? Alle mijne plagerijtjes
es konden u niet aan het spreken krijgen: hoe
lastig het u ook viel mij iets te verhelen.
Indien Leevend uwe liefde beantwoordde, waar dig was u te beminnen, ik zoude hem pogen van
dienst te zijn; te meer, wijl mevrouw Helder hem
altoos als den lieven, zoon harer vriendin beschouwt;
maar, maar... lieve Chrisj e , bestrijd eene neiging,
die voor - uwe rust nadeelig zoude kunnen worden.
Zij kan u niet gelukkig maken. Oordeel zelve,
maar laat uw hart er zich niet mede bemoeijen.
[Hier volgt wat het algemeen gerucht vertelt,
en de lezer reeds weet, aangaande de verkeering
van jufvr. Roulin en den heer Leevend, en hoewel
de laatste bier niet in zulk een nadeelig licht gesteld wordt, als dit door den heer Helder geschiedt ,
meent de schrijfster toch dat Leevend in de noodzakelijkheid is om jufvr. Roulin getrouw te blijven ,
zoo hij een eerlijk man is.]
Hoe bemin ik u, mijne lieve vriendin, om uwe
zachte gevoelens voor Lotje! Ik hoop maar, dat
deze beminnelijke jongelieden geen oogenblik zullen
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vergeten wat zij hunne familie, zich zelven, schuldig zijn! Verbeeldt u die aankomst! Wij kennen
hem; zijne vriendschap is bijna liefde, zoo wel als
zijn af keer bijna haat; hij is geheel vriend, of geheel
vijand... Verbeeld u met hoeveel teederheid zij hem
omhelsd heeft, die om harentwil terugkeert van
eene reis, waarop hij zoo zeer gezet was... Heb ik
niet genoeg gezegd . om u te overtuigen, dat gij
niet meer aan hem denken moet? Overweeg het
wel en laat ik u met een geruster hart mogen
omhelzen, dan nu in uwen boezem klopt; hoe gelukkig zult gij dan zijn, en gevolgelijk ook
uwe
C. VELDENAAR.

De lieer WILLEM LEEVEND aan mejufvrouw CHARLOTTE ROULIN.

Mijne lieve Lotje ! Voor ik iets anders zeg,
hoe vaart gij? Hoe was het sedert ik vertrok,
Gebruikt gij de medicamenten wel en geregeld?
Vermoeit gij u ook te veel? Zal er morgen een brief
voor mij zijn? Ik vlieg zelf naar het postkantoor:
den besteller kan ik niet zitten afwachten. Groet
mijn besten vriend, uw waarden broeder. 'Zult gij u
zorgvuldig wachten voor alles, wat u nadeelig zoude
kunnen zijn? Wat ben ik ongerust! Was ik weder
te Leyden! Wees niet kleinmoedig. Leef voor hen die
u zoo hartelijk lief hebben! Leef ook voor uwen
Willem. Hij heeft u, mijne waarde, zoo noodig ter
zijner verbetering: uwe goedkeuring is voor hem van
zooveel gewigt !
Ik weet hoe gelukkig gij denkt over de groote
standsverwisseling; hoe gij u voorbereidt, om u dier
verhevene maatschappij waardig te maken; maar wat
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zal er van ons worden...? Deae duistere sniartvolle
tooneelen doen mij derwijze aan, dat ik bevend

terugschrikt. Binnen weinige dagen hoop ik u weder
te zien. Hoe vurig bid ik om uwe herstelling! Ben
ik dan de vriend van uw hart niet, mijne Lotje?
Twijfelt gij, of ik door al de betrekkingen der
vriendschap ben
uw
W. LEE VEND.

Mejufvrouw CHRISTINA HELDER aan mejufvruw
JACOBA VELDENAAR.

Mijne allerwaardigste vriendin! Uw
verlangen , om mij uw geheel hart te openen, is
niet grooter dan het mijne is, om u daar de gelegenheid toe te geven. ik zal u toonen dat, nu ik
zelf weet, hoe ik over Willem denk, ik daar voor
u geen geheim van kan maken. Laat ik hier maar
mede beginnen.
Indien de liefde ons het beminde voorwerp onontbeerlijk maakt; indien wij, bewust zijnde dat men
niet weder bemind wordt, geene rust meer vinden
en nergens iets aangenaams in ontdekken, dan bemin ik Willem niet; dan heb ik hem nooit bemind.
Maar indien de liefde ons alleen iemand met onderscheidende goedkeuring doet beschouwen; indien zij
ons meer behagen doet vinden in den persoon,
de begaafdheden, den omgang, de manieren van
iemand, ook dan als die door anderen wordest
geëvenaard of wel overtroffen; indien zij ons alleen
neigt, om, moeten wij eene keuze doen, iemand te
verkiezen; dan, ik beken liet, dan beminde ik
Willem, zoolang als mij heugt, en gij weet dat wij
als kinderen met elkander omgingen
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't Is waar, ik ben wel eens wat afwezig van ge.
dachten; hij is wel eens de oorzaak dat ik eerie
schoone redevoering van uwen vader minder aandachtig hoor; maar ik hoor die echter, en dat wel
met nut voor mij zelve. Een verliefd meisje zon er,
zoo als ik het begrijp, niets van liooren. Iets, zeer
weinig heb ik daarvan, en dat wil ik ook liefst behouden; liet roert mij aangenaam, maar onthutst
mij niet. Indien dit verschooning vereischt, zoo bid
ik u dat gij u herinnert dat ik zoo over Willem
dacht, toen alles geheel kinderlijk was.
Hij bemint jufvrouw Roulin. Ik kwel mij daar niet
in het allerminste over; immers zoo dunkt mij waarlijk. Ik denk er maar wat heel veel aan, en ik vind niemand die mij zoo zeer behaagt als Willem mij nu nog
behagen zoude indien hij mijne goedkeuring ver diende. De liefde is vrij, en daar het meisje zijne
liefde zoo waardig is, wie zal hem zijne liefde voor
haar verwijten? Ik ben blijde dat hij zich zijner
keuze niet behoeft te schamen.
Alle uwe plagerijtjes heb ik wel gemerkt, maar
zag niet hoe ik die konden beantwoorden. Gij geloofdet dat ik Willem beminde; ik stelde het tegendeel: dat hij echter zoo alle oude kennis
afsnijdt, vind ik onheusch en ik ben er misnoegd

over.
Pleit, mijne lieve, maar zoo ijverig niet voor hem.
Het is onnodig. Leevend kan geen slechte jongen
worden, wel iets berispelijks doen, wel dwaasheden,
wel onvoorzigtigheden begaan. Ik beef wel eens voor
beide onze jonge lieden!... Mama spreekt weinig
over hem: maar ik merk dat hij geheel uit mijns
vaders gratie is. Pauw ontvangt, noch schrijft brieven; het is of Willem hier geheel vreemd is. Dit is
ook niet aangenaam. Ik zie niet dat hij het daar
juist naar maakt. Zou mevrouw van Oldenburg daar
niets van weten? Zou zij niets vermoeden van zijn
onverwacht te huis komen? Wij hebben een communi-
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catie-brief van het huwelijk harer dochter met den
heer Rijzig; het opschrift is van Willem, ook zijn

't de invoegsels, zoodat hij is thans te Amsterdam.
Hij schrijft toch fraai. Ik bewaar gaarne wel opgestelde brieven van dat slag, omdat men die zoo
zelden vindt.
ik eindig dezen niet regt gedisponeerd om zoo te
schrijven als ik moet schrijven aan mijne Coosje.
Altoos
de uwe,
C. HELDER,
[Jufvrotiw Roulin stelt den heer Leevend gerust
omtrent haren toestand spoort hem aan zich niet
om harentwil te spoeden met naar Leyden terug te
keeren, en alles wat in zijn vermogen is bij te
dragen tot vermeerdering deer vreugde.]
Mejufvrouw ALIDA LEVEND aan mejufvrouw
PEThONELLA RENARD.

Neen, Renard, dat had ik nooit van u gedacht!
Ja, ik weet wel dat gij veel meer van mijne
mama houdt (en dat doe ik ook) dan van mij, uwe
vriendin, die zooveel verloren reisjes op en door de
wereldzee der saletten en partijen met a gedaan
heb, maar evenwel niet bij een men"ch op het
commissaris-maal te komen, als - een meusch de
bruid wordt, dat is regt kwaadaardig van u. Hoor,
weet gij wat? Ik denk dat Kees Everards, als de
pastor Fido, veel meer schuld heeft aan uw wegblijven, dan de oude zieke sukkelaar, die er de schuld
van krijgt. gij is immers zoo verliefd op u als een
snoek. En jelui, gevoelige zielen, zijt zoo naauwhertig dat jelui ook. hetgeen je zelve niet genieten kunt, nog aan anderen misgunt. Wie weet of
hij u, op poene van niet nemen, niet heeft dien
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beloven., dat gij Wim Loevend niet met uwe lieve
mollige, zachte hand zoudt begunstigen ook niet
zoolang als de jongen noodig had om u op te leiden.
Wat heeft uw pastor Fido het ellendig voor zijn
hart. De buitenlanders mogen waarachtig wel praten
dat wij Hollanders koudvochtige , ongevoelige creaturen zijn. Het zou er bedroefd uitzien, indien er
geen Rijzigs en Daatjes waren, om in deze de eer
onzer Natie op te houden, want ik zou gemakkelijk
een geheel kabinet van gevoelige zielen in den omtrek mijner bekenden kunnen verzamelen.
Gij zijt genoeg gestraft, want Wim zou geheel
voor u geweest zijn — immers zoolang als de
partijen duurden. Die eer heb je nu mooi verkeken!
Maar ik zou bijna vergeten dat ik de bruid ben,
en dat ik u mijne fêtes moet schrijven!
Dominé Heftig en zijne vrouw waren feestig verzocht,
dewijl ik zeer wel wist dat zij hun woord bij een ander
kwijt waren. Zeg niet, kind, dat dit er niet door
kan. Het kan wel — met ruimte zelfs! Kon ik
Heftig en zijne vrouw verzoeken, daar hij zoo den nijd
op Willem heeft en vrij wat ingang bij mama krijgt?
De man des huizes was ook knap aangedaan.
Mama. kan alles van hem krijgen. Het is waarlijk
een mooije vent, voor een Amsterdamsch maaksel.
Willem had zich puur, om mij te pleizieren, opgeschikt. Zijn witte rok met zilver stond hem zoo wel
dat elk meisje op hem zoude hebben moeten verlieven, immers op zijn witten rok met zilver, en
als zij zich bepaalde bij zijn fraai kamisool, dan
dunkt mij dat haar hart moest versmelten, al was
het van marmer, of zelfs van best Engelsch staal.
Mevrouw Rijzig precies een eerwaardig - familie
eerre deftige zwarte lijst : kostelijk in he -portein
zwart, met keurige kanten, maar zonder juweelen
of eenig bijwerkje. Mama was in het grisdeline ,- een
weinig gekapt en met weinige, doch schoone ju-.
weelen versierd. Nog een paar van de gasten, en
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dan goeden dag, Benard. - Wacht om daar des te

beter in te slagen, ga Ik eerst eens gene nieuwe

pési van het kantoor stelen. De droes zou nu even

wel onzen Gerrit halen indien hij op eene bruid
grommen durfde... ik zeg grommen! Wel, de man
gaf er mij zes voor een paar: zoo blij is hij , geloof
ik, dat hij van mij ontslagen wordt.
Wel, ziedaar dan voor u verschijnen den heer
en de vrouw van Zeemansrust, alias onzen Frerijk
met Zijne derdehalf honderdpondige
o schoone wederhelft. ik zeg u, kind, dat zij in volle pracht en
hrljkheid met eene huurkoets vroegjes aanrolden:
want het was nog geen vier uren.
Zij was maar curieus; de zware triomfanten zijden
japon aan, met huizen, kasteelen en zonnebloemen,
geborduurd; heel mooi, dat moet ik bekennen. De
kroon van juweelen praalde weder op den dik be
poeijerden rand, en hare kostelijke kanten muts.
't is toch een aardig wijf. Onze Frerijk was heel
Vrolijk, en zoo proper of hij uit zijn vrouws por
seleinkas kwam. Mama had hen beiden verzocht om
in de stad te blijven. Toen grootje Rijzig vertrokken was, stelde ik een patertje langs den kant voor,
om de goede vrouw van Zeemansrüst wat op te
beuren. Zij heeft ook den laatsten man zien gaan.
Van de danspartij den volgenden dag, kwam niet
veel. Mama danst sedert mijn vaders dood niet
meer. Bijzig danst niet; Pietje had haar kat ge
stuurd; Wim zag zoo zijn slag niet onder de meisjes.
Evenwel, om mij te voldoen, danste bij het horn.
pipe : als hij het befje om heeft, zal dat uit zijn,
zeide hij. Een oud hoofd, die dat beleeft, Wim;
en ik knipte hem op zijn wang. Hij is lief , en
vriendelijk, maar niet vrolijk. Zoo ik tijd heb, kom
ik met Wim, vóór hij vertrekt, nog eens wat bij u
praten. Vaarwel.
Uwe vriendin
A. LEEVEND
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[flier volgt een brief van den heer Willem Leevend aan mejufvrouw Belcour, waarin hij haarmeidt
dat hij te Leyden is teruggekeerd en hoe hij Lotje
gevonden heeft. De toestand van deze is zeer achteruitgegaan en de verwoestende ziekte die haar onder'
Înijnt, heeft merkelijke vorderingen gemaakt, cii
de hoop op beterschap is geheel verdwenen.]
Mejufvroctw CHRISTINA HELDER aan mejnfvrouw
FACOBA VELDENAAR.

Lieve v ri en din! Wat moeten wij geboren? ou
hij waarlijk aanleiding geven tot zulke slechte geruchten? ik heb ii, toen ik u eergisteren sprak, met een
paar woorden gezegd wat zeker heer, in 't bijzijn van
papa, bij mevrouw L*** verhaalde. Die man schijnt
zijn vijand niet; hij had, dacht mij, geen oogmerk en
zoo de jonge jufvrouw P' niet naar Leevend gevraagd had, hij zou, dunkt mij,niet van zijne academiekennis gesproken hebben. Pauwtje heeft aan Wil1cm, merk ik, geschreven v60r hij op reis gaat, om
te beproeven of zij als goede vrienden scheiden kunnen.
Hij is idolaat van jufvrouw Routun, maar hij heeft
zoo de gaaf niet, om eene bittere waarheid gangbaar
te maken. ik denk dat hij aan Willem de proef
genomen heeft, en dat the trotsche, ligtgeraakte
vriend dit niet met alle mogelijke zachtmoedigheid
heeft opgenomen. Althans hij ontving terstond antwoord en mijn broer was driftig. Pauwtje - kan,
zie ik, ook opstuiven, in volle drift sehr5ef hij
een antwoord, en beval zijn knecht then brief, het
koste wat het wilde, op den naasten po*t te brtngen.
Is er zulk een haast bij then brief? r±oe» ik. 1a, anders zou ik then zoo niet terstond azenden.
Hij was regt kwaad; zulk een norsch antwoord had
ik nooit gekregen.
Is jufvrouw konijn erger? - Och! dat weet Ik
niet, Chrisje; maar hij verdient niet, dat gij u
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voor 'hem iritresseert... 't Is gedaan 'met ons. is
dat eene behandeling! - ik bid u, lieve broer, zeg
er toch niets van aan papa. - Chrisje! Chrisje!
Maar 't is wel, ik beloof het u! vraag mij nu maat
niet meer.
Lieve Coosje, zou het waar zijn? Indien hij haar
dan niet trouwt, verklaar ik hem voor een onde u,
genden jongen. Hij heeft zeker al de schuld en
zoo hij haar geen regt doet, dan moet het bij hem
haperen. Arme lieve Lotje! ik beklaag mevrouw van
Oldenburg zeer. Mama laat zich nergens over uit:
zeker om mijn vaders gedachten wat af te leiden,
want hij is onverbiddellijk omtrent de buitensporigheden der jeugd. Hij is ook in den allersterksten
zin de vriend eener sexe die, zegt hij, geene toevlugt
heeft dan in de eer der mannen...
Pauw komt afscheid bij u nemen; ik zal hem
deren medegeven. Hoe verlang ik te weten, of alles
wel is bij ii! of gij, al tijthng hebt van uwen sairdi
gen van Sytsama. o Mijne have , wat zijt gij gelukkig!
Uw hart bemint, zonder dat uwe rede daartegen
opkomt; integendeel, uwe liefde verhoogt uw karakter.
Geheel de uwe,
C. HELDER.

Mevrouw ALIDA EYZIG aan mejufvrouw

PETIIO-

NELLA RENARD.

Lie v e Pietje! Wel wie zoo! Nog maar acht
dagen getrouwd en al beknord! Het hart wil een
kiager hebben, en ik hoop dat gij uwen geest van
zoete medelijdendheid ook voor mij niet geheel zult
achterbaks houden. Wel, de man is bang, schijnt het,
dat zijn rijk niet lang duren zal strenge heeren
niet lang regeren, zoo ala het liedje zegt. En als ik
15
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nog schuld had, ik zou zwijgen- om des vreden wil,
want ik heb, weet gij, immers nog zoo eene oude
zucht voor vrede, en laat veel ongemerkt doorgaan.
Maar ik heb niet alleen geen schuld, maar kan die
niet hebben.
Eerst zal ik u evenwel eens over grootje Rij
onderhouden. Het komt haar vreemd voor,-zig
eiken voormiddag hier een smerigen , bepoeijerden duizendkunstenaar den witten keurigen trap
te ` zien opdansen , om mevrouw hare teederbeminde schoondochter, binnen een uur of twee te
coëfferen comme it faut. Zij heeft echter nog
maar wat zitten spinnen en brommen, al mompelende ende al pruilende. Maar dat heeft ook al
zijn voordeel, want dan breidt de goede vrouw zon der opkijken, of Joost er achter zit: en als oude
lui zoo vlug, zoo werkzaam zijn, blijkt het dat
zij nergens aan lijden; en zou eene zieke schoonmoeder niet nog wel tien per cent lastiger zijn
dan eene gezonde.?
De man, dat moet ik zeggen, kwam, zoo als de
mans dan zijn, nog al wel gehumeurd van de beurs.
En ofschoon hij, wijl ik gekapt werd, nog wel
een kwartier met eten moest wachten, ging het
echter nog al schappelijk. Hij keek wat donker;
maar een knikje en een: dag , , lieve Rijzig, verdreven
die hangende onweerswolk. Mama zat reeds met haar
servet voor, zindelijkheidshalve met een speldje
onder de borst vastgemaakt. De knecht bragt - 'het
eten, en onder het gebruiken der middeltjes ging
het dus:
Mama. Daar is terwijl gij boven waart, hier eene
doos gebragt, dochter. Ik wenschte dat gij de
menschen om eene beuzeling niet zooverre deedt
loopes, maar afkwaamt, als zij u spreken moeten.
Ik. Mama - ik kon immers met mijn:losgeraakt
haar- niet komen: wat zou dat eenti vertooning ge-

geven" hebben
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Mama. Dan moet gij de lieden op een ander uur
bestellen.
Ik. o Heden, mama , zij moeten wel anders
draven.
Mama. Ja, de jonge dames hebben zeker veel
vodderijen noodig. Wist ik in mijn :jongen tijd van
kappen, van zijden kanten, van al the nesterijen?
Ik. De eene gekheid is ligt zoo goed als de andere.
En als men de portretten van mama's jongen tijd
beschouwt, moet men een groote dosis ,van geloof
hebben, om toe te staan, dat de dames toen een
haar wijzer waren dan nu.
Mama. Zij droegen ten minste geen twee horologien, en dat met bandjes, even als de manlui. Foei!
Ik. Zij droegen toen mogelijk, op de eene zijde
een gouden beugel, en op de andere zijde een étuu;
of dit nu zooveel wijzer was, mag mama beoordeden.
Rijzig. Gij draagt immers geen twee horologien.
Daatje?
Ik. Mijn lieve Bram, dat kan ik niet doen , want
ik heb er maar .een.
Rijzig. Ook niet met een bandje, als een jongen?
hoop ik.
Ik.. Mama verbood het mij, en ik deed haar zin.
Rijzig. 't Is of je lui meisjes beduiveld zijt, dat
gij de jongens zoo naapen moet._ En nog te meer...
Ik. (Hem in de reden vallende.) 9mdat dit de
meisjes weinig eer kan aandoen. Heeft mama ook
tegen het onnoozel jasje, dat ik als ik uitrijde,
des winters aantrek?
Mama. Niets ter wereld, dochter; dat is warm
en , bewaart zoowel de gezondheid als de kleerera.
Waarom vraagt gij dat zoo?
Ik. -Wel, mama, omdat ik eens heb hooren ver
dat zeker Engelsch proponent, te Middelburg-teln
zijnde om op de proef< preken, van zijn hospes
den raad kreeg om zijne groote mof te huis te

228LOTGEVALLEN VAN
laten,wijl hij anders het beroep niet zonde krijgen
«Goed, zei hij, dan zal ik: ook mijn borstrok uitdoen, want ik diaag beide om dezelfde reden,
omdat ik het hier zoo koud vind in Zeeland. (Rijzig
lachte, mama zag stemmig.)
Tegen zes ure kwam ik geheel gekleed in de
eetzaal. Hij keek of hij ccii spook zag.
Hij. Zoo geheel gekleed, lief, en dat zoo laat?
ik. On g ekleed kan ik niet wel uitgaan: en het is
nog pas zes uur, Rijzig.
Hij. Gaat gij clan uit?
Ik. Zoo was 't oogmerk.
Hij. En wist ik daar niets van?
Ik. Och, als gij er opgesteld zijt dat ilç u alle
wisjewasjes vertel, goed, ik zal er u med ver
velen.
[Jij. Wilt gij mij pleizier doen, ga dan niet:. ik
verzoek uw gezelschap en heb aan mijn boekhouder gezegd dat ik -niet weêr op het kantoor
kom. Toe, wijfje, laten wij met ons beiden thee
drinken.
Ik. Scheert gij er den gek mede? Wel, het is
groot salet. Als ik niet kwam ,was bet eene gebroken
partij.
Hij. Ik scheer er zoo weinig den gek mede, dat
ik het u ernstig verzoek. Kom, de handschoenen
uit, de pehise af en zet ii hier, naast mij.
Ik. Dat kan niet. De koetsier weet, dat hij met
Imij rijden moet, en Jacob krijgt reeds zijn hoed.k bleef staan.
Hij. Kan dat niet? Wil ik u toonen dat dit heel
wel kan. (Hij schelde.) Jacob , zeg aan Frits, dat
-mevrouw veranderd is van gedachten en zelve ge
zelschap krijgt. Die zwarigheid, is weg ziet gij"
Kom nu, als eene bupsche, wel opgevoede vrouw,
bij mij en laten wij thee drinken. (Hij schonk
water in den pot en kreeg een stoel - - voor mij,
mijne hand vattende.)
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Ik. Het is wat vroeg, mijnheer, om mij reeds te
doen zien

wat mijn lot zijn zal.

Hij. Ik heb mij, zie ik, bedrogen?
Ik. Bedrogen? in welk opzigt?
Hij. Wel, ik meende dat jufvrouw Leevend ge
oordeel genoeg had, om te kunnen zien, dat-zond
Rijzig de geschiktheid niet bezat, om de jabroer
zijner vrouw te zijn.
Ik. En ik had gedacht dat mijnheer Rijzig zijne
vrouw nooit onbeleefd zoude kunnen behandelen.
Hij. Behandel ik u onbeleefd?
Ik. Ten uiterste; geen man doet zoo.
Hij. Dan zijn wij beiden deerlijk gefopt. Geduld! ...
Evenwel, zoo gij wel wilt doen, schenk dan thee.
Gij moet, zoo gij uwe rust lief hebt.... ,
Ik. Gij moet ! dat is zeer bescheiden, zeer vriendelijk !
Hij. Ik merk dat mijn verzoek niet helpt; ik
beveel het u derhalve.
Dat thee-drinken ging stijf en statig. Het moet
hem ook maar slecht bevallen hebben , want hij
schelde. 'i Jacob, leg in 't kantoor vuur aan. (Jacob
ging.) , Als mijne vrouw zoo weinig met mijn gezelschap te vreden is, zal ik maar weer aan mijne
affaire gaan. Mag ik u evenwel zeggen, vrouwtje,
dat gij u zelve zoowel zult foppen als mij ? Nooit
heb ik u gevleid, nooit uwe uithuizige leefwijze
goedgekeurd.
ik. Wel, ik blijf immers te huis, en ik drink immers
thee met u. Is 't nu nog niet wel?
Hij. Ja, dat is waar. Het eerste gedwongen en
het laatste zeer ongevallig; ik heb dus daarvoor
geene verpligting.
Ik. Mijn man is ook waarlijk heel pleizierig, om
zeer op zijn bijzijn gesteld te wezen
Hij. Uw man is dan , zoo als hij is. Gij hebt hem
gekend en hem echter genomen.
Ik. Dat is mogelijk zoo ongelukkig voor hem, als

voor mij.
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Hij. Dat geloof ik niet. Hoor, Daatj°e, gij zult
een zeer redelijken man aan mij hebben , indien gij
u een weinig naar mijne denkwijze wilt schikken.
Ik. Een weinig! uw ` weinig zal wat veel zijn,
denk ik.
Hij. Gij zult er over oordeelen.. Ik wil eene Hol
vrouw hebben, die zich in haar eigen huis-landsche
niet doodslijk verveelt; en geen vrouw the omdat
haar man geen laffe gek is, bang voor hem is. (Ik
zag hem zeer verwonderd aan.)
Ik. Ben ik bang van u, Rijzig? Dat weet gij,
hoop ik, beter!
Hij. (Hij begon hartig te lagchen , en mij op zijn
schoot zettende.) Kom, mijne lieve meid, laten wij
de kwestie afmaken ! Zoo ik u niet lief had, zou
het mij dan hinderen? (Hij kuste mij regt ,wel

-mend.)
Ik. Lieve Bram! Gij zult mij in den grond bederven. Hoe kan ik een man vreezen, die . mij zoo
familiaar behandelt? En ook zoo een kijverijtje is
wel aardig; wij zullen anders van doodstroomig
vergenoegen in slaap vallen.... Gaat gij nog naar
uw kantoor? (Ik streelde zijn wang; me dacht, hij
rebelleerde wat tegen the pil, en hij moest the
evenwel slikken.)
Hij. Niet als gij zoet zijt, anders.....
Ik. Point de pardon! — viel ik hem in.
Toen was alles wel. Hij verzocht mij dat ik mij,
vóór mama kwam, uitkleedde. Dan moet gij mij wat
helpen, want ik wil mijne kamenier niet roepen. —
+i Goed , maar het zal u slecht bevallen , ik ben zeer
onhandig Hij nam lagchend eene kaars op. Dit was
mij genoeg : hem de kaars afnemende , zede ik ., met
Pyrrhus : Ik ben voldaan.
Het spijt mij niet veel, dat ik te huis bleef. Hij
is gansch niet onaardig; voor een getrouwd .man,
meen ik. De knecht kwam de tafel dekken, en,`ik
vroeg, of mama wel meer ten acht ure soupeerde ?
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Het was echter reeds half tien. Hoe vindt gij die
Het spijt mij echter nog al, dat ik zoo weinig
partijen zal mogen honden, want grootje Rijzig is
zoo mijn trant niet. Zij is eene van die vrouwen,
die niets goed vinden indien het niet van hare
uitvindingis, Zij is ook aan zulk eene blinde ge
hoorzaamheid gewoon, dat men mij gemakkelijk bij
haar, van arminianerij zal kunnen beschuldigen.
Daar komt miin meester tehuis., ik groet je, en ben
uwe vriendin,
ALIDA RIJZIG,
geb. LIIEVEND.

Mevrouw ALIDA

RIJZIG

aan den heer

WILLEM

LEE VEND.

Will e mli e f! Hebt gij al gehoord, hoe slecht
mijn huwelijkspartijtje is uitgevallen? Niet? Wel, is
't mogelijk! Beteeken ik dan zdó bedroefd weinig,
dat de babbelzucht zelfs mij niet genoeg rekent, om
mij overal rond te kruijen? Of is mijn broer zoo
geheel tussehen de liefde en geleerdheid verdeeld,
dat hij zich buiten dit nergens mede bemoeit? Stu
deren is uwe zaak, en beminnen uw dagelijksch
brood; dat is allemaal wel, maar ik ben, zou ik
hopen, evenwel uw zuster, en gij moest mij ook
niet geheel vergeten!
Ik ben, weet gij, niet ergdenkend: maar hoe zit
het, Wim, hebt gij uw best gedaan om mij tot de
waardigheid van tante te verheffen? ik weet dat gij
zeer gul zijt; evenwel, die eer is wat groot! Onze
vriendin Rammel heeft het aan Pietje verteld, en
die heeft het aan mij overgebriefd. Is het zoo? Dan
zal op de Heerengracht de beer los zijn!
Rijzig weet er nog niets VSfl: ik durf er cie
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van klikken; hij houdt niet veel van zulke grap.
pen en bemint mama zoo zeer, dat hij haar dan
niet zonder droefheid zoude kunnen zien.
Gij blijft immers aan de studie, Wim? Laat het
het toch niet zijn: twaalf ambachten en dertien ongelukken. Gij hebt ook geen koopmansverstand. Gij
kunt geene prijscourant en een esprit des journaux
bijeen zien liggen, en het eerste stuk eerst doorlezen. Enfin, wordt •gij in vredesnaam maar
domind, en trouw het beminnelijke Lotje, zoo
dra gij kunt. Het spijt mij dat gij zoo stout ge.
weest zijt ; want u geef ik al de schuld. En al
wilde Rijzig nog zoo grommen, ik admimeer uw
lijnen smaak. Lotje is in mijn oog, zoo al niet het
schoonste, immers het beminnelijkste meisje dat
ik ooit zag.
En mij geen letter te schrijven! Wel, mij dunkt,
als ik eene zuster had, the zoo ongelukkig getrouwd
was, ik zou alles doen, om haar wat op te beuren.
Want gij begrijpt wel, dat ik met zulk een ver
standig man niet al te wel te regt kan komen.
Wim, wij houden bedroefd en bedroefd huis!
Ik voorzie mijn ondergang Mijn vijand, of wilt
gij, mijn man, is mij te sterk: evenwel zoo ras
mijn vendels te scheuren! ... Eershalve moet ik
nog in 't veld blijven. Immers tot dat ik mijne
neerlaa g , in eene stille, duistere kamer, een week of
drie zal kunnen betreuren.
En Chrisje Helder zal trouwen met Renting! Zoo
maar haar hartje niet te zeer gehecht is aan den
broeder harer vriendin, want Renting vordert niet veel.
Hij is de groote vriend van Everards. Die zal met
Renard onder zeil gaan: zoo krijgt elk zijn deeltje.
Waarlijk, Wim, zoo gij het bij Lotje niet verbruid
hadt, dan zoudt gij bij nicht schoon klaar raken
en zij heeft duiten als zand. Onze vriendin zegt,
weet gij, dat een paar niet al te veel van elkander
moet hebben, om gelukkig te zijn; is dit zo klips
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dan op den haan van de Westertoren, en nog zult gij
den oceaan van geluk met nicht Hexameter niet
kunnen afzien. Want zij is dertig, gij zijt twintig;
gij zijt heel ntooi, zij is heel zeer leelijk; zij is vier
voet ruim, gij zijt zes voet schaars. Gij zijt bruin,
zij is uit het lichtgele; gij hebt zwarte oogen, die
een menseh tot in het hart kijken, zij heeft een
paar diep weggezonken lichtblaauwe varkensoogjes.
Gij hebt verstand, zij is een rijmend mal lootje.
Goeden avond, hoor!
ALIDA RIJZIG,
geb. LEEVEND.
{Mejufvrouw Christina Helder schrijft in twee brieven aan hare vriendin Veldenaar, dat hare ouders
acces hebben verleend aan den heer Renting om te
staan naar de hand hunner dochter. Haar vader
heeft haar daartoe overgehaald en haar tevens niet
geven, dat zij aan eene ver
onduidelijk te kennen ge
bindtenis met den heer Leevend niet denken moest.
Later had hare moeder haar onbewimpeld gezegd
dat, hoewel zij den heer Leevend gaarne als schoonzoon zou hebben aangenomen, zijn gedrag hem
die eer onwaardig maakte. De heer Renting is een
hupsch, beschaafd en nederig man, maar jufvrouw
Helder gevoelt geene genegenheid voor hem ene.
Hare familie gaat weder naar de stad, en de
groote afstand die hierdoor tusschen jufvr. Helder
en hare vriendin ontstaan, maakt haar geheel neer.
slagtig.
In haar antwoord troost jufvroaw Veldenaar hare
vriendin over haar vertrek naar de stad; brieven
kunnen immers haar gemis wederkeerig vergoeden. Zij raadt haar aan den beer Renting niet af te
wijzen, daar Leevend harer , onwaardig geworden is.
Verder waarschuuwt zij baar tegen hare groote tevoeligheid, en raadt haar wat afleiding te zoeken
in een meer uitgebreiden omgang.3
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De heer WILLE3 LEEVEND aan mevrouw

A;LIDA

RUZIE.

Li e v e z u st er! Van harten wensch ik u geluk
met den man die geboren schijnt, om u in eene
zeer goede, redelijke vrouw te veranderen. Gij zijt
juist niet veel te raden, anders zoude ik u zeggen ::
geef den kamp maar gewonnen. Gij , zult nu nog
misschien eerlijke voorwaarden kunnen bedingen ,
gij zult u_ toch vroeg of laat op genade moeten overgeven. Gij hebt met geen loozen vreesachtigen Mazarin te doen : maar met eenera moedigen kloekzinnigen Richelieu. Hij zal wel een dijk om la Rochelle
durven slaan. ... Maar hoe hang ik den historicus
zoo uit?
Gij zult niets beter doen kunnen, dan hem tot
uwen magtigen bondgenoot nemen; want met de
koninginne-moeder zal ook nog wel eens eene
schermutseling voorvallen; en dan zult gij u bijzonder wel bevinden - bij uw bondgenootschap met
den vorst van zijn huis.
De verliefdheid van uwe nicht Hexameter is zeker
eend proeve van eigene vinding? Het lief schaap heeft
zooveel met Apollo uitstaan, dat zij zich zeker met
een student in de theologie niet zal bemoeij en.
Maar daar zal zeker niets aan zijn. — Zal Chrisje
trouwen met den heer Renting? Nooit! Dan moest
er geen majoor Veldenaar zijn, of Chrisje een zeer
volage karakter hebben:; en dat heeft zij niet. Hoe
verheug ik mij, dat mijne heele lieve, mijne beste
Renard in zulke goede handen zal vallen! Zij_ heeft
alle mogelijke uitzigten om het huwelijksreisje gelukkig te volbrengen; groet haar met een kus voor
haren vriend Wim.
Kunt gij nu eens ernstig zijn? Dan, en dan alleen
kan ik u het vo!gende schrijven. Maar ik weet, gij
kunt het zijn, als de zaak slechts gewigt genoeg
bij u heeft. Welaan dan!
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Al wat jufvrouw Roulin geene eer aan zonde doen,

moet gij als leugentaal verwerpen. Zulke geruchten

heb ik ook gehoord: wee, zoo ik den uitvinder ontmoet. - Gij hebt haar gezien, gesproken; ik behoef aan niemand, die zoo wel zien kan, en zoo
gezond weet te oordeelen, niets over haar persoon
to zeggen. ik ga u het volgende van hare omstan
digheden berigten.
[Hier volgt een omstandig verhaal van den toestand van jufvrouw iloulin, waarmede de lezer reeds
bekend is. Voorts gewaagt hij van zijne vriendschap
voor die beminnenswaardige en van hun hnisselijk
verkeer. Eindelijk spreekt hij van een paar brieven
van Ds. Heftig aan prof. Maatig, over zijne verkeering met jufvrouw Roulin en over het bekende
vers dat zooveel berisping heeft uit gelokt, maar
voegt er bij dat het schijnt dat Ds. Heftig niet zoo
gul is om de antwoorden van den hoer Maatig te
doen lezen. Aan het slot geeft Leevend Zijne zuster
vrijheid van dezen brief zulk een gebruik te maken
als haar gepast voorkomt.]
Uw liefhebbende broeder,
W. LEEVEND.
(Mevr. van Oldenburg berispt haren zoon in een
vrij uitvoerigen brief over Zijne, gelijk zij het
noemt, betweterij, daar hij nu reeds, schoon pas aan
de hoogeschool gekomen, de vroeger geleerde en
hem als waarheid bewezene leerstellingen der Kerk,
best,rijdt en verwerpt. Zij spoort hem regt moederlijk
aan toch terug te keeren van den weg, waarop zij
vreest dat hij reeds te ver afgedwaald is]
De heer

WILLEM LEEVED

aan inejufvrouw

ADETANA BSLCOUR.

Waarde Belcour! Verg het mij niet

236

LOTGEVALLEN VAN

schrijven!., ik kan niet: - mijne ziel is ziek. Kanik ergens aan denken dan aan mijne Lotje? Ach!
deze laatste veertien dagen scheen zij wat beter,
was zij weder gekleed. en klaagde weinig of niet.
Ik was uitgelaten van blijdschap! Alles. was hoop,
licht, zaligheid. Nu, nu is zij weer veel erger. —
Konde ik haar behouden! --- Konde ik zulk een
engel behouden ! ... Kan ik niet? Ach! — moet ik
opregt zijn?... Ik kan niet! ... Mijn hart is geheel buiten mijne magt.
Zij is nu zeer huisselijk gemeenzaam - met mij;
o zij kent de eerlijke sentimenten van haren Willem
te wel, om te kunnen twijfelen, of zij dit doen
mag! Dit overtuigt mij van de zuiverheid harer
liefde en doet mij vreezen dat zij maar te wel
overtuigd is dat zij deze treurige ziekte niet zal te
boven komen. Ik kom nergens dan op de collegies.
o Hoe dierbaar zijn mij hare gesprekken! Hoe
spreekt zij in hare lessen tot mijn hart! Hoe overredend is alles, wat uit zulk eenera lieven mond
voortkomt! Ik kan haar geen oogenblik missen dan
wanneer mijne studie, de betamelijkheid, of -hare
zwakheid dat eischen. Uw bijzijn zal haar, merk
ik, zeer behagen. Gaarne zoude ik u halen , maar
ik kan niet besluiten haar zoolang , buiten de
hoogste noodzakelijkheid, alleen te laten... Mijn
heer Roulin groet u; hij weet dat ik dezen schrijf;
Lotje niet.
Uw vriend,

W. LEEVEND.

Mevrouw

ALIDA RIJZIG

aan Mejufvrouw PETRO-

NELLA BENARD.

Wel , als dat zoo moet, mijn lieve Renard, dan
er niet beter op, dan dat mijnheer en: mevrouw
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Rijzig, zoo ras doenlijk zij, van tafel en bed scheiden. Wel, de man is ondragelijk. Al mijne hoop
(want ik hoop altoos het beste!) is uit, ik moet
hier wel toe besluiten, want het zal anders buurgerucht maken, dat wij Hoeksch en Kabeljaauwsch
leven. Om alle praatjes voor te komen  scheiden
dan! ik kan het misschien nog veilig doen. Hoewel
dat weet ik, arme bedroefde vrouw, nog zoo heel
zeker niet; ik ben alle morgen zoo geeuwerig en
zoo rekkerig; ik zie er zoo mal uit, en ben met
mijne maag in de war; evenwel, dat gaat met den
dag wel weêr over. Het spijt mij maar dat Rijzig
alles zoo afluistert; nu zal hij , vrees ik, nog meer
de pijpen stellen. En ik vrees ook, dat hij mij nog
lE Zijne vuist zit uit te lagchen; grootje Itijzig weet
er nog niets van, hoop ik althans; en aan mijne
mama vertel ik zoo alle wisjewasjes niet. De vrouw
is niet heel nieuwsgierig, en ook onze Itammel
mogt er achter komen; dan was het morgen voormiddag al verklikt, in vertrouwen. Ia, wat denkt
gij; mama is zeer verstoord op Wim, niet omdat
zij het praatje gelooft, maar omdat hij zoo vroeg
in de ketterij begint te doen; en bij die gelegenheid
krijg ik ook wel eens een zet. Dominé Heftig is
thans de heilige, en onze Gerrit is, op zijne wijs,
ook danig en danig regtzinnig; zoodat, Pietjeief,
wees gewaarschuwd. Gij zijt ook al in geen grooten
geur van orthodoxie bij mama.
Maar dat daargelaten. Wij hebben deze geheele
week alle de wijzertjes rond geknord, gegromd,
ge-ocht, ge-ei-wat, ge-wel-hoe-moet-dit, en zoo
voort; kortom, bedroefd huisgehouden. ik zal a
alles vertellen: dan kunt gij zelf oordeelen, of ik,
arme vrouw, niet wel te verdedigen ben. En je
hebt mij evenwel die partij zoo sterk aangeraden,
Renard. Bedenk dat ook maar eens!
Het tooneel verbeeldt eene eetzaal. Mijnheer en
mevrouw zitten te ontbijten. De oude dame is niet wel.
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Mijnheer. Ik heb u gisteren vergeten te zeggen
dat er een mijner correspondenten in de stad is,
en dat ik die met zijne dochter dezen middag:: ten
eten gevraagd heb. Wilt -gij maken dat gij gekleed
zijt, om , : zoo ras wij gegeten hebben, uit te gaan;
de dagen zijn kort en ik moet die menschen eenige
beleefdheid doen. Gij gaat toch graag eens uit; gij
zult dus wel van de partij zijn willen.
Mevrouw. Ik zou daar niet veel tegen hebben,
maar ik heb u vergeten te zeggen dat ik juist
dezen namiddag mijn woord kwijt ben. Mevrouw
Lenteling heeft mij laten verzoeken en ik heb mijn
woord gegeven.
Mijnheer. Dat spijt mij: maar gij kunt mevrouw
Lenteling alle dagen bezoeken en deze goede menschen gaan nog van deze week naar hunne:provincie. Laat het afzeggen, Daatje.
Mevrouw. Neen, dat doe ik niet. Mevrouw Lenteling is zoo verbaasd kwalijknemend op het stuk van
beleefdheid; en ik kan evenwel, al ben ik getrouwd,
zoo al mijne oude kennissen niet vermijden, Rijzig.
Mijnheer... Gij zult mij pleizier doen, liefje, indien
gij laat bedanken. Wilt gij uw man niet liever genoegen geven, dan mevrouw Lenteling, met wie
gij eigenlijk niets te doen hebt?
Mevrouw. Neen, Rijzig, verg mij dat niet: er
zal eene partij Haar mijn smaak zijn; vele mijner
oude saletvriernc nen.....
Mijnheer. Verg ik u iets onbillijks, dat gij zoo
beslissend spreekt ?
Mevrouw. Is het niet onbillijk van mij te vergen
dat. ik bedank voor eene aangename partij, en dat
om met een paar figuren opgescheept te zitten en
med uit te slenteren, die ik niet ken -en :aan wie
mij ook,-niets gelegen ligt?
Mijnheer. Zoo ! Aan wie u niets -gelegen ; ligt!
Nu, deze twee figuren die gij niet eens kent, zullen
ten half twee: hier „zijn: en...... .
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Mevrouw. Dat is wel: ontvang die menschen, ik
ga toch niet voor half zeven uit.
Mijnheer. Gij verkiest dan liever mevrouw, Lenteling's grilligheid te observeren dan uw man te verpligten want zoo wil ik dit nog wel eens noemen.
Ik- „hebi noch tijd, noch lust om met u te harre.
warren en daarom, jeort en goed, lieve, ik verwacht
dat gij aan mijn vriendelijk verzoek voldoen zult.
Mevrouw. Vriendelijk verzoek! zeg zoo als het is:
zoo als gij 't beveelt. ik moet het immers volstrekt
doen?
Mijnheer. Ongaarne - beveel ik als een verzoek genoeg is; maar is het noodig, dan beveel ik.
Mevrouw. En ik heb dan voortaan niets te doen
dan te gehoorzamen, merk ik. (ik zag misnoegd
voor mij.)
Mijnheer. Nog eens, kindlief, ik wil niet groenmen. Dat is zoo mijn aard niet, zoo weinig als
aan mijne vrouw immer iets onredelijks te vergen al
had ik dat al eená magt toe. Wij zullen vroeg
eten en dan uitrijden. (Hij ging de kamer uit.)
En, mijne lieve Renard, nu geef ik u eens in stille
bedenking voor welke êtres ik bij de charmante
mevrouw Lenteling heb moeten bedanken; want ik
durfde het niet laten. Mama is wat koortsig en dan
houdt zij hare kamer. ik kleedde en kapte mij
dan in volle orde, en ten half twee stond er een
koets stil; daaruit kwam mijn knorrepot met de
twee vrienden. Mijnheer de correspondent is een
lang, geel, mager, uitgedroogd, dun man, met kuitelooze beenen, versierd met door de jaren lichtbruin geworden witte zijden kousen; gouden kniebanden aan eene vrij kaal gesleten roode broek en
een smerige met kaarsvet in het fatsoen gehouden
bokkenbarige staartpruik op het langwerpig sterk
gekaakte hoofd; en zoo alles naar rato. Mejufvrouw
de dochter, een lange waar-ga-je van een meid; met
een dunnen, spitsen, langen neus; eene freule die
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men zoo bij de el zoude uitmeten , het koloriet aechgraauw, met wat slecht rood er door gesmoezeld ,
en tanden zoo groot, doch niet zoo wit, als the van
Willem's jagthond. Dat lief poppetje was toegetakeld
met al onze oudmodische prullen van verleden
jaar, en had zooveel van de coquette, als in zulk
een lomp stuk vallen kan : die ,met een mallen glimlach mij duizend complimenten en buigementen
maakt. En met die twee wezens ben ik opgescheept
geweest tot 's nachts ten twaalf ure. Ik merkte
wel dat manlief over mij maar gansch niet te
vreden was. Toen wij naar bed gingen, zeide ik
niets; maar hij vroeg : of ik zijne goede vrienden
altoos op . die wijs meende te ontvangen? — Ik
merkte wel waar, hij heen wilde en zeide: o Heer,
is 't nog niet wel ? Ik heb geen trek om te knorren
en ben dood van de vaak; 't is hier middernacht. -Hij antwoordde niets, dan: zoo, goeden nacht dan:
wij spreken elkander wel eens weer! --- Dat kan
wel, beuren; goeden nacht, Rijzig.
Het is hier in 't hartje van den winter, en mijn
vriendelijke man is ten zeven ure al in de kousen,
zek tante; nu, daar heb ik niets tegen, volstrek niet,
van harte gaarne: maar dan is grootje Rijzig ook
al op de proppen en aan 't flikken en bedillen ; ja
dan heeft zij al een paar stoffige vingers gehaald,
door het vrijven langs de stoelen, de lustres, de
commode. Me dunkt, Renard, ik moest zulk eene
morgen-conversatie eens beschrijven. Het kan u nog
te pas komen, al was het maar om u nog gevoeliger te maken voor uw eigen zoetsappig geluk.
De man. (Zich aankleedende, al heen en weer
hennende.) Blijft gij nog wat liggen, vrouwtje.
De vrouw. (Met eene stem, the zoo van tusschen
de kussens opdommelt.) Blijft gij nog wat liggen? Beduidt dit niet: kom, sta op ? Als gij dit niet meendet,
moest gij mij niet wakker maken , maar als een
muis zoo stil wegsluipen.
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De man. Mama is al beneden, lief.
De vrouw. Mama kan wel be'rijpen om ten vijf ure
beneden te komen zij gaat ook met de kippen op stok'
De man. Wel, kind, laten wij ook vroeger naar
bed gaan.
Dc vrouw. Als ik tachtig jaar ben; zoo lang zult
gij dienen te wachten.
De man. Nu, blijf maar daar je bent! ik dacht
nog al, of gij met mij ontbijten wildet.
De vrouw. Gij dacht nog al! Wel, ik heb er wat
liefs aan om met 11 te ontbijten. 3e schrokt jë
boterham schielijk binnen en drinktje koffij, of je
zoo naar de schuit moest. En onderwijl schommel
je nog in je brieventas, of doet uw kousenbanden
vast; er is naauwehjks een woord voor mij over.
(Dan wordt hij ook knorrig.)
De man. Ja, je hebt een regten lompert vaneen
vent; hij leeft in zijn eigen huis, of hij te huis is...
Blijf te bed; de dag is nog lang genoeg, om te
grommen. (Dan gaat hij weg, en ik als de drommel
overend, beu in vijf minuten beneden.)
Ik kom in de zaal Daar zit mama in volle mor
genkostuum, het kapsel voor den geheelen dag
reeds in orde, een keurig witten gekeperden mantel
om een wit beddejakje en boezelaar en mofjes aan
net als een stuk versch gevallen sneeuw en ijs,
regt overend met den groenen bril op in een aller
grootsten foliant Bijbel telezen - terwijl zij met moeite
het bovenste der pagina kan bereiken - een kapittel,
denk ik althans, uit Leviticus, want op die hoogte
is het boek opgeslagen. - Morgen mama' -Mama
antwoordt niet voor het kapittel der reiniging uit
is - Morgen dochter! Dan komt de knecht (ook
een familiestuk) neemt het boek en brengt het waar
hij het gehaald heeft.
Wat is t na weer? Ik ben weer pas aan t krabbelen, - Vrouwtje beu je boven? - Wat zou dat
dan? - Is dat een antwoord? Nu ja, ik ben
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boven. Hij blijft al aan den trap staan gieren:
Geef ,, mij schoon linnen, ik moet naar de beurs. -Och, altijd dat gemaal! -- Ik krijg het, en smijt
het heele boeltje de zindelijke trappen af. -- Is
mij dat het goed naar den kop smijten? Toe, je
moet eens afkomen, om mij te helpen. -- Heb je
geen knechts en meiden genoeg? -- Meer dan te veel,
maar gij moet mij eens helpen. -- Dan kom ik, en
help , maar... zoo wat onhandig.
Dat gaat zoo dag aan dag, dan wat erger, dan
wat beter. En ik zie er niet veel beterschap aan.
Wij verschillen te veel. Scheiden zal best zijn, dunkt
mij. (Was ik maar zoo rekkig niet!) Wij zijn het
nooit eens. Wij gonzen , en morren , en grommen
over alle beuzelingen , al was het ook over het
snuiten van de kaarsen.
Zeker, ik heb het niet naar mijn zin! Het is mij
hier veel te doodsch, 'te eentoonig. Zeker, ik moest
met zulk een degelijk man niet getrouwd zijn;
en dan die eeuwigstatige schoonmoeder! Met Rijzig
moet ik het altijd verliezen. Zijne moeder! o daar
ben ik bang voor. Ik moet evenwel iemand hebben,
die ' ik zoo wat kwellen kan. De bedienden? Dat zou
ik mij schamen, want het zijn zeer goede wezens,
geloof ik; en de heele kudde ziet er zoo bejaard ,
en zoo Voetiaansch uit, als mevrouw zelve. Gaat gij
med naar het concert? Wij zullen u halen. Toen ik
hoorde, dat Rijzig eene huurkoets bestelde, stond ik
te .kijken; maar hij zeide mij: dat mama's paarden
nimmer in den avondlucht uitgingen. Dat'vond ik zoo
aardig dat ik hem een klapje op zijn schouder gaf.
Zoo dat, het is dat ik nu van scheiden gerept heb ,
anders ik zag het nog een weekje in. Als hij aardig
is, heb ik ook niet veel tegen hem, dat wat zeggen wil.
A. RIJZIG.

[De heer Jambres schrijft aan den heer Willem

Leevend dat het hem leed doet dat deze met hem
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de reik niet heeft voortgezet, omdat hij geheel en
al genezen is van zijne twijfelzucht en zijne
vroegere bezwaren opgelost zijn. Hij twijfelt nergens
meer aan, maar gelooft ook niets; zijne spreuk is no:
«dat het goed is te eten en te drinkeg: en het goede
te genieten, — want dit is het doel der mensc)ien.»
Hij ontzegt zich geene goenegens ; hij leeft matig,
omdat hij gaarne lang en gezond zou leven; en in etogen,, omdat hij achting noodig heeft. Eene zijner'
uitspan gen is disputeren, ofschoon het hem. volstrekt onverschillig is, wie de waarheid meent te
bezitten. Die leer te volgen, daartoe spoort hij zijn
vriend. aan. Voorts vraagt hij hem naar-Zotje, of zij
haast moeder is : naar prof. Maatig of hij nog zoo
wat den vrede bewaart tusschen de waarheid en
't grond verstand enz.
In zijn antwoord bepaalt zich de heer :Leenend
den man te beklagen die bij zulken heerlijken aanleg
als de heer Jambres heeft, eindigt suet een vrijgeest
te worden en eene echo van allen die .hem ' zijn
voorgegaan, en steeds overtuigend zijn weerlegd.
Mag men anders niet van deny heer Ja nbres verwachten, dan is de fabel der barende bergen op
nieuw bewaarheid. Zijne vraag omtrent jufvrouw
Roulin , kan deze niet deren: zij staat te ver
boven hem.]
De heer ABRAHAM RIJZIG aan den 'heer LauzzNs
f#OEDMANS.

W aar de vriend! «Welnu Rijzig ? » — „„ Welnu
Goedmaas ? n —, Gij wildet mij vragen, of ik geen
berouw heb van mijn plan? Berouw! Wel, dan
moest ik mijne maatregelen vrij mal genomen hebben;
indien ik nog zoo onlangs getrouwd, the reeds ter
zijde stelde. Integendeel, alles gaat naar wensch.
Mijne vrouw geeft mij, zoo als ik voorzag , handen
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vol werk, en ik heb haar echter nog geen en onredelijk voorstel toegestaan. Maar het is kereiswerk ,
ëene vrouw als de mijne, dagelijks tegen te spreken,
en haar echter altoos in den vrouwelijken kring te
houden. Zij is niet, hetgeen men noemt mal met
haar man; maar zij heeft mij lief; dat verwijt ik
haar dikwijls, hoewel zij het zeer komiek ontkent.
Dat zij niet misnoegd is, maak ik daaruit op , vermits zij even stout, even spotziek blijft; en wat
verdwijnt eer bij eene moedige vrouw dan deze
uitspruitsels eener overdrevene speelziekte? , Anders
is liet toch niet. Zij is veel beter dan zij wil schijnen.
Zij heeft een gezond, eerlijk, en wat zij er tegen
inbrengt, gevoelig hart, een geoefend verstand, veel
geest ; maar zij is te veel naar de wereld opgevoed, hoezeer ook mijne schoonmoeder daarvan af keerig is.
Zij heeft geene lastige gebreken, en gedraagt zich
omtrent mijne mama voorbeeldig. Die vrouw is voornemens om haar klein huis te gaan bewonen; en
zoo kunnen wij met fatsoen scheiden. Mijn vrouw
toont daar geen te groote blijdschap over; vindt gij
dit niet regt lief van haar ?
Nooit keur ik iets af, dat ik kan toestaan. Het
spel is zeer van hare liefhebberij; en daarom gaat
zij dol gaarne op saletten: maar ik, die mijn
vrouw tot mijn gezelschap wil hebben, leg er n dat
kan niet zijn i' op en getroost mij eene moeijelijke
vlaag, die toch schoon weer overdrijft. Als alles ook
wel blijft, zal zij wel haast tijdkorting hebben. Zij
zegt dat zij geene kinderen lijden mag; dit is zeker
eene leugen; want zij heeft hier toe te veel van de
vrouw: maar ik doe als of ik het niet hoorde.
Elk heeft al zoo , iets daar hij mede ingenomen is.
Oom Toby's stokpaardje was de belegering van
Namen. Newton schreef over de Openbaring van
Johannes. Mijn stokpaardje is nu geen van beide,
maar het bestaat hierin: ik wil van eene Vrouw,
die , een onbedorven hart en een goed verstand
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heeft, eene degelijke, huisselijke, Hollandsche vrouw
maken. ik zag zeer wel dat jufvrouw Leevend het

beste voorwerp was, - om er iets van then aard mede
te beproeven. Gij begrijpt wel dat zij mij toch
regt moet behaagd hebben, om mij zooveel moeite te
kunnen getroosten. Dat is zoo! Zij heeft iets dat
mij trok. En wat was dat? Haar levendig vernuft.
Zulk eene vrouw moest ik hebben. Hierdoor zalmij
altoos nieuw voor mij zijn, en in staat om mijne
luimige, drooge, ingetrokkene oogenblikken te ver
drijven; om mij over mijne eigen gekheden te doen
lagchen. Zij zal altoos goed gezelschap voor mij
zijn; iets meer zijn dan eene mooije vrouw, die
men tot veriadiging toe, zoodra zij de onze is,
beschouwen kan. Zij houdt mij nu nog voor een
lastig figuur; dat schaadt niet ik zal alle daag een
beter man worden, mits dat ik het veilig zijn kan.
Wij houden spiegelgevechten om het meesterschap,
en nooit heb ik zoo al mijne oogen en handen noo
dig, dan wanneer zij mij zoo eens een zwak oogen
is toch maar iets-blikjewtafzn.Hor,
aanvalligs in de houding eener vrouw, die, als
vrouw, zoo gaarne haren man naar hare hand
zoude zetten.
Omhels uwe lieve vrouw voor ons, en geloof dat
ik ben
uw opregte vriend,
A. RIJZIG,
[Mej. Christina Helder verzoekt in een brief aan
mej. Petronella Renard haar een afschrift te bezorgen van het vers: Zoo heeft God den menach niet
gemaakt, en hetwelk aan den heer Willem Leevend
toegeschreven wordt; voorts biedt zij mej. Renard
hare vriendschap aan betuigt met verlangen hare
vestiging te, Rotterdam te gemoet te zien. - Mej.
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Renard voldoet aan dit verzoek en zendt het bedoelde vers, er bijvoegende dat de heer Leevend
er volstrekt geen geheim van maakt, dat hij er de
maker van is. Ook mej. Renard verlangt er naar
mej. Helder te leeren kennen, wier karakter haar
sedert lang niet onbekend is en op wier vriendschap
zij hoogen prijs stelt.
[Mej. Jacoba S`eldenaar spoort mej. Chrisje Helder aan, om haren gemeennamen omgang met den
heer Renting af te breken, zoo zij den naam van
coquette wil ontgaan, en er liever rond bij hem
vooruit te komen, dat haar hart niet meer vrij is.
Maar zij vraagt haar tevens, of zij kracht genoeg
hebben zal zich voortdurend tegen den wensch
baars vaders te verzetten, die zoo gaarne zag dat
zij den heer Renting hare hand schonk. — Mej.
Chrisje Helder antwoordt daarop dat zij hare verkeering met den heer Renting niet afbreken kan,
en daartoe ook geene noodzakelijkheid ziet : zij acht
dien heer hoog; maar zoo het waar is dat liefde
zonder achting niet bestaanbaar is, even waar is
het dat achting alleen geene liefde voorbrengt.
Zeide zij dat haar hart niet meer vrij was, dan zou
zij eene onwaarheid spreken; had Leevend zich
goed blijven gedragen, dan zou zij hem hebben
kunnen beminnen, maar nu hij haar niet bemint en
verpligt zal zijn eene andere te huwen, kost haar
dat geene opoffering. Eindelijk meent zij dat een
vader tevreden zijn moet zoo zijn kind geen huwelijk tegen zijnen zin aangaat, maar geen magt behoort te hebben, dat kind over te halen om een
huwelijk aan te gaan, waartoe het niet genegen is.]
Mejufvrouw ALIDA nzazln aan den heer

WILLEIN

LEE VEND.

Lieve broer! Thans zult gij eens regt over

mij voldaan zijn. Ik begin u hoog genoeg te achten,
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om n eene zijde van mijn karakter te laten zien,
die gij maar in het geheel niet kent. Megelijk moest
ik uwe Lotje kennen en haar liefhebben, om daartoe
te kunnen besluiten. ii Ik ben in - mijn aard ernstig
en gevoelig. o Is dat niet eerlijk opgebiecht ? Wat
ben ik toch een verkeerd schepsel geweest, dat ik
mij ooit hebt kunnen inbeelden dat het mí;á` wel
heel mooi stond het tegendeel te alectereiil ` Ja
maar, ` hiervoor zonde ik nog zoo iets kunnen
inbrengen. ik ben heel bang om door te gaan voor
een menschenkind dat zeer ongelijk is aan zich
zelven; en ik voorzag wel dat ik onmogelijk altoos
ernstig zonde kunnen zijn, omdat ' ik de wereld,
bongrd malgre , toch altoos van eens belagchelijke
zijde zie; en omdat ik juist niet heel veel deel neem
in de beuzelachtige rampen waarover de meeste
menschen klagen. Zoo gij mij echter verpligten
wilt , houd deze confidentie voor u; vooral laat
Rijzig er niet achterkomen. Hij moat zich eens
gaan inbeelden dat hij hiervan de beloouing Moest
ontvangen: want hoe zegt het spreekwoord? droef
heid verzacht het hart; en ik heb allerbitterste
dagen bij hem. Nu, daaraan kunt gij niet twijfelen , ,
als gij eens nadenkt to wiens handen ik> evenwel
gevallen ben. Wij harrewarren altoos; en dat, weet gij,
maakt geene harmonie. Maar nooit waas ik zoo vergiftig
boos op hem. dan nu. Kom aan, gij zult er overoordeelera!
Rijzig is eenige dagen wat ziek geweest, en
ik, malloot daar ik ben, heb hem, vrees ik,
te veel doen zien dat hij mij maar gansch niet
onverschillig is. Ik ben zelf voor zijn bed gaan
zitten, toen ik gelegenheid had om een zeer aangenaam gezelschap te zien: had ik echter geweten
dat het op eene vomeerpartij zonde neergekomen
zijn, ik zou mijne distance beter bewaard hebben.
En ik zie ook dat hij deze vrouwelijke weekhartigheid zoo weinig gewacht. heeft , dat hij er met te
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veel goedkeuring van spreekt. «Waarlijk, lief,- zeide
hij, «het zou zonde en jammer zijn, dat ik u niet
genomen had.; gij hebt te veel goeds , om niet door
mij verbeterd te worden.» Een: wacht, ik zal u verbeteren en een stoeipartijtje was mijn vertoornd
antwoord.
En wij zullen onze lieve Renard nu wel haast
kwijtraken, of heb ik dit al geschreven? Het begin.t mij verbruid te spijten, dat zij gaat; evenwel,
dat zal wel schikken, zoo is 't ook weer niet. Onze
tante Martha is en blijft dezelfde eerlijke goedhar tige vrouw, die nog al in hare zware huishouding
wroet en arbeidt, en zelden tijd heeft om eens een
uur uit te breken. Oom wandelt nog door alle saisoenen en door allerlei weer, in zijn zwart fluweelen kamisool, met zijn jas er over, van Zeemansrust
naar het postkantoor, om de Texelsche lijst te zien,
en dan zijn rantsoentje te halen in de arke Noach's:
vervolgens laveert hij zuid ten zuiden naar mij, of
praait Bram onderweg, en loopt vervolgens noord
oost ten oosten de Leidsche poort uit, om te gaan
rusten van zijn kruistogt door de straten en engtens
van Amsterdam. — Onze Gerrit is in mijne koninglijke
ongenade vervallen: en ik denk niet dat hij er
immer weer uitkomt. Hij misbruikt mama's zucht
voor vrede en rust derwijze, dat hij haar, vrees ik,
heeft overgehaald, om u een zeer onvriendelijken
brief te schrijven: maar dit is 't nog niet al ! Ik
ben met hem schrikkelijk aan den haal geweest over
Lotje. Domino Heftig is thans het orakel en die,
schijnt liet, is op uwen professor dermate gestoord,
dat hij besloten heeft dit ook op u te huis te
zoeken. Het ergst er van is, is: hij gelooft
zelf dat hij zoo doet als hij verpligt is. Het slot
van alles komt hier op uit. Indien gij durft ondernemen om Lotje ten huwelijk te verzoeken, al was
het ook uit eene conscientieuse reden, dan zal van
Oldenburg alles wat in zijn vermogen is aanwen-
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dcii om dat te beletten. Hij kent mama's zwakke
zijde; die valt hij aan, maar hij is loos genoeg,
om vooreerst meer af te geven op uwe onregt zinnigheid dan op uwe amourette met Lotje Eenige
uitdrukkingen omtrent haar gebruikt, waren zoo
kwaadaardig, dat ik hem niets ben schuldiggeble
ven. Nu ben ik eerst in staat om u over uwe Lotje
te schrijven. Gij behoeft aan mij niet te zeggen:
«dat ik niets moet gelooven, dat haar geene eer
zoude aandoen.» Hier ben ik regt kregel over. Dit
zonde mij onmogelijk zijn, na ik hier gezien heb
en vooral als ik lees watgij van haar schrijft.
Maar wat zonde haar dan geene eere aandoen? Dat
zij niet ongevoelig voor u is?
Naauwelijks kunt gij beseffen, hoe uw berigt nopens dat beminnelijke, dat waardige meisje mij treft.
Waarlijk, 'Willem, ik hoop dat gij te veel vreest.
De doctoren zijn zoo weinig onfeilbaar als de overige
zonen van Adam. Zou zij. waarlijk de tering heb
ben? Mogelijk een klein kuchje en wat koortsigheid; meer zal het niet zijn. Evenwel, gij beschrijft
hare ziekte zoo omstandig 1 ik beken u dat ik
geweend heb onder het lezen. Wat moet uw gevoelig hart lijden, gij die zoo gestadig bij haar zijt,
en haar, ontveins het niet, zeker hartelijk moet
lief hebben!
Den aard uwer genegenheid onderzoek ik niet,
ga gij alleen voort .met haar al die hulp en dien
troost te verleenen, die zij van u zoo gaarne zal
ontvangen. ik geloof niets ter wereld van beschul
digingen tegen u ingebragt, nopens slechte sentiinenten die gij zoudt hebben; maar mij dunkt
echter, dat gij wel zeer ten voordeele van de
beste godsdienst moet ingenomen worden, als gij
ziet waartoe zij eene zoo jonge lijders kan in staat
stellen. Zoo blijmoedig in de: eeuwigheid te kunnen
inzien, zonder het allerminste immengsel van dweeperj; zoo volmaakt onderworpen aan den wil van
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haren Schepper! Dat is wat anders, dan . zich bezig
te houden met vruchtelooze bespiegelingen van
bovennatuurkundige leerstukken.... Meld mij toch,
hoe het is, en wees verzekerd dat ik ben
uw liefhebbende zuster,
ALIDA RIJZIG.
geb. LEEVEND.

De heer
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aan mejufvrouw

ADMIANA BELCOUR.

Waardste jufvrouw Belcour! Mijne
eigene onpasselijkheid is, sedert gij bij ons waart >
niet verminderd. Neen, mijn sterk gestel is niet
gehard tegen zulke aandoeningen van medelijden en
tegen zulk eene droefheid ! Nooit had ik een denkbeeld
van zulke smarten: mijn hart trilt in mijnen beklemden boezem. Ach, mijne Lotje, de mijne door
de allerzuiverste vriendschap! ... Zij zal niet zeer
lang bij ons vertoeven. Zoo erg heb ik haar nog niet
gezien. De doctor zegt: «dat dit toevallen zijn,
die wel weer verminderen kunnen, en dat zij gemakkelijk nog eenige maanden leven kan.» — Hij
hoopt dus niet meer, Belcour, op hare herstelling.
IJsselijk vooruitzigt 1 Zij is dikwijls zeer slaperig.
Terwijl ik dit schrijf (zij vraagt nooit wat ik
schrijf; gij kent trouwens hare wellevendheid), zie
ik dat zij in haren stoel sluimert. Roulin zit aan
het vuur, diep in gedachten; hij ziet onbewegelijk
opwaarts, maar ik houde mij verzekerd dat hij
geen enkel voorwerp onderscheiden kan. Lotje zit
voor het achterste schuifraam van den bloemhof,,
waarin nu nog eenige treurige heesters staan. Zij
heeft in hare hand eenen witten zakdoek, hare
andere hand rust half geopend op haren schoot...
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Wat ziet zij er bekoorlijk uit! Ach, hoe aandoenlijk,

met
een sierlijken boo-0 t, een weinig over den regter kent
van haar voorhoofd. Hare eenigzins geopende lippen
toonen flaauw eene rij ivoren tanden, die nog niets
lief, onschuldig! Haar schoon bruin haar valt

vals hunne schitterende, zuivere witheid verloren
hebben. Zij liet door den slaap er wat blozender
dan gewoonlijk uit. Konde ik op mij verkrijgen om
haar dus af te schetsen! ik ben er reeds twee malen
aan begonnen, maar mijne oogen schemerden...
mijn papier werd vochtig. Ach, het was of mij
wierd ingeluisterd: haast u, Leevend, want zij zal
maar weinig tijds meer bij u zijn. .. Dan wordt mij alles
te benaauwd ik kan niet blijven zitten. Ik rijs op,
kniel hij haren stoel neder, sla mijn arm machinaal
om haar henen, druk haar aan mijne borst met de
vervoering van iemand the haar wil bewaren, be
schermen, verdethgen... Maar bedenk ik, dat zij
door mij in then staat gekomen is... Haal ik mij voor
den geest, hoe gelukkig, hoe welvarend zij was, toen
ik haar leerde kennen, o dan ben ik boos op mij zelven.
Ik weet dat dit onredelijk is; maar ken ik, zoo
geschokt wordende, redeneren? Ik kan maar bedroefd zijn! En dit alles is nog ligt hij het verscheurende denkbeeld, dat ik haar zal missen, dat
ik hier zijn zal en mijne Lotje er niet meer zal
wezen... Ach, mijn lieve vrien din dit denkbeeld
is ondrageljk.

Zij werd zeer benaauwd wakker; ik slaap thans
weinig, mijne oogen waren wat beschoten. «Wat is
er?» zeide ik, driftig oprijzende.
Lotje. ik ben wat benaauwd.... Sliept gij, mijn
vriend? Ik heb u gestoord: dat spijt mij; maar het
zal niet lieél lang meer duren. (Zij zuchtte.)
Ik. Gebruik eens van uwe medicijnen; en zoo
gij mij niet haat, spreek dan zoo niet weer... Mij
storen? Ach, Lotje! kunt gij mij zoo bedroeven?
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Gave God , dat gij nog vele jaren bij ons bleeft !
(Zij glimlachte.)
Lotje. Daar zoude ik niet heel veel aan hebben.
Als men gezond is, weinig jaren telt en nog velg
aangename uitzigten vormt, dan is het wel toe te
geven, dat de dood ons niet zeer welkom is; maar
wat zoude mij hier houden kunnen, indien - het
Gode behaagt, mij weldra tot eereen anderen staat
over te brengen?
Ik. Als het echter aan uwe keuze stond, om dit
leven weldra te verlaten, of nog eenige jaren bij
ons te blijven, wat zoudt gij kiezen? (Roulin was
niet bij dit discours.)
Lotje. Er is een kort tijdbestek geweest, waarin
ik wenschte, om nog wat te mogen leven. Toen was
er iets dat mij hier hechtte... Onnoodig is het u te
zeggen wat; er was toen zoo iets; dit is genoeg.
Doch sedert ik zag.... ik kan niet uitspreken ... .
Weet alleen: dat ik nu -- nu ik zoo verzwakt ben
en gesloopt wordt door Bene aaneenschakeling van
ongesteldheden — niet wensch om nog maar zelfs een
ras vervlogen jaar te leven; ook niet al kreeg ik
mijne gezondheid weder; ook niet ... maar ik kan
met u daar niet overspreken.
Ik. Met mij niet, mijne Lotje?
Lotje. Met u niet, mijn Willem. Laat u dit niet
bedroeven! Gij zijt mijn beste vriend. Ik stel zulk
een belang in u, dat ik mij veelmaal vleije met
het denkbeeld : als ik van hier zal gescheiden zijn,
zal mij door een hooger Wezen de aangename post
worden toevertrouwd, om uwe treden te bewaken.
Hoe zal mij dan iedere misstap op den weg der
deugd jammeren! . Hoe zal elke goede daad, door
u verrigt, mij verheugen! Hoe zal ik bidden voor
uw geluk op deze wereld, indien dit uwe hoogere
belangen niet benadeelt; en als gij tot ons opstreeft,
hoe welkom zult gij mij niet zijn!
Ik. Ach, mogt gij nog lang getuige zijn van mijne
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opregte pogingen, om hier als een eerlijk man te

leven! Mogt ik nog lang aangemoedigd worden door
uwe goedkeuring! ... Hoe groot, hoe onherstelbaar
zal mijn verlies zijn! Lotje! Vergeef mij deze zwak
heid. Mijn hart ontvangt door u allerhande indrukken. . . Gij geeft het rigtingen, gij boezemt het
neigingen in die ik buiten u nooit kende.
Lotje. Tijd en omstandigheden leeren den oplettenden beschouwer zijner eigen daden, wie hij is;
en wat hij vermag: zoolang wij nog maar redeneren,
blijft alles onbeslist, maar dan kennen wij ons zelven
nog niet. Al wat wij dan besluiten kunnen, is dit,
of wij wel denken, of wij uit vaste waarheden gezonde gevolgen afleiden: doch als het erop aankomt,
om ons geloof te toonen uit onze werken, dan
kunnen wij met zekere juistheid bepalen, hoeverre
wij op den weg der zedeljke volkomenheid gevorderd
zijn, zoo wij maar zorgvuldig waarnemen, uit welke
bronnen onze daden voortkomen.
Ik. ik zie niet dat hier iets tegen is in te brengen:
ik denk dat het maar te dikwijls waar is, dat
wij, ons zelven beproevende, te ligt bevonden zullen
worden.
Lotje. Voor gemoedelijke menschen, di e zich
zelve trachten te kennen, is dit zoo; wie van ons
zoude durven zeggen: ik ben rein in mijne eigen
oogen? Maar bewijst dit niet reeds, dat wij met
eerbied voor onzen Schepper vervuld zijn, dat ons
hart sterk klopt van dankbare liefde voor onzen
weldoenden hemelschen Vader. Want wat maakt
ons zoo oplettend, om onzen weg wel te bewandelen,
als eene eerbiedige en dankbare liefde voor Hem,
die al onze liefde waardig is?
Ik. Wat is het verdrietig dat wij zoo weinig aan
onze beste besluiten getrouw blijven, dat wij op den
weg die ons tot geluk zoude leiden, zoo dikwijls
stil staan, als wij meenen te zien dat velen ons
vooruitstreven; als wij overtuigd zijn, dat wij wel
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eens met wat veel genoegen onze gedachten doen
weiden omtrent genietingen, die zeker niet zeer
met het verhevenste deel onzer natuur overeenkomen; maar ons echter zoo hevig kunnen vervoeren,
ook dan, als onze . verbeeldingskracht maar alleen
werkt.
Lotje. Ik bevinde mij , sedert ik geslapen heb,
veel beter dun in eenige dagen; er is voor mij iets
zoo aantrekkelijks in het wisselen mijner denkbeelden met de uwe, dat ik deze heldere oogenblikken
hiertoe zal besteden. Zoodra ik voel dat ik moede
word, zal ik zwijgen; vraag mij dan niets. Ontstel
u niet. Hier (zij hield hare hand een weinig onder
hare linker borst), hier drukt mij somwijlen iets,
met zooveel geweld, dat .ik oogenblikkelijk moet
ophouden. Eens sprak ik voort, maar dit werd gevolgd door het opgeven van eene vrij groote gulp
bloed. Houd u dan ook zoo lang stil, tot ik weer
voortspreken kan.
Ik. Niets zal mij aangenamer of nuttiger zijn;
kon ik zooveel goedheid verdienen! ik zal alles
doen wat gij beveelt.
Lotje. Gij, mijn Willem, zijt uitgerust met groote
zielsvermogens. De aanleg van uw karakter is
grootsch. Gij begeert met drift alles wat goed is ,
of u zoo toeschijnt; maar gij zult niet altoos in
afzondering en niet altoos naar de stille stem
uwer pligten kunnen luisteren. Gij zult in andere
omstandigheden komen. Vele gevaren wachten u.
.Gij zult wel eens• genoodzaakt worden om te strijden, nu eens tegen uwe meest geliefde driften, dan
eens tegen uwe dienstbaarste vooroordeelen. Uwe
zwakke zijde zal wel eens aangerand en overwonnen worden. Dit zult gij met de meeste jongelieden
gemeen hebben. Wees dan op uwe hoede! Word.niet
moedeloos, niet verdrietig , al ziet f ij dat gij nog
het u voorgestelde doel niet bereikt hebt.... (Zij
hield op.) Besluit er ook niet uit dat die volko-
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menheid niet te bereiken is; dat gij die althans niet
zult bereiken; dat het gevolgelijk zeer dwaas is
alles daaraan op te offeren en nog den strijd te ver
iiezen ..Maar maak geen vrede met uwe zedelijde
vijanden. Bedenk dat men al strijdende leert overwinnen; dat men door vele duizende schreden
aan liet einde der loopbaan komt; dal gij mogelijk
de grenzen van uwe volkomenheid veel te wijduitgezet licht; dat onze krachten, door die oefenen,
aangroeijen, mits men die maar niet overspant.

Doet gij dit alles niet dan zult gij zedelijk uitge
put, mat, zwaarmoedig, lusteloos worden; gij zult
stil staan, mogelijk - terugtreden!
Ik. Hetgeen gij, mijne allerwaardste, zegt, heb
ik wel eens, hoewel niet duidelijk ondervonden: en
ik dacht wel eens: « zouden zij er toch niet best
aan zijn, the hunne natuurdriften onverhmderd opvolgen. Wat win ik toch op haar? Zij pijnigen mij,
en daartoe zijn zij mij niet gegeven.» Evenwel de
innerlijke bewustheid, dat ik dan van iets, nog veel
voortreffelijker, moest afstand doen -werkte altoos
sterk genoeg bij mij, om mij tot nu
' toe te doen
staande blijven, ook als de verzoeking mij al vrij hevig
aanvocht. Behoor ik niet te blozen over mijne beljdenis, of liever daarover, dat ik dit te belijden heb?
Lotje. Maar als gij in uwe bedaarde oogeoblikken
overwoogt hoe gij u gedragen hadt, hoe beschouwdet
gij dan u zelven?
Ik. Met zekere goedkeuring, die mij in twijiel
deed staan, of de volste involging eener meest ge
liefde drift mij wel zoo gelukkig zoude kunnen
maken: de moeite, die mij de overwinning
e g kost
had, maakte mij dan zelfs vrolijk.
Lotje. Elk mensch, die aandachtig met zich zelven
omgaat, is overtuigd dat zijn hart eene zwakke
zijde heeft: die eischt al zijne waakzaamheid, en
er behoeft met dit al, mogelijk maar ééne omstandigheid te zijn, nee hem aan bet grootste gevaar
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bloot te stellen, en die omstandigheid hangt zelden af van zijnen wil - hierom zijn wij verpligt
toegeeflijk te zijn omtrent elkander, ., en nimmer te oordeelen , tenzij met de grootste omzigtigheid, werkzaam door de kennis die wij van het
karakter hebben dat wij beoordeelen. Nimmer kunnen
wij het volkomen kennen, zoo min als ons eigen,
omdat wij het nimmer in alle mogelijke betrekkingen,
waarmeê het met hetgeen buiten ons is, staat, kunnen zien werken. Mogelijk is de zwakke zijde van
het hart nooit aangevochten, mogelijk is die alleen
bestreden, en hij bezweken die in zeer vele andere
opzigten zich waarlijk uitmuntend gedragen heeft.
ik. Dit alles begrijp ik duidelijk, en durf u zelfs
zeggen, dat ik vrij wem het verband der zaken
inzie. Maar hoe zullen wij nu ons op de beste
wijs gedragen?
Lotje. Mijne gedachten wil ik u wel zeggen; oordeel of die juist zijn. Draag vooreerst zorg dat gij
het ideaal der menschelijke volkomenheid niet zoo
verheven afbeeldt, dat het niet is na te volgen. Ver geet nooit dat deugd strijd is; en dat wij maar in
zooverre voor onze natuurdriften aansprakelijk zijn,
als wij die toelaten ons van onze natuurpligten,
mag ik het zoo noemen, af te leiden.
Ik. Het is waar, alle levens-saisoenen hebben
hunne bijzondere, eigene hoofdneigingen, maar kunnen
alle témperamenten, als het ons maar waarlijk ernst
is, ons niet in alle deugden even gelukkige vórderingen doen maken?
Lotje. Ik geloof neen: en mij dunkt dat de onder
dit zeer duidelijk bevestigt; trouwens dit-vindg
behoef ik niet te beweren. Let maar op u zelven.
Gij hebt eene vrij groote overhelling tot wellust, en
uw aard is trosch : wilt gij nu een held zijn -, zie,
daar is uw werk. Dit zal u wel niet beletten, om
een groot man te worden , maar gij zult echter
altoos het meest oplettend moeten blijven, als het
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waarlijk ernst is alles te doen, wat gij hebt
kunnen doen.
Ik. Hoe wel kent* mij I Neiging, overbelling
ik haken het; maar verder heb ik mij echter niet
te beschuldigen.
Lotje. Dat is iets waarvan ik mij zoo wel verzekerd
lioude, dat ik juist daarom het volgende zal aanmerken. Sla nu tot geen ander uiterste over, waar
voor gij zoo veilig niet zijt als gij wel gelooft.
Eisch, ten bewijze uwer deugdgezindheid, niet te
veel; eisch het ook vooral niet te vroeg. Door.list
overspannen uwer zedelijke krachten, zult gij misseinen ddne groote daad doen kunnen; maar dêne
daad vormt ons karakter niet. Ook door op the daad
terug te zien, zult gij moedeloos worden, omdat. gij die niet kunt herhalen . Bedenk dan
dat het voor eenvurig karakter veel gemakkea.
lijker valt, dëne uitmuntende daalt op de schoenste
wijs te verrigten, dan altoos waakzaam te zijn
omtrent zwakheden die minder in het oog val
len. (Hier zweeg zij weder een geruimen tijd
stoot hare oogen, en lag haar hoofd tegen mijn
schouder.)
Ik. Zijt gij ook te vermoeid, mijne lieve? Nooit
was ik zoo gesticht als do or uw , gesprek, evenwel..
(Zij drukte haar hoofd zachtjes tegen mijn. arm,
en zich wat hersteld hebbende, ging zij voort.)
Lotje. Ik wilde mij, mijn lieve Willem, zoogaurne
van deze heldere oogenblikken bedienen! Zij komen
zoo f, zelcleii; ik weet dat ik u thans zeer nuttig zijn
kan; laat mij dat genoegen!
Zie wel toe ,dat gij nochi door 11 zeven, noch door
anderen u niets als pligten laat opleggen, dan hetgeen de heilige, de voor den mensch volmaakt berekende zedenleer van onze godsdienst u als. zoodanig afvordert. Doet gij dit en zijt gij van uwe
opregtheid, waarover niemand dan God en gij zelf
kan oordeelen, verzekerd, dan zult gij u niets ver11
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wijten van alles wat in onze zeer bepaalde menschelijke natuur gegrond is.
Ik. Pope noemt dit, meen ik: hetgeen in onze
natuur gegrond is, is daar nimmer uit te ligten.
Lotje. Zoo is het ook , en als men niet te zeer
tegen hem is ingenomen, is daar wel eene goede
verklaring aan te geven..... Wij
staallen in veran
band met personen en zaken...... Wij krijgen al
Onze denkbeelden door onze zinnen..... (Zij hield
weder op.) Wij moeten, om aan sommige verbindtenissen wel te beantwoorden, daaraan zekere verrukkelijke aandoeningen hechten, die in staat zijn
om de koele besluiten der rede den noodigen bijstand te verleenen.
Ik. Hangt het, mijne Lotje, nu wel van mij af,
om wanneer ik van dorst versmacht en mij eene
heldere koele beek herinner, niet al de aangenaamheden te beseffen die op dat oogenblik haar water
voor mij hebben zoude?
Lotje. Onmogelijk: maar het staat echter altoos
aan u, om te beseffen dat in de omstandigheid
waarin gij u bevindt, eene teug doodelijk voor u
kan worden. Gij kunt redeneren ; het nadenken
koelt al reeds iets van onze allervurigste begeerten. `Pan deze zijde tast liet ongeloof jongelieden thans wel het meest aan. «Het is niet
noodzakelijk, dat een dorstig mensch koud water
drinkt. u Dit -moet gij voor altoos in uw geheugen houden. Onze zaligheid hier op aarde wordt
meest altoos bevorderd door het beteugelen onzer
, geliefde neigingen. Dit is het werk, 't welk wij
hier voor onze rekening vinden. Mogelijk bezwijken
onze ligchaamskrachten , mogelijk vallen wij in den
bloei onzer jaren; wat nood? God die onze pogingen ziet, zal ons de overwinning geven. Dan blijkt
het . dat wij bereid zijn voor de eeuwigheid, waarin
onze staat aanvankelijk hoog, verhoogd, zeer verheven worden kan. Hierover zal ik eens bij eerre
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volgende gelegenheid met u praten. ik heb op dit
stuk nog zoo eenige begrippen, die ik liefst aan u
wil mededeelen ..... Als gij nu eens zwakke oogenblikken zult hebben; als de trek tot zinnelijke,
voor, u dan ongeoor,loofde vermaken te hevig wordt,
denk dan aan uwe stervende Lotje. Stel haar ver
volgens aan u voor in dien stand, die heerlijk en
verheven zijn zal boven alles, wat wij ons kunnen
verbeelden. Daar, (zij sloeg haren arm om mijn
hals) didr, o vriend van mijn hart, o gij lieveling
mijner ziel, zal ik u immers eens wederzien, en
geen enkele neiging van dat hart onvoldaan vinden.
(Zij zweeg en vlijde zich wat in haren armstoel.)
In weerwil der hevigheid mijns karakters, zonk
mijne ziele weg in eene doodstille zwaarmoedigheid.
Ik sprak niets. Mijn hart was te diep gewond. Be
oppervlakkige beschouwer der mensclien zoude dit
mogelijk voor ongevoeligheid hebben aangezien;
want de zwaarste smarten schijnen daar iets van te
hebben; maar hij die door droefheid de bron zijner
tranen vindt opgedroogd, lijdt zeker het allermeest! Zoo kan alleen eene vrouw spreken! Zoo
spreekt eene vrouw ook maar, als haar hart werkelijk deelt in alles wat hem betreft, met wien zij
spreekt. ik weet, waardste Belcour, dat gij geheel
anders dan Lotje gestemd zijt. Vindt gij echter in
dit geheele gesprek wel den minsten zweem van
dweeperij? Is alles niet zuivere liefde, ijver voor
mijn waar belang, verheven, sterke aandacht der
ziel!
Lotje sprak dien geheelen avond niets meer.
itoulin zat bij haar, met de onuitsprekelijke droefheid eens vaders over zijn zachtmoedig gelaat. Zij
hield zijne hand, en streelde eenige keeren zijn
wang en koste die: hare geheele ziel was ernst, dank
baarheid, medelijden.
Ik heb haar daar weder naar hare kamer gedragen: dit gebeurt nu, helaas! te dikwijls: zoo. ver-
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moeid is zij des avonds. Klaartje gaat dan met de
kaart vooruit. Roulin.; volgt, en de andere meid is
in de kamer, om het noodige gereed te maken.
Ongaarne zet ik mijnen lieven last neder ! Maar ik
bevond mij zoo ongesteld, dat het mij bijna onmogelijk was haar te houden: mijne beenera beefden.
onder mij. Lotje merkte het. Toen ik haar in hare
kamer neerzette, zeide Zij: dit zal , hoop ik, niet
heel lang meer- behoeven. De beide` meiden begon
te schreijen en wisten niet wat te: doen, om-ne
hare , eenvoudige genegenheid voor hare lieve jufvrouw te toonen. Ach , zeide de eene, dat wil mijnlieer Leevend zoo gaarne» doen; valt het u wel lastig.
mijnheer? -- Ik kon op die vraag niets antwoorden.
Ik haastte mij weg. Wat ben ik ontroerd»» Ik denk, dat
ik ziek zal worden, of de sterkte van mijn gestel ,
moet alles te regt brengen. En indien ik werkelijk
zeer ziek wordt, hoe zal dat mijne Lotje bedroeven!
Ik wilde niet gaan liggen, voor ik deze geheel had
afgeschreven. Gij zult wel zien, dat hij bij tusschenpoozingen geschreven is.
Altoos
uw vriend,

W. LEEVEND.

Mevrouw

ALIDA

uirzio aan mejtlfvrouw PETRO-

N.ELLA RENARD.

Weledele jonkvrouwe bruid! Laat ik
nu evenwel ook toonen dat ik weet hoe men
schrijven moet, als men de eere heeft om aan eene
bruid
teheb
schrijven. Wat nu meer? Ik weet het niet! .
bruid»
u ilnroers al veel heil en zegen gewenscht;
maar
(heb ik niet ?) Immers met mijn hart. Waarlijk, ik
was niet half zoo ontroerd, toen- ik zelf de gilde
os --•- ei , de bruid was -- (hoe kan ik mij zoo
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verspreken?) als toen gij mij in die hoedanigheid
omhelsdet. Gij zaagt er zoo lief uit i zoo braidelijk ;
ja, ja, ik maak zelve woorden als ik mijne gading
zoO niet vind. Zeker, mama heeft groot gelijk als
zij zegt dat gij veel beter er uitziet dan ik. Nu,
als de goede vrouw zich hierover niet schaamt, behoef ik mij er althans niet over te schamen. Wim
is zeker wel beter uitgevallen, maar alle baksels en
brouwsels zijn niet even goed. En zonder mooi te
zijn, heb ik echter genoeg verwoestingen aangerigt
in de wereld der petits-maitres, en Sirs Uilskuikens.
En wat Rijzig mij ook in arren moede (dit woord heb
ik geleerd van mijne nicht Hexameter) verwijt,
nooit verwijt hij mij dat ik er maar alledaagsch
uitzie. Rijzig zeg ik, en niet mijn man. Wel, ik
kan met hem geen land bezeilen. En zoo gij mij nu
alweer ongelijk geeft, dan zal ik nog veel kwaad
atrdiger op u zijn dan op uw grooten vriend Rijzig;
dat 's veel gezeid. Hij kwam zoo verbaasd wel gehumeurd te huis, dat ik mij een regt prettigen dag
beloofde... Wel, hoe haspel ik zoo alles tot eenen
roerom? (zegt de historieschrijver Hooft.) Laat ik
u de zaak bedaard vertellen - Hij kwam dan met
mij eergisteren nacht zoo wel gehumeurd van uw
partijtje, dat ik mij eenen overheerlijken volgenden
dag beloofde. Het was niet dan kindlief, en wijfje;
en bij mij (gij weet, ik ben met een goed woord te
leiden), bij mij waren alle zaken zeven, ik was
puur met mijn man in mijn schik; me dacht, ik
kon toch met hem op eene boerenkermis komen.
Ja, zoo menige Franechman 1 ... Maar ik merk dat
ik de zaak van wat hooger moet ophalen. Weet dan,
dat Rijzig een vriend in den Haag heeft, zekeren
heer Goednians; dat the voor eenige dagen door
Amsterdam passeerde met zijne vrouw, met zijn
kind, met zijne min - of liever, de min van zijn kind—
en ons eene zeer statieuse visite bragt. In geheel
Amsterdam is maar ééne zoo elegante equipage.
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Witte liverij en met zilver uitgemonsterd: o zoo
mooi, zoo mooi! Mevrouw en ik waren aanstonds
vrienden. Onze vriendschap begon, zoo als bij de
meeste vrouwen, met eene confidence, betrekkelijk
zekere dingen, die zekere jonge vrouwen in zekere
omstandigheden wel eens meer overkomen: en the u,
als wij eens een jaar verder zijn, ook al eens een
bedrukt gelaat zullen kosten! — Enfin, de tijd was
om eer wij er aan dachten; maar wij hoopten het
eens te hervatten. Onze mannen hadden het zoo
druk, dat zij op ons niet gelet hadden. Toen zij vertrokken waren, wist ik geene woorden te vinden
om uit te drukken, hoe mevrouw Goedmans mij
behaagde. Ik heb sedert niet gepraat, gedacht,
gedroomd dan van en aan mevrouw Goedmans. Mijn
leelijkert (ja, ik wil op hem schelden) zei niet veel:
en ik , goed schepsel, ging daaruit besluiten, dat
hij mij, niet jaloursch wil maken; och Heer, ik denk
altoos het beste van mijn naaste, en een knorrige
man is evenwel ook mijn naaste. Is hij niet?
Des ochtends aan het ontbijt komende, vonden
wij een brief op de tafel. Hij las dien, en zweeg :
«Is het een brief over affaire, Rijzig?»
Hij. Neen: hij is van Goedmans ; daar, lief, lees
hem maar.
Ik. las dien en zei daarop : Wel dat is heel
vriendelijk. Wij gaan zeker? Ik ben in geen twee
jaar in den Haag- geweest. (Hij laat mij altijd
schoon uitrammelen: zoo deed hij nu ook.) Het
Hof zal regt brillant zijn. Het is nog vroeg in het
voorjaar: alle vermaken zijn nog aan den gang.
Lieve Rijzig , wanneer gaan wij?... de volgende
week?... Ik ben nu nog vlug en wel.
Hij. Ik hoop dat gij nu niet meent wat gij zegt.
Mijn lieve kind, kan ik denken om met u naar
den Haag te gaan? Werken, werken, dat is mijne
zaak.
Ik. Kunt gij niet voor een weekje de directie
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geven aan uwen boekhouder? Mama is immers nog
niet in haar nieuwe huis: zij bezorgt zoo gaarne
alles.
Hij. Ik zou dit ten minste niet verkiezen.
Ik. Ook niet om mij het allergrootste pleizier te
doen ?
Hij. Is het uw allergrootste pleizier eens in den
Haag te logeren?
Ik. Is het, indien dit zoo ware , onbetamelijk?
Hij., Al naar men het neemt: maar mij dunkt
dat eene wel denkende vrouw nergens zoo gaarne
moet zijn dan in haar huis; vooral als zij zooveel
reden heeft om daar vrolijk en vergenoegd , te zijn.
Ik. Zoo! ik merk het al. De reis is af. Zeer wel!
dit is de laatste keer dat ik u occasie geeft om
mij te kwellen. Ik zal nu wel haast onverschillig
voor alles zijn; niet echter uit onverschilligheid,
geloof dat vrij.
Hij. Gij zult u wel bedenken. Waarlijk, ik kan
niet uit, en gij wilt immers niet zonder mij gaan;
vooral nu niet?
Ik. Dat is waar; doch dit moest u des te inschikkelijker maken. Hoor, weet gij wat, ik zal u niets
meer verzoeken , dan zult gij ten minste het vermaak missen van mij altoos alles te weigeren, daar
ik smaak in heb. (Ik was nooit zoo verdrietig, en
zei nog een heele scheepslading gekheid.)
Hij. Als gij niet met mij spreken wilt, ga ik heen:
anders zou ik u de voorname reden zeggen waarom
ik dit weiger; maar dit moet tusschen ons blijven.
(Hij stond op; mijne nieuwsgierigheid won het veld.)
Ik. Welnu, zeg op; wat hebt gij er tegen?
Hij. Gij moet daar, aan dat huis niet logeren.
Ik. Hebt gij vrienden , dadr gij uwe vrouw niet
bij hebben wilt? Dat is vreemd.
Hij. Zoo moet u dit zeker toeschijnen. (Hij zettet
zich naast mij.) Maar dat vreemde zal weldra ver
gij zult zelve oordeelen. Gij moet niet-dwijne;
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denken dat ik zoo onredelijk ben, dat ik vermaak
motie vinden om u ergens in te kunnen kwellen.
Ik. En gij denkt mogelijk dat dit nu vrij waar
schijnlijk bij mij wordt? (Ik lachte.) Nu, waarom
mag ik daar niet gaan? Het zijn immers awe
vrienden?
Hij. Omdat deze mijne vrienden zeer in de groote
Haagsehe wereld leven; en gij weet dat dit mij te
zeer mishaagt, om het immer in mijn buis te willen
zien. Wij Amsterdainsche kooplieden moeten ons ten
minste door een geregeld werkzaam leven onderscheiden wan zulken, die wij straatslijpers noemen.
ik vrees ook dat gij nog niet genoeg van uwe oude
kwaal hersteld zijt, om 11 veilig in zulk een huis te
kunnen brengen doe ik dan niet best, dat ik u niet
in verzoeking leide?
Ik. ik dacht niet dat gij nog zooveel voor uwe
zaak te zeggen hadt. Het zijn echter owe vrienden.
Hij. De heer Goedmans was mijn vriend, v6dr hij
trouwde. Toen leefde hij zoo geregeld ongeregeld
niet. Ik breek niet met mijne vrienden die ik mogelijk nog nuttig zal kunnen zijn, al keur ik hunne
dwaasheden af. Mevrouw Goethnans is eene lieve
vrouw, die alleen in andere handen moest gevallen
zijn dan in die van een man, onbekwaam haar iets
te weigeren, ook dan als hij begrijpt dat het haar
nadeelig is.. ..
Ik. Nu, daar heb ik niet over te klagen. (Hij
lachte.)
Hij. Als wij daar gaan logeren, eischt de betasnelijkheid dat wij hen bij ons verzoeken; dan
raakt gij weer in dien stroom waaruit ik u half
met, half tegen uw zin gered heb. Dit moet ik in
.den beginne voorkomen.
Ik. ik ben vergiftig knorrig, Bram.
Hij. En waarom toch?
Ik. En - waar - om toch? Wel, omdat mijn
man altijd de rede op zijne hand heeft.
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Hij. Is 't anders niet? Kom aan, ik zal u met de
rede verzoenen; dan zult gij zien of zij wel altoos
mijn partij zal houden.

Ik. Ja maar nog niet. Zij ziet er mij veel te
deftig, te precies uit. Ik estirneer haar nog al, _mfr
ik stem niet genoeg met haar overeen , om 'haar
tot mijne vriendin te willen hebben.
Hij. 'Zoo als gij verkiest: ik vrees echter dat gij
nog 'eens oude genegenheid hebt voor hare vijandin
yen -dat die u veel kwaad van haar vertelt.
Ik. Hare vijandin? En wie is dat lievertje?
Hij. Dat lievertje is madame la mode; een regt
Fransch volage karakter, niet geschikt om de alnie
te zijn van eense degelijksehe Hollandsche vrouw.
Ik. Daar is wat van. aan.
Hij. Als onze vriendin te Rotterdam woont, zullen
wij, zoodra ik tijd heb, haar gaan bezoeken; dat
zal ik u immers ook wel aangenaam zijn; en haar
aanstaande man...
Ik. Is geen homme du monde.
Hij. Wat kunt gij mijne gedachten raden !
Ik. Gij spreekt doorgaans vrij duidelijk.
Hij. Altoos om verstaan te worden.
Hij ging naar 't kantoor ; maar vóór hij naar de
beurs ging, gaf hij mij eereen brief te lezen. Het
was een beleefd antwoord: hij spaarde mij, doch
bedankte echter onder voorwendsel: «dat hij niet
van huis kon, en dat ik niet verkoos, vooral nu
niet, om zonder hem naar den Haag te gaan ene.»
Knorrig ben ik , dat is vast; maar meest op mij
zelve. 't Is toch spijtig dat hij bij slot van rekening, altoos gelijk heeft. Hij behoorde, beleefdheids
halve, nu en dan eens ongelijk te hebben.
Nog een woord over Chrisje Helder. Ik wench u
veel geluk ; met al mijn hart weusch ik u geluk. Zie,
zoo ben ik ook weer niet, dat ik iemand iets zoude
misgunnen, daar ik zelve geen trek naar heb. Eene
vriendin, zoo als gij voor mij zijt', daar heb ik
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wel genoeg aan. Ik heb geen denkbeeld van eene
grootere vriendschap. Ik begrijp echter wel dat gij
elkander regt zult bevallen, en dat gij met Coosje
en Chrisje een .fraai vriendschaps-trio zult zingen.
Word ik echter niet schadeloos gesteld? Kijk eens,
kind, daar gaat gij nu zoo uit ons lieve Amsterdam, en Joost weet wanneer ik u weer zie. Uw
man zal u zeker veel meer toelaten , dan de mijne
mij zal doen; gij zult hem als zijne schaduw volgen : dat kan niet anders. Ik moest nu au desespoir
zijn, omdat gij vertrekt: dat is evenwel zoo niet.
Ik heb u heel lief en zie u graag, maar ik mag
met dat al wel lijden, dat gij met Everards opkraami; en dat, al ben ik niet smoorlijk en doodelijk verliefd op mijnen zeer redelijken man. —
Anders was daar weinig duisters voor u in. Want
onze vrouwen offeren anders zeer gemoedelijk (gedurende het eerste half jaar van _ haar huwelijk) al
hare vrienden op aan den nieuwen afgod, voor wiep
zij , zoete zielen vedervallen. Zoo sterk werkt het
nieuwe op onze zwakke harten.
Vaarwel.
ALIDA RIJZIG,
geb. LEEVEND.
[Mevrouw Rijzig schrijft aan den heer Leevend
dat zij hevige woorden heeft gehad met den heer
van Oldenburg, hem aangaande. Ds. Heftig heeft
daartoe aanleiding gegeven. Deze heeft zich zeer
scherp uitgelaten over het bekende vers van Leevend,
en over zijnen omgang met jufvr. Roulin. Daar
mevr. , Rijzig driftig Leevend's partij trok en van
Oldenburg niet spaarde, heeft deze haar te kennen gegeven dat het hem aangenaam zou zijn, indien
zij hare bezoeken staakte. — Mevr. Oldenburg schrijft
over hetzelfde onderwerp aan haren zoon, maar blijk baar onder den ongunstiger indruk dien Ds. Heftig's
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beschuldiging en haars gemaals verbolgenheid te weeg
gebragt }iebben. - liegt hartelijk bedankt de heer Leevend zijn zuster voor haren ijver in het verdedigen van
haren broeder, maar raadt haar dringend te waken tegen het grouter worden der scheiding tusschen hunne
moeder en haar. lklejufvr. Rouhin neemt langzamerhand in krachten af en hoop op herstel is er weinig. Aan zijne moeder schrijft de heer Leevend in gelijken
geest. Hij verdedigt zijn gedrag aangaande jufvr.
Rouhin, waarin niets berispelijks gelegen is, en hoe
gevoelig ook voor de scherpe teregtwijzing zijner moe
der, verontschuldigt hij haar, omdat het hem dnidelijk is dat zij onder den invloed van van Oldenburgen
Heftig geschreven heeft. Zijne godsdienstige begrippen zullen geen nadeel lijden door onderzoek; integendeel, hij verwacht daarvan in zijn geloof versterkt te zullen worden, en wil dat onderzoek dus
niet staken. - Aan het slot van zijn brief verzoekt
hij om de toezending van geld, terwijl hij gaarne
van het besteden daarvan rekenschap zal doen.]
De heerwlLLEar LEEVEND aan mejufvrouw ADRIANA
BELCOIJE.

Waardste jufvrouw Belconr! ik heb
zware koortsen; ik ga weinig meer uit. De docter
zegt, het zijn voorjaarskoortsen. Laat hem in dien
waan; laat elk die mij kent, in dien waan; maar gij,
mijne Belcour kent de geheime historie van mijn
hart te naauwkeurig om te twijfelen, of de bronmijuer ongesteldheid wel anders dan in mijne hoog
gespannen hartstogten te zoeken is!... Hoe kan
ik van mij zelven spreken, daar ik naauwehijks aan
iets kan denken, dan aan mijne Lotje! Zij was
weder een weinig beter. Met al den ernst, met
al de oplettendheid der teederste vriendschap, neem
ik haar waar; de minste schemering van hoop heft
al de springveren van mijn hart op. Maar als die flaauwe
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schemering in een onzeker duister verdwijnt! Lotje,
mijne teederbeminde Lotje, neemt onmerjbaar áf.
Zij kan echter, zegt de docter,, nog eenige maanden
kwijnen, zoo er Beene toevallen bij komen. Bloedige
tranen weent mijn hart om haar. .
Zij schrijft bij tussehenpoozen ; maar zoodra ik
in de kamer treed, slaat zij de portefeuille toe,
spreekt over iets anders, en geeft die aan mij, om
ze in den lessenaar harer bureau te leggen. De heer
Bernards. heeft ons een bezoek gegeven. Zijne ontsteltenis toen hij Lotje zag, was niet te bedekken
Hij zat een geruimen - tijd zonder iets te zeggen; ik
zag niets dan stille smarte op zijn gelaat. Mijne
koorts was aan het afgaan. Roulin vatte liet woord.
Roulin. Hoe is het, mijne lieve zuster?
Lotje. Het kon veel erger zijn.
Roulin. Hoe gaat het met de koorts, mijnheer
Leevend ?
ik. Tamelijk, mijnheer; zij is weer bijna afgeloopen.. .
Lotje. Maar komt wat spoedig weer, dunkt mij.
Hoe vaart mijnheer Bernard;? (Hij boog zwijgend.)
Hoe! alles zoo stil, zoo droefgeestig! Ik hoop niet
dat ik daar de oorzaak van ben?
Bernards. Ach, mijne lieve Lbtje , kent gij uwe
vrienden dan zoo weinig?
Lotje. (Zij glimlachte.) Zoo weinig! Neen: ik geloof, dat ik mijne vrienden zeer wel ken; ik geloof
zelfs, dat al mijne mensthenkennls in den engen
kring mijner vrienden bepaald ii: gij weet, Bernards,
ik had nooit trek om die door eene groote conversatie uitte breiden: waartoe zou die kennis mij te
stade komen? (Bernards vatte hare hand.)
Bernards. Is er geen hoop meer?
Lotje. Het is hoogstwaarschijnlijk, dat ik niet
zeer lang meer leven kan: dit denkbeeld heeft niets
akeligs voor mij. Het treft mij echter, dat dit u
allen zoo smartelijk valt. (Wij weenden.) Indien dit
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zoo blijft, zal ik verp ligt zijn u niet bij mij toe te

laten: gijlieden brengt mij van streek en pijnigt zo

zelve Laten wij met meer bedaardheid trachten te
scheiden. Zouden wij bedroefd zijn als zij die geene
hoop hebben? Wij scheiden maar voor weinige jar en.
Ik. Gelukkig, onuitsprekelijk gelukkig zult gij zijn;
maar wat zal er, zoo wij u verliezen, van ons worden?
Lotje. Hoe? Hangt dit af van mij n.
op aarde?
Nu zie ik, mijn vriend, dat droe fheid lea geest
benevelt. ik vertrouw dat ik tegen brave lieden
spreek, en kan dus voer hen antwoorden: gij zult
aan uwe bestemming bl ijven voldoen en daardoor
tot die volkomenhei d geraken, welke ieder van ons,
al naar dat hij vermogens ontving, bereiken kan, zoo
het ons waarlijk ernst is.
ik. 0 Dat denkbeeld, dat gij niet meer bij ons
zijn zult! Wie kan dat dragen?
Lotje. Wie? Hij, die God in geest en waarheid
aanbidt, volmaakt overtuigd dat alles wat ons
wedervaart, ons ten onzen beste overkomt. Er, is,
ik meen in het boek van Job, cciie schoone plaats;
hetgeen daar gevraagd wordt, vraag ik U: zijn dc
vertroostingen Gods u te weinig? ik ben niet in
staat om uit te drukken hoeveel ik in deze woorden
vinde. Gods vertroostingen zijn die u, die Hem
boven alles liefhebt te weinig! ... Wat moet ons
hart weinig vatbaar zijn voor, de liefde tot God,
indien de vertroostingen Gods ons te weinig zijn.
Laat mijn vroegtijdig overgaan tot een ander leven,
nuttigei gevolgen voor ulieden hebben; en u vooral,
mijn vriend, overtuigen van de noodzakelijkheid
om God te dienen in onze jeugd.
Ik. Hoe wilt gij dan dat wij uwen dood te ge.
moet zullen zien?
Lotje. Dat zal ik u zeggen: ik wenschte dat zulke
dierbare vrienden, als de mijne voor mij zijn,
mijnen dood zage
n naderen met die edele, eerbie
dige onderwerping, waarmede gij alle groote ram-
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pen in dit leven zoudt te gemoet gaan. U te vergen
dat gij omtrent mijn verlies onverschillig zijn zoudt,
dit zoude een eereen ontstelden geest aanduiden,
dan de bedaarde overweging van, het verstand en
van een gevoelig hart. Ik ben-zoo los niet van mijne
vrienden, dat ik op de groote scheiding niet wel
eens met zekere huivering zie. Ik ben alleen los
van de wereld. Zij bestaat dus voor mij eigenlijk
niet meer. Het zien vallen van een stillen traan
roert mij niet onaangenaam , maar zulke smarte
als gij lijdt bij het denkbeeld dat ik u ga verlaten,
bedroeft mij , hindert mij, en kan bij u zeer ligt
tot een zondig misnoegen ontaarden; hiervoor beef
ik; hiervoor wensch ik u te bewaren.
Vermoeid door veel spreken, lag zij haar hoofd
tegen haren stoel en sluimerde. Zij slaapt veel: de
dotter zegt dat niets hare uitgeputte krachten zoo
kan herstellen. Toen zij wakker werd zag zij Bernards zeer ernstig en eenige minuten lang onbewegelijk aan. Zij gaf hem hare hand, en zeide ::i goede
Bernards! Heb ik u niet met reden gezegd dat ik
geene vrouw voor u was ? Moest ik u dan nog
meer bedroeven ? » Tegen mij: «Deze man was de
vriend mijner zalige ouders; weest elkanders vrienden, en bewaart mijne gedaehtenis. i„ — De heer
Bernards koude niets antwoorden. De tijd noodzaakte hem om te vertrekken: hij stond op.
Zotje. i, Gaat gij? mijn goede Bernards. Met mijnen
wil deed ik u nooit een oogenblik verdriet aan:
Gelooft gij dit ten volle? Kom, mijn vriend, omhels mij; °.wij moeten regt hartelijk scheiden.
Vaarwel ! mijn waarde vriend. God zegen u ! Troost
u. Wees gerust dat uwe dierbare Lotje deze wereld
verlaat met een dankbaar vriendelijk hart te uwaarts.„,
(Zij keerde hem haar wangetje toe, hij kuste haar en
hij hield zijne lippen zeer lang op hare handen
gedrukt; kuste haar nogmaals: stond op, was aan
de kamerdeur, trad terug, knielde nogmaals en
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sloot haar in zijne armen. Eindelijk sprongen de
tranen met groot geweld uit zijne oogen: «Vaar nu
wel in eeuwigheid ! 'i zeide hij, en haaste zich weg.)
Ik was zoo overstelpt, dat ik bleef zitten. Belcour! Dit zou de man geweest zijn! Hij, hij alleen
was deze engelin waardig. Bernards, edelmoedig
man ,zult gij mij dulden kunnen, als gij eens ver
dat ik de beminde van uw hart ten grave-nemt
breng? Zult gij mij niet beschouwen als den dartelen verwoester uwer aardsche gelukzaligheid?...
Lijdt zijn hart echter wel zooveel ' als het mijne?
Tegen mijnen wil aan, breek ik dat plan. Ben ik dan
niet veel meer ongelukkig dan schuldig? Hoog
weinig kunt gij u beroemen:-moedignsch,
«Ik ben heer mijner daden ! ',
Naauwelijks kan ik mij zelven dulden..... Redeneren?... Kan ik dat..... daar mijne Lotje! ... .
Ach, Belcour, heb medelijden met
uwen vriend,.
W. LEEVEND.
[De heer Paulus Helder geeft den heer Willem
Leevend zijn leedwezen te kennen dat hunne vriendschap gebroken is, hetgeen hem veel harder valt
dan hij aanvankelijk gedacht had en bezweert hem
nog terug te keeren van het pad waarop hij verdwaald
is. Hoe zal zijn geweten hem knagen daar hij niet
eens meer in staat is eene Lotje Roulin in hare eer
te herstellen, die hij haar ontroofd heeft. ' Hij wijst
hem op het voorbeeld van den heer Jambres , dien
hij " op zijne reis ontmoet heeft. Die ingetogene man
leeft a!s een Epicurisch zwijn, en schrijft allerlei
loszinnige en schandelijke prullen voor een boekverkooper. Hij roemde op zijne vriendschap voor
den leer Leevend, en dat de blinddoek gescheurd
is, en genieten het woord is. -- Is hij in zijne twee
laatste brieven wat streng geweest, hij verzoekt
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om verschooning , en zal gaarne zijn vriend weer
zijn. — Zijn antwoord schrijft de heer Leevend onder
den indruk der herhaalde beschuldiging van zijn mis.
dadig gedrag jegens jufvr. Roulin en zijne verdenking
zal de: heer Helder door dubbel berouw moeten boeten.]
Mevrouw PETRONELLA TVENARDS aan mevrouw
A.LIDA LEEVEND.

Waarde vriendin! Eergisteren avond zijn
wij hier, zonder dat ons iets meldenswaardigs onder weg ontmoette, wel aangekomen. Wij lieten ons
bij mijnheer Helder aanrijden; gij. weet dat mevrouw goedgevonden heeft ons haar huis, aan te;
bieden, tot het onze in orde zijn zal. Mijnheer en.
mevrouw waren niet te huis, maar eene kleine on
passelijkheid was de oorzaak dat jufvrouw Helder
hare kamer hield. Zij zat te lezen. Everards, tikte
aan de deur, deed die open en bood mij haar beleefdelijk aan. Haar eerste voorkomen trof mij: zij
was in een wit nachtgewaad, zij schijnt dus geen
bezoek verwacht te hebben. Zij ontving mij niet
beleefd -- di ik dit zeide, :oude ik haar- verongelijken, — zij ontving mij ; met open armen, zag, renij
oplettend aan, maar behoefde inet, te zeggenk .dat ik
welkom was. Nu zult gij.. mij.. weer uitlagehen , ik.
weet het wel; maar er ligt voor mij, iets zoo aangenaams in te zeggen . dat ik naar haai gereilhalsd
heb. en reeds. ondervvinci wat harmonie- des harten
tusschen vrouwen, is; , dat ik u; dit vermaak, zeer
gaarne vergun. Veel had ik vas: Chrieje Helder
gewacht: ik ken Willem's oordeel en, edelen smaak,
echter ,men heeft haar geen zegt gedaan.
Everards ging nog eens, naar 't kantoor, en na
een uur uitblijvers, keerde hij met- zijnen vriend
Renting terug. Dat uur was een der, van
fd, minmijn leven. Wij- sleten. het in een- beschaa

zaan open gesprek. Toen de hoeren binnentraden ,,
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zaten wij nog op de poplin. Chrisje liet voor ons
vieren dekken en zeide 'ilk wil mijne mama
eens aangenaam verrassen.» Hierom liet zij de koets
niet voor het bestemde uur afrijden. Zoo dikwijls er
eene koets aankwam, klopte mijn hart. Toen er
eindelijk enne stilhield, verschoot ik van kleur.
De vriendin mijner moeder! - Wij stonden alien
van tafel op. Ik ging naar mevrouw Helder! zij
omhelsde mij met een: Welkom, lieve mevrouw
Everards. Mevrouw plaatste zich tusschen Chrisje
en mij. Zij zegt dat ik den familie-trek mijner zalige
moeder heb, hoewel de gelijkenis niet volkomen is.
ik ben gelukkig, meer dan k zeggen kan. Ge
huwd met een beminneljken verstandigen man,
dien ik met een onverdeeld hart liefheb, die al
mijne wenschen wel zonde willen voorkomen, die
zich in mijne liefde gelukkig acht, en daarbij ge.,ne
vriendin, en die vriendin is !brisje Helder! De
wijs, waarop gij van mij scheiddet, verwonderde
mij. Ontken het maar niet, gij waart toch poin of
meer aangedaan. En uw zeggen: ik dacht niet,
Pietje, dat ikdaar nog zooveel van zonde geweten
hebben, maakte dat ik u vuriger 4an ooit omheisde. ik hoop, lieve Rijzig, dat gij u tooh nergons, aan zult wagen; dat gij bedenken zu1t, in
welk een staat gij rijt. Mogt uw waarde man ons
eens ten zijnen tijde met een aangenaam berigt
verheugen: was alles reeds wel aigeloopen!
Mevrouw Helder heeft mij verzocht om ewe moeder voorhaar te gtoeten. Chrisje verzekert ii van
hare achttig. Nog een woord over (Jhrisje; ik weet
niet, of itenting wel edesseren zal. Me dankt,
daar is Wel achting, wel vriendschap, maar er ip
geen sympathie: mogelijk is majoor Veldenaav daar
wel 4de oorzaak van. Ik kan haar niet beschrijven: mij dunkt, dat niemand dan hare vriendin
Veldenaar daartoe regt in staat is. Hebt gij niets
naders van mijn lieven Willem, of van de waardige
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zieke gehoord ? Wat of uw stiefvader toch aan
Willem geschreven heeft? Maar ik denk, het zal
maar Gasconnade zijn; hij zal met Willem zeker
niet aanleggen: kunt gij er niet achter komen? —
Kus Rijzig voor mij, en geloof dat ik blijf
uwe vriendin,
P. EVERARDS,
geb. RENARD.
Mevrouw ALIDA RIJZIG aan mevrouw

PETRO-

NELLA EVERARDS.

Wel, Vriendinne van mijne kennis, het is maar
de fijne waarheid: bij 't scheiden van de markt
leert men de kooplui kennen! — Wat zijn wij
menschen (de vrouwen medegerekend) toch akelige
wezens ! Hebben de dominé's niet gelijk , als zij
zeggen dat wij blind zijn? Kom aan, daar hebben
wij nu, van toen wij naauwelijks uit onze jurken
ontsnapt zijn, dagelijks met elkander omgegaan,
visites gegeven, visites ontvangen, vele zotheden
uitgevoerd; daar hebben wij zoovele duizend millioenen voetstappen met elkander gewandeld; en zie!
nooit kwam het mij nog in 't hoofd dat ik u regt
liefhad. Wel, was ik niet in zulk een staat (van
dien staat nog eens nader), ik klopte mij zelve, dat
ik daar nooit nog om gedacht heb dan nu, nu gij
ons lief Amsterdam verlaten hebt. Ik ben aan 't
snuiven geraakt uit pure droefheid over uw vertrek;
en van dei week met Rijzig over u pratende; wide
ik, op mijne tabatière tikkende:
Ja, ik kan zonder haar 'wél' leven:
Maar zonder snuif leeft Daatje Rijzig' ni4t.
Wat helpt dit nu alles? Helpen! Wie weet, of het
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niet voor mijne pekelzonde is; want ik kon n toch
heidensch plagen over uw gevoelig, wegvloeijend,

week hart! en dat alleen om u te kwellen; nooit
keurde ik dit in u af ; in u, zeg ik.
Ik heb thans geen lagcherige natuur over mij,
zoo ben ik en peine over Willem, en nog meer
over zijne Lotje: maar anders moest ik het uitschateren, over de wijsheid die gij aanneemt, als
gij van mijnen staat spreekt! En dat een mensch
die een dag of zestien in de fuik is dat spreekt
ook al van wagen, van bedenken in wat staat ik
ben. ik hoop immers niet dat gij bijzondere aanleiding bij u zelve hebt, die u op mijnen staat zoo
aandachtig maakt? Evenwel!. . . Nu , houd uw kleur
maarl het is dan alleen om u zekere waardigheid
bij mij te geven? Niet zoo? Die van getrouwde
vrouw! Mallootje mogt ik liever zeggen, als ik zie
boe deerlijk gij met uwe denkbeelden over mijnen staat
haspelt, en over dat ten zijnen tijde. (Vrij pedant,
- ten zijnen tijde!) Nu, houd u nog maar een
week of acht gerust, en zoodra als ik weet,
wat er op stapel stond, zult gij het weten, zelfs
eer de communicatie-brieven gedrukt zijn.
Groet jufvrouw Helder voor mij, en schrijf
mij altoos veel van haar. Ik ben weer een geheden namiddag, ja tot negen uur toe, geweest
bij jufvrouw de Vrij. Bram gelooft zeker dat ik
bij di e oudheid, di e zeldzaamheid 't is eene vrijster van vijf en zeventig jaar, di e rijk, di e aan
zienlijk, en zoo als uit de ruïnes blijkt, eens zeer
schoon was; geene zelbzaamheid in het uitgestrekte
kabinet der natuur? Mogelijk behoort zij wel in
liet vak der versteende zaken; want zij heeft mij
gezegd dat zij nooit verliefd geweest is; nu, wij
harmonieren niet vergeefs!) .... die parenthesis is
wat groot! zeldzaamheid wel bewaard ben . Het
is, in ernst, een origineel karakter, en ik bedank
overal als zij mij laat verzoeken. Wij ketteren be-
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droefd, dat is waar; maar een menach moet wat
doen en ik kan met haar niet over de komedie, en
het puce lint van jufvrouw Wattier praten. ik groet
a en den lieven Everards, voor Bram en zijn
dierbaar echtjuweel.
A. IIIJZIG.

De heer

GERRIT VAN OLDENBURO

aan den heer

WILLEM LEEVEND.

Monsieur Leevend! Liet ik liet niet om
uwe moeder, ik zou op uwen pertinent n brief ccii
antwoord schrijven dat a in 't vervolg zonde be
letten mij op zulk een ondeugende wijs door te
halen; maar wat zon ik mij met zulk een oudengenden lichtmis bemoeijen? Waart gij mijn zoon, ik
zou er spoedig een eind aan maken, en met dc
eerste occasie zeildet gij uit Texel. Uwe goddelooze
kettersehe gevoelens zijn ons welbekend, al zijn wij
juist zoo geleerd niet als mijnheer de Studicus. Ga
uw, gang;,. gij zult er zelf liet slechtst bij staan; cii
hoogmoed komt voor den val. ik schaaui mij voor
uwe moeder, dat die zulk een jongen heeft: no, zij
heeft a ook genoeg bedorven. Geld geef ik niet geen duit; dat gij niet hebt, zult gij niet verhuissen,. En zoo gij in un-c gedachten durft nemen om
een meisje, daar gij zoo mede op de praat zijt, in
de familie te brengen, dan zult gij met mij eens
aan den dans raken. Verstaat gij dit, vlegel? Ondankbare jongen, weet gij wel, hoe zeer ik awe
moeder bevoordeeld heb; he? Jij op een kantoor?
liet bede kantoor was lang naar de maan geweest,
had ik liet niet staande gehouden Eu dat satans
kind, awe zuster, die moet niet over mijn drempel
komen, zoo als zij mij tergt! wel, ik zal het niet
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verdragen, id zou Amsterdam 't onderste boven.

Maar ik mag mij met zulk een jongen niet ophouden.

Zoo je weer aan je moeder om geld schrijft, zal ik
u anders spreken.
G. V. OLDENBUEG

De heer

WILLEM LEEVEND

aan mejufvrouw

ADRIANA BEL000B.

W war d e B cl c our! Moet ik schrijven? Het is
mij bijna onmogelijk. Evenwel? Naauwelijks waart
gij met Konijn vertrokken, of hare tranen begonnen als eens stille beek te vloeijen: zij zat achterover in haren stoel, met gevouwen handen en
gesloten oogen. Dit zielroerend gezigt deed mij met
nadruk uitroepen: o mijn Ooit! Met moeite opende
zij hare natte oogen; deeg die op mij, hield die
onbewegelijk gevestigd. Mijn hoofd rustte op mijn
hand: ik was troosteloos. o Dat afscheid van u.
Zooveel teederheid en zooveel kracht om zich te
bedwingen, tot gij vertrokken waart....! ik stood
op, ging naar haar toe cci drukte haar lieve, zwakke
band aan mijn door droeficeid afgepijnigd hart.
Lotje. Wat is dit een heerlijke lentedag! Hoe
koesterend is de zon, wat verkwikt mij hare warmte! Hemeisch licht! Ei lieve, mijn vriend, zeg nog
eens die schoone regels van Milton, bij het opgaan
der zon. (ik poogde bet, maar ik kon niets dan haar
aanzien.) Kunt gij niet; geef ci dan geene moeite.
(Na wat zwijgens zag zij naar de lucht, en toen in
den bloemtuin.) Hoe schoon is deze zigtbare schep
ping! Hoe zien wij in alles de genadige oogmerken
van Hem the zeide: daar zij licht. Hij riep ons,
niet alleen om eens hier namaals gelukkig te zijn,
maar ook om ons in den eersten aanleg onzes zedelijken wezens, zoo te doen worden. Die schept be-
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mint. Twijfelt gij daar wel aan, mijn lieve Leevend?
Ik. Van waar toch ontstaan de veelvuldige klagten over de onvolmaaktheden van onzen stand?
Lotje. Zij ontstaan meest alle uit trotschheid,
ondankbaarheid en ' uit het verkeerd beschouwen
van 't geen geluk is.
Ik. Is er dan werkelijk meer goed dan kwaad in
dit leven?
Lotje. Dat zal ik liefst niet bepalen; maar dat
weet ik, helaas! bij eigen ondervinding, dat wij de
bewerkers van ons lot zijn.
Ik. Geheel, mijne Lotje? Zou dat waar zijn?
Lotje. Mogelijk niet geheel. Wij doen de gevallen
niet voortkomen, maar het staat aan ons om er
dat gebruik van te maken, 't welk wij verkiezen er
van te maken. Gij, mijn vriend, waart de bewerker niet van uw geval met vanGoudenstein, maar het
stond aan u om er u geheel anders in te gedragen:
gij hadt kunnen wijken, heengaan, hem verachten.
Ik. Ach mijne Lotje, redeneert men als het
vuur der hartstogt reeds in onze aderen gloeit?
Lotje. Neen: zoo ras men naar zijne driften hoort,
worden wijzen en dwazen al vrij gelijk aan elkander.
Hij die met leeuwen speelt, kan niet verzekerd
zijn, dat zij hem nimmer zullen verscheuren: maar
vergt de natuur ook wel dat wij met zulke gevaarlijke vijanden dartelen? Maar men ziet ook, dat de
wijze Schepper de sterkste driften geeft aan men,
schen, uitgerust met de grootste zielsvermogens.
Kracht, inwendig vermogen mijn Willem , schijnt
ook de grondstof van alle uitstekende karakters
te zijn. En om die reden zie ik niet hoe men
zulke menschen zoo ligt kan verschoonen, wegens
de verwoestingen meermalen door hunne driften
aangerigt. Zij zijn verpligt en daarom ook in staat
gesteld, om hunne driften tot de verhevenste oogmerken aan te wenden: zij hebben eigenlijk de
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roeping om groot te kunnen worden. Hoeveel zal
er van de eerste rigting hunnes harten niet afhangen denkt gij Een Cartouche had een Turenne
kunnen worden
Ik. ik bedank u voor deze les dit is mij geheel
meuw. Gij mijne lieve zult aan de opvolging
daarvan, uw geluk grootelijks te danken hebben.
(Zij bloosde.)
Lotje. Mijn geluk! Leevend?... Evenwel, als
ons geweten ons zegt gij hebt uit liefde en eerbied
voor God uwe liefde bestreden dan kunnen wij
ten minste de komst des doods gerust afwachten
Niet zoo zeer onze vorderingen als wel onze ijverige
pogingen om te vorderen op den we der ware
deugd moeten ons bemoedigen de treffende alleenspraak van Hamlet komt mij zoo fraai niet meer
voor als zij u voockomt ik zie nu de zaken uit
geheel andere gezigtspunten Zijn of met zijn is
voor mij de groote vraag niet meer. De dood zal
mij mijn werk voor eenige minuten uiocehjk doen
staken ik zal in slaap vallen maar ontwakende
zal ik mijn werk vervolgen.
Ik. ik zie mijn overtuigend,
rtuigend, ik zal pogen
dien te volgen. Evenwel ....
Lotje Evenwel Welk een denkbeeld rees daar in
uw, geest op?
ik Het eemg denkbeeld dat mij thans beheerscht
- droefheid over uw aanstaand verscheiden Zou er
geeoe hoop meer zijn?
Lotje Bedaar een weimg zit bij mij ik moet
nog eens vertrouwhjk met u spreken Neen er is
geene hoop meer. De natuur is afgestreden ik heb
niets meer,te doen,- dan met onderwerping de gevolgen mijner eigen verkeerdheid te dragen dat is
billijk: die zwakheid zaalt, zal afmatting maaijen.
Gij zijt verbaasd over deze belijdenis; gij zult meer
booren. Gij verdient dit blijk van mijn vertrouwen.
(Zij sloeg haar sneeuwitten arm m mijn hals.) ik
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heb u bemind, heevend ! bemind, zoo als nooit
eene vrouw bemind heeft. Ik heb u bemind met
eene liefde , die alleen in zuivere zielen heerschen kan. Vóór ik u kende, trachtte ik naar
eéne : onbekenden schat. Ik zag u — dat was
genoeg. Uw onbedorven hart, uw reine geest
gloeide en sprak in een gelaat, dat geheel open,
geheel heerlijk is. Daar stondt gij. Ik voelde
dat gij mijn ideaal waart. Snel gingen de innigste gewaarwordingen uwer , ziel, in de mijne.
Wij hadden alles gemeenschappelijk; ik dronk
met volle teugen liefde uit uwe denkende
gogen onbekommerd in. Ik onderzocht den aard
dezer genegenheid niet; zij was te onschuldig....
Ik zag, te laat — dat ik, ach, mijn vriend! —
dat ik nog niet konde beminnen zoo als de
engelen in den staat der volmaaktheid; en uw
hart was niet meer vrij, toen mijne ziel, de
uwe omhelzende, met haar wegsmolt. Niets is
te vergelijken bij hetgeen ik in 't binnenste van
mijn hart gesmoord en -- geleden heb. Gij
hebt u uitmuntend gedragen... Zeg mij, heb ik
u uweli pligt wel moeijelijk genaakt ? Heb ik de
waardigheid mijner sexe wel altoos gehandhaafd?
Ja! van beide getuigt mijne conscientie voor
mij.
Ik. Wat kan ik antwoorden? Gij vernietigt mij!
Elk woord is een dolksteek ... Haat gij mij niet,
daar gij door mij. .. .
Lotje. Ga niet voort! Onschuld is uw geheel ka
te mijwaarts. Gij hebt u edel gedragen. Gij-rakte
gaaft mij nimmer aanleiding om u te onderschei den; maar ik kon u niet zien, zonder u te bemin nen.... ! Nu zal haast alles wel zijn. Naar mate ik
verzwak, wordt mijne liefde voor u edeler, -- heiliger ! Nu bemin ik u, zoo als gij mij bemind hebt;
geheel vriendschap.
Ik. o Waarom, waarom was mijn hart niet vrij?
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Hoe gelukkig zoudt gij mij gemaakt hebben! Ach,
Lotje, ben ik de oorzaak van dat stil, grievend
verdriet, ` dat aan uw ' leven geknaagd hdeft ! - ik
moet: spreken 1 Denk niet, dat gij alleen ongelukkig' geweest zijt..... Al uw lijden heb ik op de
zwaarste wijs gevoeld. Gij, die de liefde zoo wel
kent, gij beschuldigt mij immerg niet?
Lotje. Mijn vriend! u beschuldigen ? Omdat ik
dwaalde? Beklaag mij, maar bezwaar u nergens
over gij zijt onschuldig.
ik. Mijne rede stemt met u in, maar mijn hart. .
Lotje! Kan u niets verwijten. Heb dus vrede met
u zelven ; en als gij u zult getroost hebben, ga dan
uwen weg met vreugde. Vergeet maar nooit , dat
Lotje u bemind heeft, en dat het aan u staan zal,
om hare zwakheid vergeeflijk te maken, zoodra
men u kent, zoo als gij nu zijt. Bouw voort op den
schoonen, heil edelen aanleg uwer oorspronkelijke
natuur, en ik zal geregtvaardigd zijn.
Zoo lang had zij bij vele tusschenpoozingen, en

afgebroken langzaam en zacht gesproken , toen de
heer Roulin binnentrad; hij groette haar met eenen

kus van u. Zijne oogen toonden dat hij geweend
had. Zij was uitnemend minzaam jegens hem en
wenkte mij om nergens van te spreken : zij wil alle
ontroeringen voorkomen.
De doctor ordonneerde niets dan een verzachtenden, eenigzins voedzameu gerstendrank. Hij kwam
nog eens om tien uur.
Deze, was voor twee dagen reeds dusverre. Voor
ik hem sluit, moet ik , hoezeer mijn hart verbrijzeld wordt, het volgende er nog bijvoegen. De
doctor kwam gisteren hier vier malen. Zij gebruikt
niets meer. Alles prikkelt haar dermate, dat zij
geweldig, doch magteloos hoest. De benaauwdheden
minderen; de flaauwten komen meermalen. Hiertegen
heeft hij iets voorgeschreven.
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Dezen namiddag wandelde zij tusschen Klaartje
en mij, van de tafel naar het raam, om het bloembed, dat nu zeer zuiver en aangenaam staat, nog
eens te zien. Zij zag het met een gelaat waarin
ik alles , wat er in hare ziel omging, zag. Ik versta
hare gedachten. Zij drukte mijne hand, maar keerde
hare drijvende oogen van mij. Eindelijk zeide zij:
't Is fraai, maar ik zal er niet meer in wandelen t
Voorbij den spiegel terugkomende, stond zij een
oogenblik stil; bezag zich' naauwkeurig. /GIs dit waar
lijk , is deze schaduw Lotje? Ben ik dermate veranderd... t,, Zich tot mij keerende , . zeide zij, met al
dat harmonieuse , 't welk hare stem zoo zeer karakteriseert, en die mij altoos in 't gehoor zal
klinken:

„De sluif er der sterflijkheid moge wegvallen!
Ik zal leven, en mijne oogen zullen God zien. » .
Zij hield zich het overige van den namiddag en
avond stil. Zij was bezig in heilige, innerlijke overdenkingen. Als zij zelve niet spreekt, houden wij ons,
uit teedere zorg om haar toch niet te vermoeijen,
stil. Het bijbeltje, daar zij veel in las , hoop ik
eens te bezitten. Ik heb haar verzocht, om een lok
van haar schoon haar. Niet om er een cijfer van te
laten zetten; zoolang geef ik het niet uit mijne
handen; maar ik zelf zal het in een medaillon altoos
in mijnen boezem dragen.
Om zeven ure leidden wij haar reeds naar hare
kamer. Ik ga met Roulin, vóór ik te bed ga , nog
eens zien ..... Zij slaapt zeer gerust. Dit zeiden
Roulin en ik aan elkander, met eene handdrukking,
eene deelneming die onbeschrijflijk is. Klaartje
slaapt nu in een pavilloen op Lotje's kamer. Gij
weet hoe zij bemind en opgepast ,wordt.

W. LEEVEN D.
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aan mejufvrouw

ADRIANA BELCOUB.

Waardste ! Wel, ik ben bedaard, zeer bedaard. Gij zult er zelve over oordeelen? Ik ween
niet , ik zucht ook niet. Op dezen brief zult gij
geen enkele letter door een traandruppel weggevloeid
zien. Is zij niet, gelukzalig? — Onbeschrijfelijk
verheerlijkt? Ben ik haar vriend niet?... Heeft
zij mij niet zoo vurig bemind, dat q1 hare andere
genegenheden daarvoor tot dunne schaduwen wegschemerden? Hemelsche gelukzaligheid, dit, dit is
haar eeuwig deel. Ik zie haar! zij: zweeft op eenen
luchtigen witten wolk boven mijn hoofd. Nader!
daal af, o gij gezegende hemelburgeres: voer mij
uit dit duister dal der schaduwen- des doods bij u;
bij u, die de mijne waart: de mijne? Ja, en door
Beene liefde, nooit door driften ontheiligd, ontluisterd... nooit — o mijn hoofd! wilt gij dan vaneensplijten? Mijn hart wringt zich inde allerpijnelijkste
bogten... Wat scheelt mij? Mijne pen valt gedurig
van tusschen mijne verslapte vingeren... Zend dezen
lastigen doctor weg. Ik ben immers al adergelaten'?
Stoor mij niet, Roulin. Ik ben wel. o Zijt gij niet
de vriend, de broeder van mijne Lotje? Is mijne
mama ziek? Is jufvrouw Helder overleden! ... Wat
zegt gij ? Is de schoone Helder. overleden? Wel
nu, zij- zal in de gewesten des vredes mijne Lotje
zien. Zal zij. dan niet gelukkig zijn? Al was zij op
aarde, zij zou in zulk een gezelschap gelukkig zijn.
(Vervolgd door den heer Roulin.)
Behoef ik, nu gij deze regels van onzen ongelukkigen vriend , zult gelezen hebben, u te zeggen,
dat mijne teedergeliefde zuster den dood heeft over
wonnen? Nu heb ik' niets meer! Met dit meisje,,
dit zoo hartelijk beminde Lotje, verlies ik alles
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wat had ik , buiten haar, in dit leven ! Onze vriend
is in de naarste omstandigheid. Ik durf hem niet
alleen laten... Dezen nacht om een uur gaf zij,
zonder een éenige stuiptrekking , op zijnen arm gebogen, den geest. Hij is in geen zes nachten, zoó
als ik nu hoor, op zijn_ bed geweest. Zij is zeer
langzaam gestorven. Hij is adergelaten, maar men
kon weinig of geen bloed krijgen. Wat moet hij
haar bemind hebben! Maar wie, the haar kende,
beminde haar niet boven alle beschrijving?... Wat
bed ik verward in mijn schrijven! Verschoon dit om
mijner droefheidswille. Gij zult zeker hier komen;
ik bid u, kom toch! Het klamme zweet staat met
druppels op zijn koud, en sterk getrokken gelaat;
en ik heb veel - moeite, om hem neder te houden.
Hij snikt in zijn droom, zijne lippen bewegen zich.
Hij ligt als iemand, the een ander beschermt: met
zijn regter arm weert hij iets af; met den anderen
omvat hij iets... Hoe lief moet hij haar gehad
hebben! — Gij begrijpt wel dat zijne verbeelding
hem nopens zijne mama en jufvrouw Helder misleidt? Ach! waart gij bij ons. Ik verlies alles, nu
ik deze geliefde zuster verlies. Beklaag
uw vriend,
J. ROULIN.
P. Ik laat het aan u over, om den dood mijner
geliefde zuster aan den heer Bernards te melden.
[Mej. Christina Helder geeft aan hare vriendin
Veldenaar berigt van het overlijden van Lotje Roulin.
Haar edel hart spreekt duidelijk in de klagt die
zij uitstort over den heer Leevend, die nu niets meer
heeft. Zij houdt hem niet voor onschuldig, maar
vreest , dat bij zijne vurige driften , tegenspraak
hem geheel bederven zal. Een nog onbestemd gevoel,
van liefde jegens den heer Leevehd' schemert door
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dezen gansehen brief heen. Vrees voor hare ouders,

vooral voor haren vader, die haar opmerkzaam gadeslaat, verhindert haar naauwkeurig naar alle omstand gheden aangaande jufvrouw Roulin te informereni
wat zij zoo gaarne wenschte te doen.

Daarop volgt nog een uitvoerige brief van den
beer Leevend aan mej. Beleour, eene week voor
hen overlijden zijner vriendin begonnen en van dag
tot dag voortgezet, en waarin cie lieve zieke zelve
nog met een enkelen regel haze vriendin een hartelijk vaarwel tot wederziens toeroept. Zij heeft een
ring, dien zij veel gedragen heeft, benevens haar
schrjfbureau met al hetgeen er An er, aan Belcour
geschonken, en aan den heer Leevend haar horologie
niet toebehooren.
Mevrouw

ALDA

airzro aan mevrouw rznco-

I5LLA EVERARDS.

Waarde vriendin! Mijne hand heeft, zoo
ontroerd ben ik. Lotje Boulin is overleden. De
doodbrief is reeds eergisteren hier. Rijzig had hem
geborgen. Hoeveel eer doet hij aan mijn hart! Ja
al mijne' blijgeestigheid is niet bestand voor zulk
eene tijding. ik ben bedroefd, en verheugd beide,
omdat Ik haar gezien heb.... Maar mijn arme
Willem! hij zal wanhopig zijn. Koude ik eens overvliegen! Maar Ik mag niet; ik weet zelfs, dat Ik
mij, en dit is 't nog niet al, maar mijn kind zoude
blootstellen aan gevaarlijke toevallen. Zoo hij zich
iets te verwijten heeft, dan zal le aarde geen migehik
o Liefde, gevaarlijkste aller-kierschpldagn.
driften! Gij vergiftigt de hoofdbronnen van ons
tijdelijk geluk! Wat ben ik blijde dat Ik haar niet
dan van aanzien ken.
Dit weinige om u iets te berigten, dat mij zoo
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gevoelig treft. — Bram groet u hartelijk, en ik ben
altoos
uwe vriendin,
A. RIJZIG.
[Jufvrouw Veldenaar heeft geen middel geweten
om aan de belangstellende nieuwsgierigheid van hare
vriendin te voldoen, en heeft haar geraden den loop
der gebeurtenissen af te wachten, die zeker alles
aan den dag moet brengen. Maar zelve ook verlangend
om te wetèn wat er van den zaak zij, en hartelijk
wenschende den heer Leevend met kracht tegen den
laster te kunnen verdedigen, rigt zij zich tot hem zelven en vraagt hem om een openhartig antwoord. -Dat antwoord is zoo verward, zoo hartstogtelijk en de
schrijver beschuldigt zich zoo regtstreeks van de
aanleiding tot jufvr. Roulin's dood te zijn, schoon
hij daarin eenera adem bijvoegt: 'i Hoon haar niet; zij
is zoo vlekkeloos als het licht, waarin zij verheven
is u -- dat' jufvrouw Veldenaar niets anders weet te
melden aan hare _ vriendin, dan •dat haar vader
en zij Leevend voor schuldig houden,' schoon hare
moeder ongenegen is om te gelooven , dat zulk een
edel en open gelaat het masker zou kunnen zijn van
zulk een slecht hart.]
Mejufvrouw ADRIANA BELeoun aan den heer
Tacos BERNALDS.
Waar d s t, e vriend ! Ik heb u beloofd te schrijven; 1 ) ik zal pogen aan mijne belofte te , voldoen.
Veel kan ik niet tegelijk schrijven, en dat veel uit
zeer onderscheiden oorzaken.
1 ) Jufvrouw Belcour had aan het verzoek van den
heer Roulin voldaan, en hem onderrigt van den dood
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Een gedeeltelijk vertrouwen is geen vertrouwen.
Gij moet alles of niets weten. Waart gij die weldenkende man niet, die gij zijt, dan kondt gij
voorzeker niet dragen, wat gi j nu niet alleen
meer vermoeden, maar als zeker weten zult. Kende
ik de voile goedheid van uw eerlijk hart niet, ik
zonde van alles voor a een diep geheim maken en
moeten maken. Ja, Bernards, Lotje, mij teederbeminde, awe aangebedén Lotje, is niet onverschillig
gebleven voor onzen vriend Leevend. En indien zijn
hart vrij geweest ware, dan zonde hij hare liefde
niet met vriendschap alleen hebben kunnen beantwoorden. Lees bijgaande brieven, lees die met
aandacht, en zeg mij wie is van deze beide jonge
menschen de edelaardigste, zonder een oogenblik in
het romanesque te vallen. Den laatsten brief in dit
paket heeft bij mij gisteren avond gegeven, want
toen ben ik eerst hier gekomen. ik wacht alles
terug, zoodra ik weder te huis ben. De droefheid
over Lotje's dood heeft een digten novel over den geest
van onzen lieven jongen vriend vertrokken! Hij is
allerongelukkigst, zoo men dat, als men zich niets
te verwijten heeft, zijn kan.
Laat ik beproeven, of ik aan mijn verhaal kan
beginnen. Zeer ontroerd en vermoeid kwam ik
hier. ik had niets van mijne overeenkomst gemeld,
omdat ik wilde zien, of mijne onverwachte verschijning ook eenige afwending bij hem zonde
maken. In huis komende, was mijn eerste vraag
naar Leevend. Hij zat in de eetkamer, in een
hoek, ongekleed, met zijne hand onder zijn hoofd
zeer vervallen en eenigzins versuft. Hij merkte niet
dat ik hem waarnam, voor ik hem, door tegen
eenen stoel te stooten, deed opzien. Hij zag treurig
van Lotje, ener de belofte bijgevoegd van nader te zullen schrijven uit Leyden, werwaarts zij vertrekt.
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op, schrikte , twijfelde of hij wel zag; vloog op, hing
mij aan den hals. Ik had hartstogtelijk tooneelen
gewacht : ik wist hoe lief hij haar had, hoe hij aan
haar gewend, aan haar gehecht was. Pus hield hij
mij een geruímen tijd staande. Zijn geheel zenuwstel
sidderde; ongemerkt leidde ik hem naar. een stoel,
en was verpligt hein door het ruiken an Eau de
Luce, voor eene volkomene flaauwte te bewaren.
ik, die de fijnheid en het geweldige zijner driften
ken, kan mij daar niet over verwonderen;; hoe sterk
en gezond hij ook zijn moge. Ik vroeg aan Klaartie ,
of hij adergelaten was; doch het antwoord was
oorzaak dat ik terstond den chirurgijn liet helen; die. hem, en nu ook met gew schter gevolg, eene ader opende. Hij bevond zich toen wat
ken, maar
beter. Nog had hij geen woord gesproken,
liet alles doen, juist als iemand die 't nog moeijer
lijker vindt iets te zeggen, wat ook, dan alles net
zich te laten uitvoeren. Een uur na de hating -stond
hij op; ik begreep zijn oogmerk; hij leidde ,mij naex
de treurkamer. Bevende, als of hij eene zware
koorts .had., schoof hij het deksel t r zijde af.
Daar (riep hij uit) , :daar bigt Lotje! hij bezweek
bijkans op nieuw.
In het binnenste mijner ziel ,aangedaan , stroomden
mijne tranen zwijgende; en ik had ien troost,
dien ik voer hem zocht op te zamelen zelve maar
al te noodig ! Eens droefheid als de zij is niet te
stuiten; zij moet, is 't mogelijk, afgeleid worden,
om hare vaart te verzwakken. hieraan dacht ik,
terwijl ik mijne zalige vriendin besc1 ouwde.. ; Bij
Tederen kus, dien ijk ,op Nare lipped drukte, ,ontvloeide
mij eene teedere ; benaming. Haar ;foor ,mijne tranen aanziende • zeide ik : , , n B oe .vroeg zijt z g j
gelukkig! Wat .zal, wat kan ons over uw verlies
troosten, dan het heerlijk denkbeeld j uwer ` gelukzaligheid? - Zoo wij ten minste verdieuei - , uwe vrienden genaamd te worden.» Hij -zweeg nog al. Zijne
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geheele iiel heeft maar één denkbeeld : Lotje is
overleden! Met eerbied kuste hij beurtelings hare
handen , baar hoofd; dan zag hij opwaarts, maar niet
naar mij; wrong zijne handen; lag die weder op
den rand der kist; staarde met verzwakte, matte,
levenlooze , neergeslagen pogen op het dierbaar
lijk. Hij begon te weeneu_. Ik liet hem weenen.
Eindelijk kwam hij naar mij toe, scheen bedwelmd,
vroeg naar mijne gezondheid en zeide: «dat Lotje
dood was.» Nu begon ik te hopen.
Ik. Zit bij mij, Leevend; laten wij beide bedroefd
zijn. Ons beider verlies is groot. Wij meesten deze
lieve zalige weinig gekend hebben, indien onze droefheid ware uit te spreken.
Hij. En is het mijne Beleour, die dus spreekt?
Ik. Is er iets in hetgeen ik -zeg dat u verwon-

deren kan? Denkt gij dat iemand, wie ook, haar
meer bemind kan hebben dan Belcour, meer kan
verliezen, nu ik haar mis?
Hij. Meer bemind dan Belcoar? ... Meer verlezen? .. .
Ik. Ach, Leevend, dit beminnelijke schepsel is
onder mijne ooges bijna geboren en opgewassen.
Oordeel, mijn vriend, hoe , dierbaar zij aan mijn stand
vastíg hart moet geweest zijn?
Ik. Wat=! Bemindet gij haar meer dan ik? Waan.
dit niet. Verliest gij meer dan ik, die aalles verlies?
Ik. Dwaze jongeling, durft gij uwe liefde bij de
mijne vergelijken? Wie neemt het meeste deel in

haar onuitsprekelijk geluk? Hij die dit doet, is
zeker de grootste, vriend, en dat wel naar mate hij

daar zelf bij verliest.
Hij. Ik ontken liet niet -- maar...
Ik. Maar wij zijn het beide eens, dat wij onbesefbaar veel verliezen. Ik heb buiten deze eenige
niemand, voor wie mijn hart bijzonder klopt. Ik
verlies dus veel meer dan gij, mijn vriend, die nog
zooveel overhoudt om u aan te hechten`; en even-

290

LOTGEVALLEN VAN

wel, als de natuur voldaan is, zal ik Snij dit verlies getroosten.
Hij. Als de natuur voldaan is , dan zal ik mij
ook getroosten. Doch mijne ziel ontvangt zeer vaste,
zeer diep ingedrukte gloeijende gevoelens; ik ben
niet zwak van karakter: ik wijk niet door en voor
alles wat mij voorbijzweeft...
Ik. En men verfijnt zich thans meer dan ooit.
Zwak karakter! Stelt men thans zijnen roem niet
in ons geheel wezen eerst te verzwakken en dan op
te lossen? Bewijst. men zijne standvastigheid niet
door eene alles overdrijvende gevoeligheid ? Dat een
teeder aandoenelijk jong meisje weinig gehard zij
tegen de rampen dezes tijds, en daarom faauwhartig handelt, dit is hare schuld niet: hare
krachten zijn niet toereikend. Maar dat een jongeling, die meermaalen zich als een verstandig man wist
te gedragen, in moedeloosheid wegzinkt, en uit
eene verfijnde eigenliefde, der droefheid alles, alles
ten prooije laat , dit keur ik ten hoogste af.
Hij. Belcour! gelooft gij dat mijne droefheid uit
eene andere bron vloeit, dan uit dit verscheurd
hart? Gelooft gij dat de vriend eereer Lotje in zijne
verbeelding iets behoeft op te * zoeken? Hoe weinig
kent gij mij dan! Gelooft gij.
Ik. Ja, ik weet het, in uw hart zelf is die bron!
Maar tevens weet ik ook, dat onze aangevuurde verbeelding altoos aan onze geliefdste aandoeningen en uitzigten zeer gunstig is. Niet dat wij daardoor minder
opregt zijn; dat wij minder voelen dan wij voorgeven: neen, het bewijst alleen dat wij op rekening
der natuur stellen, wat alleen onze kunstbehoefte
geworden is.
Hij. Onze kunstbehoefte?
Ik. Niets anders: maar, en dit is het ergste, zij
wordt weldra onze natuurlijke behoefte; wij kunnen
er niet meer buiten. Onze dierbare overledene is er
een treurig bewijs van.
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Hij. Spreek eens wat duidelijker!

Ik. Dat zal ik doen. Onze beminde Lotje ontving

van de natuur een hart, zoo onbeschrjf baar aandoenlijk; zij had zulk een fijn, teeder, zwak zenuwstelsel, dat zij ook maar bij het verhaalvan iets bewegelijks van kleur verschoof, en ook dan als zij
volmaakt wel was, gedurig geschokt werd. Zij
heide met vermaak en toegeving over tot bet peiuzende, de eenzaamheid, en dat zonder eigenlijk

gezegd droefgeestig te zijn. Dit wist ik. Hiervoor
heb ik haar ook altoos ernstig gewaarschuwd. ik
voorzag dat mijne vriendin eens in omstandigheden
zonde kunnen raken, die baar moesten ten ondergang brengen, zoo zij baar uitmuntend verstand niet
gebruikte, om hare te groote en levendige gevoè
ligheid te koelen, te matigen door, blijmoedige
overdenkingen.
Hij. Stond dit in haar vermogen?
ik. Kunt gij mij die vraag doen?
Hij. Antwoord mij
ik. Stond in baar vermogen? Gij verbaast mij!
Zijn wij dan voor onze daden niet aansprakelijk?
Wil de hoogste Goedheid dan maaijen, daar zij niet
gezaaid beeft? Zullen wij niet naar billijkheid
geoordeeld worden? Wordt er meer v an ons geeiscbt dan onze natuurkracht toelaat?
Hij. Waardste Belcour, ik kan niet redeneren. -.
Mijne ziel is geheel duister, mijn geest zwak, uitgeput, lusteloos; o wist gij, wist gij wat mijn hart
lijdt! (Hij stond haastig-ti open spoedde zich naar het
lijk.) Mijne dierbaarste Lorje, mijne vriendin, mijne
vermaanster, heiligste schat van mijn hart, kan uw
Willem om u te bedroefd zijn! Ongevoeligheid, zijt
gij eene deugd? Hoe heeft mijne ziel dan metafgrj zen van u terug! Zoolang ik adem, zoolang ik mij
zelven bewust ben, zal ik u betreuren. In bet binnenste
van mijn hart zal ik uwe gedachtenis heiligen.
Hij zeeg op het lijk neder; ik liet hem nogmaals onder
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het gewigt zijner droefheid zich zelven vernietigen. Zij was te hevig om lang te kunnen duren.
Radeloos wierp hij zich over eenen stoel heen. De
heer Roulin kwam binnen. Bij viel hem met woest
ongenoegen om den hals.

Hij. Kom, mijn vriend, mijn broeder; gij weet
bedroefd te zij;;. Deze vrouw is te groot voor ons,
zwakke stervelingen. Ik sympathiseer niet met haar,
al eerbiedig ik het beginaal..
Ik-. (Hem invallende.) Niet te groot, maar . te
koel, meent gij zoo niet?
Hij. Jezus weende! (o Bernard;, mijn vriend,
konde ik n beschrijven, hoe hij deze woorden
sprak. Gij weet hoe sterk zijn gelaat spreekt, hoe
nadrukkelijk de opslag zijner heerlijke oogén is?
Geheel bezield, geheel - woorden ontbreken mij;
nooit had ik zoöveel, zoo alles in deze woorden
gevonden, als nu.)
Ik. Ja, om de zwakheid der treurenden, zoowel
als om den dood zijns vriend;. .. Maar wij zullen
na niet redeneren.
Gedurende het avondeten sprak hij niets; zag mij
van ter zijde aan; maar als ik mijne oogen opsloeg,
wendde hij de zijne eenigzins verlegen van mij af. ik
liet hem aan zich zelven over, en sprak met Roulin
over de bezorging van alles wat er noothg was.
Konijn. Wat zonde ik buiten u in duizend opzigten
verlegen zijn, om alles op de beste wijs te- bezorgen!
ik weende.
Etou lin. Gij zijt zeer bedroefd, waardste Belcour.
Ik. Meer dan ik immer was, meer dan ik zeggen
kan; maar hoe nutteloos zou de droefheid mij maken, indien zij mij buiten staat stelde om zulke
onvermijdelijke pligten als er thans op ons hare
vrienden wachten, te verzuimen! Dit is thans alles,
mijn vriend, waardoor wij nu nog kunnen bewijTen, hoe lief zij ons geweest is.
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itoulin. Gelukkig die ook zijne droefheid aan de
rede onderwerpen kan, en het ook poogt.

Ik. En hij is zeker zoowel de grootste als de
gelukkigste, di e zeer hevige driften in toom houdt.
Dit is die strijd, waarvan in de Heilige Schrift
gesproken wordt; dit is ook di e voorwaarde waardoor wij onze zedelijke goedheid tot zedelijke sterkte
verhoogen kunnen. Deugd is kracht. Zij is de vriendin niet van laffe karakters. Zij bouwt haar buis
niet op eenen zandgrond. Zij vertoeft niet in een
hart, dat niet in staat is om tegenstand te bieden
en zich niet ken verheffen tot eenen moeijeijken
pligt. Ook tegen onze droefheid moet men durven
zeggen: 'i Tot hiertoe, en niet verder 'i (De
heer Leevend zweeg nog al; ik wilde dat hij sprak;
daarom ging ik dus voort.) Alles wat ons van onzen
hoofdpligt afleidt, moeten wij te keer gaan, wel
verre van het met een heimelijk genoegen te koesteren. (Hij zweeg nog al, maar zag mij aan; ik
sloeg daar geen acht op, maar sprak met Roulin
voort.) Men heeft thans, mijn vriend, schrijvers
di e er zich op toeleggen, om onze jonge lieden in
dit opzigt slechte diensten te doen, en onbedachte
vrienden die zich eene verdienste maken om bun
zulke boeken in handen te geven, ik houd niet van
die mensehen die ons altoos de wereld in een zwart
doers afschilderen. Er zijn altoos heldere punten
in ons leven. Waarom vestigen wij daar de aandacht
niet op P Zwakheid is het onze oogen niet te durven te gebruiken, om de rampen dezes levens moedig in 't aangezigt te zien. ik houd er niet van dat
men een kwaad gerucht brenge over Gods wereld.
Dat is dwaas, dat is ondenkbaar; dus doende wordt
deze ongelukkige toestand verergerd - wel eens
ongeneeslijk.
Leevend. Ongelukkige toestand? Denkt gij dat
iemand die zich met niets verlustigt dan met de
droefheid, veroorzaakt door het verlies van zijnen
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dierbaarsten schat, ongelukkig is ? Geloof mij, hij is
zoo gelukkig dat hij het wreedheid acht hem daar
iets het allerminste van te ontrukken. Zijn leven,
niet zijne droefheid wil hij ten prooi geven.
Ik. Zoo de gevoelige mensch immer vrijheid had,
om het sytsema zijner pligten te verwrikken; zoo
hij immer mogt afstaan van zijne rede; zoo hij gelukkig zijn koude , wanneer hij dat niet zijn wil
naar het genadig, wijs, heerlijk plan der Godheid,
die hem kent en op hare wijs gelukkig wil maken; -dan zoude ik mogelijk de moeite niet nemen om
dit te weerleggen. Zeg mij nu eens, wat is geluk?
Waarin bestaat het?
Leevend. In de bewustheid dat ik op de volkomenste wijs voel, dat ik al mijne vermogens, van
welken aard ook, in den hoogsten graad werkelijk
bezit, en vrijelijk kan doen werken.
Ik. Dan moet ik met u verschillen.
Leevend. En om welke reden?
Ik. Om deze - reden. Omdat eene onverdrevene
droefheid evenzeer als alle andere driften, ons hel der zielenoog benevelt. Dit is 't niet alles. Deze
droefheid doortrekt ons geheele wezen met een verdoovend, langzaam werkend vergif ; dat naar mate het
ons streelender aandoening geeft , te gevaarlijker
voor ons is. Misnoegen, schaamte, berouw volgen
ras op andere driften, immers zoodra ons bloed
uitgegist heeft, en de toon onzer zenuwen niet
overspannen is; hierdoor leeren wij op onze hoede
te zijn. Maar de slaaf der droefheid ontrooft ons
zeer zeker ook den lust, ook het vermogen tot ernstige en dus nutte overdenkingen. Weldra verlamt
ons geheel gestel; ja, dat vermogen dat wij nog
na het uitstormen van alle andere driften behouden,
die uitwendige kracht kan den evenaar altoos weder
doen overslaan. Wij gelooven dan meteen , dat wij
bij uitzondering berekend zijn voor de keurigste aller
menschelijke aandoeningen, liefde en vriendschap.
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Leevend. ik versta 11 ik voel de kracht uwer

redenen: maar hoe zal hij, overwonnen en krachteloos door de allerdiepste droefheid, al wenschte hij
zulks, haar palen stellen; is het hem mogelijk?
Ik. Mogelijk? Alwedr dezelfde vraag. Indien gij
niet zoolang hiermede wacht, tot het u door 't verlies van al owe krachten onmogelijk wordt; anders
kan men doen, hetgeen men moet doen. Tot het
onmogelijke ben ik, kan ik niet verpligt zijn. Maar
ik kan mij de dingen, zoo al niet volstrekt onmogelijk, immers zeer bezwaarlijk maken. Als voor
mij eene verzoeking te sterk zonde worden, moet
ik vlieden. Als ik voorzie dat de verkeering met
iemand, die voor mij is noch zijn kan, mij het
scheiden onmogelijk zonde maken, dan moet ik
dit strikt vermijden. (Hier zag hij mij zeer onthutst
aan; het was als of hij meende dat Ik, met opzigt
tot hem, ergens heenwees. Dit is echter zoo niet.
Mogelijk dacht hij toen aan jufvrouw Helder.)
Leevend. Ach, wist gij wat ik verlies! Mijn hart,
mijn hart bloedt om haar. En die Engel zal mij niet
meer vermanen, leiden, bestieren, verbeteren. Alles
is verloren. . . - (Hij stortte zeer stil vele tranen.)
Ik. Gij verliest veel, want gij verliest eens uitmuntende vriendin; maar verliezpn mijnheer IRoulisi
en ik minder? Was zij van een kind af, de lieveling van onze harten niet! Genoeg voor ditmaal. Als
wij wat bedaarder zijn, zullen wij eens ernstig spre
ken, wat ons te doen staat.
Hij boog, en zat met zijne armen over elkander
geslagen, diep in gedachten. Het was laat. ik vertrok naar Lotje's slaapkamer en na mij eenige
oogenblikken met de stille beschouwing harer lieve
gedaante verlustigd te hebben, gaf ik haar den kus
der vriendschap en weende mij zelve in slaap. Zij
is niet het minste veranderd. ik heb haar meermalen zoo zien slapen. Volgmijn raad, bezoek ons
nu niet. Er is in Leevend's droefheid iets - zoo
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edels, zoo zielroerende , dat men zich bijna beschuldigt, wijl men voelt zoo- bedroefd niet te kunnen zijn als hij is. Hij heeft zich als over eerre
zuster, in den rouw gekleed en haastte zich om
zoo gekleed te zijn. Dit keur ik niet goed; maar hij
houdt zich zoo onverzettelijk aan eens wel doordachte verkiezingen , dat hem niets zoude kunnen
bewegen zoo niet te verschijnen. Hij gedraagt zich
met de grootste betamelijkheid. Zijne koortsen hou
ik weet niet, of dit goed-denhmvacolgis;
of kwaad voor zijnen rusteloozen geest is.
Dezen is bij tusschenpoozen geschreven. Morgen
vroegtijdig wordt het lieve lijk met de grootste stil
naar *** gebragt, en in het graf harer ouderen
bijgezet. Roulin en Leevend, met nog een paar
menschen , zullen in twee koetsen volgen; zoo de
koorts den laatste dit niet, zoo als ik hoop, verhindert.

A. BELCOUR.

Mevrouw

ALIDA

ai

ziG

aan den -heer

WILLRM

LEEVEND.

M ij n ii e v e Willem ! Zoo als ik dezen zoude
beginnen, ontvingen wij de droevige tijding 11 bewust. Zoo heeft dan, zeide ik bij mij zelve, dit
allerbeminnelijkste meisje de wereld verlaten zon der haar te hennen -, eens wereld , waarvoor zij,
zoude onze vriendin zeggen, maar in het geheel
niet berekend was. Hoe u dit verlies ter harte
gaat, kan ik beseffen door den rouw dien het mij
veroorzaakt; en uwe gevoeligheid tot de mijne staat
welligt als het liefderijk hart van Johannes den
Evangelist tot dat van een hedendaagsch apostel der
orthodoxie, als men zijn winkel te na komt! Ik
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beminde jufvrouw Roulln,, en ik ben echter maar
weinig uren met haar in gezelschap geweest, en ben
niet zoo gevormd om lief te hebben als gij. Hoe
belagchelijk zou ik mij ' gedragen, indien ik u, met
tranen in mijne eigen oogmi, zeide : verlies al
wat gij hebt, zijt welgemoed. Neen, mijn lieve
broêr, affecteer geene bedaardheid die niet van uwe
handen zal geëischt worden. Beween uw verlies. ik
onderzoek niet eens, of de vriendschap dan of de liefde
u tranen doet storten. Beide geloof ik, omdat dit
het waarschijnlijkst is. In lang ,ben ik zoo niet ge.troffen geweest;
Nu wat anders; want ik heb veel met u te praten.
Daar zullen welligt lieden zijn die het voor
dwaasheid , voor ongevoeligheid --- mogelijk wel
voor wreedheid zullen houden, iemand reeds getroffen door het allerbitterste verlies caner lieve
vriendin, nog aan te klampen , met Bene geheele reeks
van onaangenaamheden. Ik echter breng u te binnen
dat gij met een gevaarlijk driemanschap te strijden
hebt : met laster, kroonprins van de hel ; nijd
douairière van monsieur satan, en kwaadaardigheid,
prinses van den bloede van wijlen zijne hoogheid.
Deze illustre personages hebben een verbond tegen
u gemaakt, om u te ontzetten van de achting en
genegenheid derzulken, die gij om verscheiden betrekkingen hoog waardeert..
Maar hoe zult gij opkijken, als ik u zeg , dat
ik door opmerking en ondervinding (met wie ik
veel intinier was dan gij ooit vermoeddet) geleerd
heb , hoe de kracht van het eene verdriet het andere
opweegt --- verbrijzelt. Kom aan , dat zal ikje eens
bewijzen. Mijn Bram klaagde Benige dagen geleden
over kiespijn en zat gedurig .met zijn zakdoek aan
zijn wang; wat wil het geval ? Gisteren stoot hij
zijn scheen, en dit deed hem zoo zeer, dat ik hem
uit medelijden wel honderd zoentjes — zou gegeven
hebben, maar wij zijn geen van beiden zoenig van
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aard. Dit is -zeker , hij vergat zijne kiespijn zoo volkomen, alsof hij tand noch kies had overgehouden. Beschouw mijne behandeling omtrent u in dit licht. Ik
poog uw hart, uwe gedachten en driften zooveel werk te
geven, dat gij niet weten zult , waarmede gij best zult
beginnen , en het u onmogelijk zijn zal u op één
voorwerp alleen te bepalen. Lees nu voort ; word
boos, razend; gooi den brief verontwaardigd weg;
noem mij eene leelijke,-hatelijke malloot -- zeer goed ,
dan zal ik hoop grijpen op uwe herstelling. — Nu
kunt gij alle de raadslagen uwer vijanden tot gekheid maken. Luister dan. Men zegt dat gij slechte
sentimenten hebt, een vrijgeest zijt: dat gij de
zalige overledene gedebaucheerd en toen verlaten
hebt. Men maakt van Oldenburg alle daag meer op
u verbitterd; gij weet hoe moeder hem ontziet.
Domirae Heftig stookt hare naauwgezetheid aan.
Waarlijk, gij zult alle hare teederheid verliezen.
Wat er tusschen hen en mij is voorgevallen, zult
gij niet weten . ik kom er niet meer. Wilt gij verstandig handelen, scheid uit met studeren, immers
voor doming. Wilt gij volstrekt een geleerde worden,
studeer in eene andere faculteit. Doch wilt gij mij
verpligten, kom naar Amsterdam: het huis van uw
broér Rijzig is ook het uwe; hij zal zich gaarne met
u associeren en heeft er de baste occasie toe. Is
uw zin geheel tegen de negotie, wij zullen u wel wat
anders bezorgen, al was het ook een domheers
plaats , want geld maakt alles goed. Dan kunt gij
studeren en lid worden van een half duizend binnen- en buitenlandsche maatschappijen en genootschappen. Wat zoudt gij nu te Leyden doen? Zoekt
gij dan de levende bij de dooden ? Ken ik u wel,
dan kan uw verblijf te Leyden de droevigste gevolgen
voor u hebben. Gij zult in eene treurige werkeloosheid wegvallen , waaruit noch rede, noch vriendschap u zullen kunnen redden. Gij zult wrevelig
worden, u zelven en anderen willen ontvlieden, een
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menschenhater worden, en terwijl gij u verbeeldt dat
gij u boven alle rampen hebt heen gesteld, en op uwe
vijanden als uit de hoogte nederziet, zal het verdriet
en de wrok zich diep naar binnen vastzetten, en u bij
de eerste gelegenheid drijven tot daden waarvoor
gij nu invet ijzing terugheeft. Laat u dan raden,
mijn lieve broeder; van een spoedig, manmoedig-besluit hangt alles af. Schrijf mij ras wat gij verkiest, en ik zal mijn werktuig aan 't bewegen
helpen. Dit zal mama ook veel genoegen geven, en
haar geleend misnoegen doen verminderen. Bij
ons kunt gij inwonen. Met liefde en hartelijke
deelneming teeken ik mij
uwe liefhebbende zuster,
A. RIJZIG.
[In antwoord op hare laatste letteren schrijft
jufvr. Helder een uitvoerigen brief aan hare vriendin
Veldenaar. Hoe de schijn ook tegen Leevend is, voor
schuldig houden kan zij hem niet, en dat te minder
naar mate men hem zwarter afschildert. Driftig en
onverzettelijk moge lij 'zijn, slecht, uit koele rede nering nimmer. Den heer Renting tot echtgenoot
kieren kan zij niet; hoeveel achting en vriendschap zij ook voor hem hebbe, gelukkig maken zou
zij hem nimmer; daartoe heeft hij te veel liefde
noodig. -- Met haren vader heeft zij ook over dit
onderwerp een zeer ernstig, gesprek gehad, maar
het is haar, hoewel niet zonder moeite gelukt hem
te overtuigen dat Leevend aan Renting niet in den weg
stond, gelijk haar vader vermoedde. Nu hoopt zij
dat haar vader, die sinds eenigen tijd niet zoo hartelijk jegens haar scheen te zijn, haar we @r zijne
vorige liefde zal toonen. — Weldra gaat zij naar
buiten en hoopt hare vriendin dan spoedig te
zien.]
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De heer WILLEM LEEVEND aan mevrouw

ALIDA

RIJZIG.

Lieve zuster! Lotje is dood, en zou er nu
eenige ramp zijn kunnen, die mij kon doen vreezen?
Niets doet mij meer aan. Laat de nijd mij lasteren, laat men mijne begrippen zwart maken,
mijne zeden bevlekken, mijne fortuin breken; laat
van Oldenburg mij onbeschoft, schrijven; laat mijne
moeder zelfs haren Willem zonder onderzoek verdenken, hem onvriendelijk behandelen; — o dit alles
heb ik met anderen meer of min gemeen en de
tijd herstelt alles. Maar de dood van mijne Lotje ,
de oorzaak, de omstandigheden , de gevolgen! Ik
denk aan geen Heftig, aan geen van Oldenburg, — ik
denk nergens aan. Ja het misnoegen , mijner waarde
moeder ligt verbonden in het onuitsprekelijk treurig
nadenken over mijne Lotje. o mijne` Lotje 1 Gij
alleen gaaft kracht aan mijne _ rede , gewigt aan
mijnei wil. Zoude ik mij niet schamen indien ik
een eengen zucht slaakte om het verdriet hetwelk
men mij aandoet? Neen, dit hart kan alleen om u
zuchten; om u, o gij zalige!
Waarde zuster, laat het denkbeeld dat gij haar
gezien hebt, uwe belooning zijn, want ik heb naauwelijks het 'vermogen om u te kunnen bedanken.
En ik zou Lotie bedorven, bedrogen hebben. Kan ik
zulke verwijten dulden? Evenwel, ben ik de oor
dan niet van • haren dood ? Ja, dat ben ik.-zak
Doch dit is wartaal voor u. Dit geheim zal de
kwaadaardigheid nooit uitvinden. De vriendschap
zelfs zoude niet in staat zijn mij dit geheim af te
vleijen.
Neen , lieve zuster, ik verlaat Leyden niet. In
deze stad, in dit huis, in deze kamer moet ik wonen.
Aan hare tafel, op haren stoel zal ik mij bekwaam
maken voor mijn beroep. Zoo zal ik mijne vijanden
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overwinnen. Mijne Lotje te bestuderen, wat is dat
anders dan de godsdienst bestuderen? Is zij niet in

den hemel? Heeft zij hier niet geleden? Wankelde
haar vertrouwen in het uur des doods? Zag zij mij
niet aan, met een naar hare ontslaking verlangend
oog? Is de leer der Christelijke godsdienst ook
iets anders dan lijden, vertrouwen, lief hebben en
hopen?
Ik zal mijn tijd uititudereti, cit indien ik bevind
dat ik niet stem met het welverklaard systema der
openbare Kerk, dan zal ik zeer zeker geen Judas
dier zaak worden. Vertiouw dit vito mij, maar dat
kwaadaardig genoegen zal van Oldenburg nooit
smaken, dat ik van plan verander. ik 'bid, mijne
lieve zuster, bekommer u niet 'over mij. ik 'zal
alles beproeven om mijne ziel boven deze ramp
op te bearen. ik heb zeer veel' te doen en brieven
te beantwoorden, waarbij mijne sieve belang kan
hebben, doch die ik bijna ongelegen heb nesirgelegd.
Waarom schrijft uw man nooit eens sun mij?
Haat hij mij? Wijt hij mij Lotje's dood? Ja, zij
ukkige,
niet
zoude nog leven, indien zij mij, ongel
gekend had. is die waardige jufvrouw de Vrij reeds
zoo hoogbejaard? Dan komt zij welhaast bij mijne
Lotje. ... Zoo zij die jeugdige engel niet kennen?
Schuldig voor de wereld, niet voor den hemel, o
mijn gebroken hart Bemin moeder voor ons
beidep: mijn hart is verlamd.., spreek niet Over
Lotje! Niemand moet over haar 'preken. En zij
was echter maar mijne vriendin. De wereld sp'zeekt
immers van maar vriendschap. Kan zulk eéne wereld
beseffen wat ik lijde. ik ben zeer ongesteld. ik
kan niet eens besluiten om dezen nog 'eens over
te lezen. Wat kost het mij om zooveel te schrijven!
o Mijn gloeijend, mijn kloppend hoofd. Laat' mama
mij geld weigeren: ik wijt 'het haar niet, enzou
ik nu iets meer behoeven? Vaarwel, mijne lieve
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zuster! Bemin onze moeder, en wees gelukkiger
dan
uw broederlijke vriend,
W. LEEVEND.

Mevrouw ALIDA RIJZIG aan mejufvrouw MARTHA
DE HARDE.

1)

Hooggeachte tante! Wel, ik zeg het
ronduit, neen, dat had ik nooit verwacht, en ik
vind het ook heel niet vriendelijk, dat gij, tante,
het met mijn man houdt. Ik ben er ook, om uw
woord te gebruiken, zoo klakkeloos achtergekomen.
Nu loopt de wereld op 't eind. Ik ben er puur
van in de stilte. Dat moest ik juist ontdekken. Ik
dacht al, hoe is het zulk mooi weêr met man ? Hoe
zijn alle zaken zoo zeven? Wij waren, lief, en
kind, en schat , dat ik begon te denken dat ik

1 ) Mej. Heftig heeft den dood van jufvr. Roulin
vernomen, maar niet zoo omstandig als zij wel
wenschte. Haar man houdt het er voor dat zij
moeder wordende, het leven heeft verloren, en is
verschrikkelijk boos op Leevend. Jufvr. Heftig zelve
is gunstiger gestemd jegens Willem, en niet wetende
tot wie zich te wenden ten einde nader ingelicht
te worden, schrijft zij aan mej. de Harde. Deze kan
volstrekt het kwaad dat van Leevend uitgestrooid
wordt, niet gelooven, maar schrijft er over aan den
heer Rijzig, omdat zij vreest dat het diens vrouw in
hare omstandigheden niet dan schadelijk zijn kan,
hevig geschokt te worden. Mevr. Alida Rijzig beantwoordt dien brief.
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zeer ziek 'sae. Bijzig was zoo onderworpen, zoo
gedienstig, en dat staat hem omtrent zoo knap ale
Saul's wapenrok aan David's lijf stond. ik moest
eens met hem wandelen, eens rijden; wij gingen
hij mijne vriendin de Vrij aan, zaten er lang, eten
een geheel uur later. hoe is dit, dacht ik, met
den vriend? Denkt hij, dat ik er niet levendig
afkom? ik dacht, ik zal er gebruik van maken, en
kersen eten nu zij mij geboden worden.
Dit duurde zoo eene geheele week, maar, maar!
daar kom ik bij hem op het kantoor, want als
hij gehoorzaam is, dan ga ik hem wel eens zelve
halen. ik zie zoo eens rond. Daar vind ik een
brief van ii, half open. Toen zag ik zoo in
eens, waanim het zulk mooi weêr geweest was.
Wel foci! en dat zulk een deftig man! Na, ik heb
het hem ook op zijn gemoed gegeven, want hij 1 zal
u zeker verleid hebben. Waar kom je toe, en' dat
in uwen ouden dag! Geen wonder, dat onze Prerijk
ziek is! Het zal den man ook niet zoet vallen.
En het is duizend wonder, dat ik ook niet ziek ben.
Ik hoop maar dat mama Rijzig er niet achter zal
komen, want die vrouw zou zich dood ergeren, zoo
zij zulke stukken van u en haar zoon hoorde; en
een man is evenwel de kroon der vrouw; ik zou
hem nog dienen voor te staan.... ! Maar wij spraken
daar, doen wij niet? van eene pillegift. ik ben voorsiemens mijn aanstaanden kleine naar al de hoofden
der familie te noemen. Dezen inva! heb ik alleen
aan mijn moederschap te danken. Elk der familie
kan het dan noemen, zoo als het wil; het kind zal
dan ook, als gij eens dood zijt, de familieband wor
den. is het een klein kereltje, dan kan oom liet
Freekje, is 't een meisje, dan kunt gij het Martha
noemen, want liet zal veel namen krijgen.
Ik heb het heel druk met mijne 'kraamkamer te
bezorgen, en de luurmand ligt nog magtig in de
war. Nu, de jongen heeft zulk eendollen haast niet,
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hoop ik, want ik kan hem nog niet afwachten. ik
moet nog eerst eenigc visites doen. Ziet gij wel,
zoo zorg ik jong mensch voor een kind dat er
nog niet is, en gij gaat met mijn man in uwe oude
dagen uit pleizieren: o tijden, o zeden
(Vervolgd door den heer Rijzig.)
Verged waarde tante, aan eene dartele jonge
vrouw die cc hartelijk lief heeft, de stoutigheden
die zij omtrent cc bedrijft. Uw brief overtuigt mij
van uw goed hart, maar ik verzoek dat gij u zoo
niet entrust. Mijn zwager is een braaf jongeling,
cii staat velen in liet licht. Jufvrouw Heftig is een
goed, weleenend, zwak karakter, die, was zij zoo
praatachtig niet, veel meer achting zonde verdien
nen. Daatje plaagt mij verbruid: laat haar begaan
als zij een lieven jongen op haren schoot heeft, zal
dat wel slijten, maar zij is zoo stout, dat zij niets
mijden wil en voorwendt dat zij van die gekhe
den niets weet. Uw broeder heeft ons zeer onwaardig bejegend. Om mijn vrouws moeder verdraag ik
het, terwijl ik hem vermijde. Groet oom voor ons
beiden hartelijk, en geloof dat wij altoos zijn
uw liefhebbende neef en nicht,
A. it IJ Z I G en zijne huisvrouw.

Mevrouw

ALA RIJZIG

aan mevrouw PETRONELLA

EVERAIiDS.

Ik hoor niets van cc; mijn brief aan cc blijft onbeantwoord ga uw gang gij geeft mij sehoone
geleenheid om te toonen dat ik weet lief te hebben
al verdient gij dit omtrent mij niet voel. Nu, nu
ik meen dat zoo erg niet. Gij hebt uwe vriendin
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gevonden in Chrisje Helder, en ik heb de mijne

gevonden in hare mama's tante: dat is quitte.
Waarachtig, Piet, ik hen zoo verzot op deze eerwaardige, dat ik al mijn verstand aan haar weg
denk, en alle week bij haar een groot gedeelte
van den dag passeer. Zij heeft al het aangename
van eene wellevende, welvarende, weldenkende
matrone. Vele voorwerpen ziet zij echter uit een
gezigtspunt, waaruit haar ooggestel het allee1 zien
kan. Zij is wat bijzonder, maar dit schrijf ik meer
toe aan hare originaliteit, dan wel aan iets voorbe
dachtelijks. Camphuizen in haar hobby-horse. ik
heb al de drukken van dat werk, met en zonder
platen, hij haar gezien. Zij is vol familie-anecdotes en kent zeer veel menschen van het voorgaande
geslacht.
Laat ik u een trek uit haar karakter geven. Voor
eenige weken - want zij rijdt nog dikwijls uit en
zij ziet ook nog gezelschap, hoewel zij vijlen
zeventig jaar is -in de koets tredende bragt haar
knecht een vrij grooten ruimen breizak in dezelve;
ik zag wel dat die niet gevuld was met breiwerk,
maar, dacht er verder niet meer aan. Op onze visite
(zij nam snij mede) gekomen zijnde, merkte ik
weldra dat twee bejaarde dames het stokpaardje
hadden, om altoos te bepalen en met elkander te
strijden, op welk een dag en uur een neef of eene
nicht geboren, getrouwd of gestorven was. Het
verschil over zulk een gewigtig stuk rees Vrij hoog:
want mevrouw Grijs hield stijf en sterk staande,
dat nicht Raders in het jaar 1780, op een donder
dag voormiddag, circa tien ure, bevallen was vasi
haar eerste kind. Doch dit werd al even heftig ontkend door jnfvrouw S; en er kwamen al vrij
groote oneenigheden uit voort. «Ei lieve, mevrouw
Rijzig, zeide jufvrouw de Vrij, geef mij mijn breizak
eens. 'i ik deed zoo: zij opende hein en nam er
vier zindelijke langwerpige pakjes brieven uit. 'tik
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zal de dames zeggen, ging zij voort,» hoe het is
dan komen wij nuttelooze praatjes en mogelijke ver.
wijderingen voor. Ziedaar, Daatje, lees gij dezen
communicatie-brief eens.» ik deed zoo, en liet bleek
dat beiden de dames mis haddená want nicht Kaders
was wel in dat jaar, maar niet op een donderdag
bevallen; neen zaturdags namiddag, de klokke vier
ure enz. Naderhand verhaalde zij mij dat zij nooit
in het gezelschap van deze twee dames kwam, zon
der haar breizak; en dat indien zij die ergens onverwacht ontmoet, zij terstond een knecht zeeidt,
om die documenten van haar huis te gaan halen.
Smaakt u dit niet; Pietje? zulk eene vriendin heb ik!
Wat is the Bijzijg toch een beul, een tiran!
Sedert gisteren morgen (en dat daar ik iii zulk een
staat beu!) heeft hij tegen mij ingelegd. Ik aal het
nu, evenwel winnen. Ziehier ons verschil. Mijn geweten klaagt mij aan over mijne tante Martha; ik
wil haar nog eens bezoeken v6or ik naar mijn dood
ga; want gekheid apart, het kon gebeuren dat ik
er het lieve leventje bij in schoot. ik moet dus
maken dat de rekening effen is: en omtrent die
goede vrouw is nog wat te vereffenen! Gruwelijk
heb ik haar geplaagd; trouwens, gij weet het. Hij
is naar de beurs. Zoo ik hem het net over het
hoofd gegooid heb, zult gij het in het postscriptum
weten: anders vaarwel. Hier en hiernamaals
uwe vriendin,
A. RIJZIG.
P. S. Victorie! mij is de zege! Ja waarachtig, ik
triomfeer; en kom ik er maar levend af, dan
zal dit maar mijne eerste en minst beduidende
overwinning zijn. ik wilde liever wandelen; dat
niet. De koets wordt gereed gemaakt. Kom,
schielijk wat in de noppen en de pelise om. ik
liet mij al in voorraadkappen en nu met mijnen

WILLEM LEEVEISD.

307

overwonnen held in triomf naar Zeemansrust. ik

kom voor den avond weer te huis. 't Kon echter

zijn dat het wat laat werd, daarom schrijf ik
dezen af, opdat hij met den avond-post kan vertrekken adders zou ik a zeker van mijne visite
nog wel wat schrijven; er zal wel wat voorvallen.
Wat zal ik hem uitlagchen? Hij kan dan wijken
Meer wilde ik niet weten. Daar gaan wij.
[Het bezoek van mevrouw Rijzig bij hare tante
de Harde is op eene zonderlinge wijze geëindigd.
Mej. de Harde schrijft aan hare vriendin, mejufvrouw
Heftig, dat toen het tijd was om naar huis te gaan,
Mevr. Rijzig zich daartoe buiten staat bevond, en
weldra voorspoedig beviel van eenen zoon. De heer
de Harde is daarover zoo blijde dat hij niet weet
wat hij doen zal, en zijne vrouw die bijzonder veel
van drukte houdt, niet minder. 't is alsof zij zelve
grootouders geworden waren. De jonge kraamvrouw
is bijzonder vlug eis spreekt er reeds van om over
acht dagen naar de stad terug te keeren; waarvan
natuurlijk mej. de Harde niets weten wil.]
Kapitein FREDERTK DE

HARDE

aan mejufvrouw

CHRISTINA DE VRIJ.

Mevrouw de Vrij! ik ben een zeeman in
mijn hart, en dat zult, gij mij in 't minst niet kwalijk nemen, want gij weet wel dat ons Land door
de zee bestaan moet, en gij plagt in vroeger tijd
ook menige duizend gulden op de polissen te zettom
en uw geheele familie is koopman en koopmans
maat. Ja, daar was toen wat nicer te halen; 't is
mij altijd vlak voor 't lapje gegaan, hoewel ik het
op Gods zegen, maar \ nooit op zijn weer en wind
heb laten aankomen, maar zelf bij 't roer stond, en
niet in de kajuit bleef, zoo als the wittebroods

308

LOTGEVALLEN VAN

kinderen die om peper moeten. Ik zei altijd, een
schoon Oost-Indisch schip en een zoet meisje is al
wat een eerlijk man wenschen kan. Ik hield veel van
dat goedje-, en . daarom zocht ik maar spoedig een
wijf , en daar heb ik nu zoo een dertig of veertig
jaar meê omgezwalkt. Zij heeft maar een gebrek,
en dat is dat zij altijd schoonmaakt. Wel, zie,
juffertje, als zij zoo boven mijn hoofd met hare
meiden en schoonmaaksters aan de gladde kasten
staat te boenen en te schrobben, is het of Jamaat
den heelen boel op het dek . sleept. En zij legt mij
maar den Bijbel voor mijn neus om te bewijzen,
dat die niet werkt, niet zal eten: en daar durf ik
niet tegen redeneren, want Salomo was een - wijs
koning, dien ik evenwel, beklaag — schoon hij al lang,
denk ik, bij onzen lieven Heer is, -- als al die wijven
zoo weergaasch boven zijn hoofd geschrobt hebben.
Maar van Salomon gepraat: ik kan mij om de , dood
niet begrijpen dat hij het compas niet heeft uitgevonden, en zijn kapitein en stuurlui zoo een mijl
op zeven heeft laten nemen, en zoo bij 't walletje
langs klungelen; waarom niet het Texelsche gat
nit, regt toe regt aan laten varen ? -De kortste weg
de beste, en de schepen assureren. Hij moet een
geduldig reeder geweest zijn; hij zal gedacht hebben : een klein vischje, een zoet vischje. Je hebt meer
'wijze lui, die houden van: langzaam gaat ook goed.
Ik heb al mijn leven zooveel niet uit de Schrift geschreven: maar liet is ook alleen om op mijn slag te
komen.
Maar nu zult gij nog niet kunnen gissen, waarom
t ik u een brief schrijf. Hoor dan, mevrouw!
Onze Daatje, uwe groote speciale, is dan, zoo als gij
alreeds weet, hier in de kraam bevallen, en ik wil
met satansch geweld dat de jongen ook naar mij
heeten zal, en zij zeit er fiat op, mits dat ik u een
brief schrijf , en u verzoek om zoo ras gij kunt,
eens buiten te komen. Nu heb ik haar oud beet,
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want dat weergaasch kind denkt zeker, dat Ik dat niet

zou durven doen. ik merkte het wel dat zij mij

fopte; en daarom schrijf ik nu. En ik hoor van
haar, dat gij, mevrouw, nooit te kerk gaat, en daar
gelijkt gij naar mij in. Gij zijt zeker te wijs om
daar wat nieuws te hooren: en Ik versta mij dien
winkel niet genoeg, om er veel uit med te brengen;
maar mijn wijf zendt mij alle zondag morgen, met
een zondagsduit in mijn zak, naar de kerk. Nu,
dat is al het zelfde: men moet maar eerlijk zijn
en weldoen, en ik zoo min als maar mogelijk is,
vloeken, voor een zeebonk die met zijn achtste
jaar de lange broek al aankreeg, en altoos met
Janmaat heeft rondgezworven. ik zou den man nog
wel eens willen zien, die het bootje op Gods genade
niet moest afsteken. Zie, dat is mijn geloof; en ik
geloof ook dat er geen duivel is dan één, en die
slagt den Paus, zijn winkel verkoopt uit. Maar ik
geloof dat Ik heel van den koers ben: zoodat, mag
Ik u bidden, lees mijn brief maar van hier af
aan: want nu zal Ik wat nader bij land sturen. ik
lach mij slap, zoo als mijn wijf het nu op haar
leven heeft, en ik hoor dat gejoel onder de vrouwen
zoo gaarne; want zie, vrouwen maken de carga goed;
en die geen vrouwen lijden mag, moet voor den grooten
mast. Het is een beeld van een kind, het lijkt
precies op mij. Maar het heeft zijn moeders schalk
achtige oogen, en hij kijkt of hij zoo uit zijn luijers
vliegen wil; want ik, ouwe gek, zit daar zoo uren
bij te kijken, en om de kraamvrouw in 't bed te
houden, die al begint te praten van er op uit te
willen. Nu, dat zal niet gebeuren: zou het niet
zijn; of zij hier te veel was? En zoo is het niet.
Wel, het is hier alle dag vreugd, en wij roeren
braaf den kaneelstok, en ik wil met satansch geweld
mijn eigen Rijnschen wijn gebruiken, al zou Rijzig
ook voor 't mesje; ik wil, en versta het zoo, en
omdat ik mijn wijf op mijn hand heb, krijg ik het
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naar mijn zin. Ik wou dat wij den student hier
ook hadden; hij mag dan wat mooi weêr spelen,
maar hij is een lieve gaauwdief.
Zoover had ik dezen geboegseerd, toen ik op
mijn sloffen bij baatje ging; en de fok opgezet
hebbende • las ik haar dezen brief voor; maar ik
zag wel dat zij niet gedacht had dat ik zoo met
de pen spelen kon. Ik wist het zelf niet; maar de
jongen moet naar mij heeten, en daarom steek ik
zoo van land. En mijn wijf, toen ik las dat wij
allen door Gods genade de haven in moesten, was
aangedaan, en zei: ik wist niet; platje zulk een goed
Christenmensch was. — Ja wijl, zei ik, het staat
elk niet voor het hoofd geschreven, hoe het met
zijn geloof zit, en hoe hij voor God den Heer bestaat : en zoo al voort.
Gerrit is hier ook eens geweest, maar ik en
Martha hebben den nijd op hem. Nu wij zullen hem
wel spreken, als de boel wat verder is. En als hij
den jongen, Willem meen ik, geen zakgeld wil
geven, zal mijn wijf het doen: want zie! het wijf
heeft den sleutel van het geld; dat is zoo zeemans
gebruik, en ik ben dat zoo gewend. Nu, mevrouw,
nu zullen wij u wachten; maar wij zijn maar burgerlui en weten van geen complimenten! maar een
goed hart, en een makkelijken stoel heb ik, en
Martha zal zoo wel wat opscharrelen. De jongen
is nu de hoofdschotel; je moet hem komen zien. -

Ik ben
uw goede vriend,

1. DE HARDT.

WILLEM LEEVEND,

Mevrouw ALIDA

RIJZIG

aan mevrouw
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PETRO-

NELLA EVER4RDS,

Op den huize ZEEMANS RUST;
in mijne kraamkamer.
Ik ben zoo opgetogen met mijn jongetje, dat ik,
lieve Pietje, wel met de geheele wereld over hem
zonde willen praten. En, lieve Heer, wet heeft hij
nog uitgevoerd dat voor iemand dan voor mij en
zijne tante Martha, van eessige aangelegenheid zijn
kan? Hij moet magtige ontwerpen in zijn bol hebben, want hij heeft zich zoo verbruid gehaast om
het getal der stervelingen te vergrcioten, dat bij bier
zijne entree deed. Gij weet nog wel dat ik met zijn vader
in triomf naar Zeemansrust reed? Ziedaar, in die
gril van mij ligt de genoegzame reden dat mijn kind
geen Amsterdammer is. Piet, als hij eens een zoo
geleerd man wierd als Erasmus (waarvoor evenwel
alle Heiligen hem behoeden!), dan zullen de groote
mannen van het jaar MMXX1I elkander nog bij den
kop krijgen overliet verschil, waar de geleerde Janus
Freciericus Rijzius bet eerste daglicht aanschouwde.
Tegen mijn oogmerk ben ik bier moeder geworden: maar het bevalt wij dan maar zoo heerlijk,
dat ik niet durf beloven, of tante's pronkkamer wei
voor altoos in order zal blijven. En ook hier zit
grootje iiijeig mij niet achter de vodden; wat is
dat gerust! ik ben bier eigenlijk de sultane favo
rite; zoo als ik het kies, wordt het gedaan. Rjzig
is nu maar de man van koningin Alida. Zoodat
alle dingen komen in orde. Tusschen ons gezegd,
ik zou best in onze koets, op een hondendrafje,
kunnen getransporteerd worden; maar waarlijk, ik
heb het bier al te volmaakt. Rijzig wil er niet van
booren; en nu, zoo als gij denken kunt, toon ik
een te sterker verlangen om toch in mijne huishouding te zijn. Mama zegt niet veel; en oom en
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tante schreeuwen geheel Zeemansrust hij een, als
ik van vertrekken spreek.
Nooit had ik een denkbeeld van zulke alles overtreffende goedhartigheid als die is, welke ik thans
leer kennen. Ik kan u ook niet zeggen , hoe lief ik
deze allerbeste menschen gekregen heb. Zeker, zulke
degelijke menschlievende karakter vindt men niet
in het groote zothuis, de wereld. Wat moet het
voor zulk Bene vrouw te zeggen zijn, haar geheele
huis ten prooi te geven! Hare beste kostelijke
kamer, daar zon noch maan in mogt schijnen, tot
eene kraamkamer te zien misbruiken; en door mannen,
moeders, oomen, buren, bakers , nieuwsgierige meiden
te zien beklossen , zonder dat de voet van iemand
in eene vilten slof steekt! Al de oostersche pracht
te zien aantasten! en dat alles voor een stout
kreng dat haar zoo verbruid plagt te kwellen !. Wat
verandering kan zulk een klein schepseltje al veroorzaken! Ik hield nooit van kinderen; geen geluid
kon mij wakker maken. Mama's predikatie over het
vroeg opstaan, viel in de doornen; en zie eens, ik
ben zoo schrikkelijk gek met mijn zoon dat ik
eigenlijk voor niemand meer leef dan voor hem,
en voor mijne goede tante Martha. Als hij 's nachts
maar eens hee zegt, ben ik wakker en roep de
baker, om hem toch terstond bij mij te brengen.
Toen ik nog in zulk een staat was (ja, ik bewaar
uwe brieven wel, al heb ik u juist niet smoorlijk
lief), deed ik, uit plagerij , Rijzig altoos vreezen,
dat ik niet verder moeder meende te zijn dan hoognoodig was. Ik kon geen excuus vinden, noch in
mijne kwaadsappigheid, noch in mijne zwakke
zenuwen; ik zet dan maar assurant weg, dat ik in
dat getalm geen zin had. Eens gaf hij mij een ouden
zet, zoo bij zijn neus langs, gij kunt`u dat verbeelden. Alle moeders doen, zeide hij, niet even slecht, als
zij hare kinderen die gunst weigeren; gebreken gaan
zoowel op de kinderen over, als ziekten. Ik hield
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ik mij doorgaans best bij. Maar ja, mij zoowel bevindende, nam ik het eerste uur het beste waar,

wilde dat zoo eens alleen bekijken, om te zien,

____
smeet dat van Jan Steen weg, om het volgende te
schilderen. Mijn geheim is ontdekt; ik ben ver-

krakeelen. Enfin, mij dacht, ik kon veilig voort-

deed ik? Kom, ik zal u maar alles eerlijk opbiechsloeg mijn arm om zijn hals, en ('t is waarachtig
zoo, Piet!) onze tranen vielen op mijnen boezem

mijn man nu niet naar mijn hand kan zetten, zal
om geen millioenen van werelden, dat hij dit mijn
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Ik ben volmaakt wel, en denk nu den eersten
mooijen dag den besten naar mijn huis en vertrekken. Wat diviteer ik mij met de babbelarijen onzer
vriendinnen, over mijn hier-bevallen!
De kleine Jan groet u, althans hij heeft er niets
tegen.
Uwe vriendin,
A. RIJZIG.
Mejufvrouw CHARLOTTE ROULIN aan meljufvrouw
CHRISTINA HELDER.

1)

Uitmuntende jonge dame! Wanneer gij
dezen brief zult lezen, zal deszelfs schrijfster, zoo
als zij blijmoedig hoopt en geloovig vertrouwt,
reeds in de eeuwige gewesten des vredes zijn aangekomen. Nu kan ik mij niet langer vleijen, dat ik
u nog eenmaal aan deze zijde des grafs zal omhelzen en aan uwen boezem toevertrouwen, hetgeen ook voor u van belang worden kan: immers,
waartoe ik mij verpligt voele. Hoe vurig heb ik wel
eèns gewenscht met u te spreken, zoo als men
alleen met een teedergeliefde vriendin kan spreken,
zoo als gij met uwe waardige vriendin Veldenaar
spreekt. [lit geluk is mij ontzegd: ik moet des de
heldere oogenblikken die mij nog overig zijn, besteden om aan u te schrijven.
Gij hebt zeker meermalen hooren spreken van
Lotje Roulin. -- Ik ben Lotje Roulin. Thans bevind
ik mij in de maatschappij eenige graden beneden u
geplaatst ; thans, zeg ik , want mijne familie is do
uwe gelijk in afkomst, en bezat eens zeer veel van
die zegeningen, die zich meermalen vleugelen ma1) Gevonden in eene geheime lade van de schrijf
lak verzegeld.
-tafelnmzwrd
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ken, en ook den deugdzamen bezitter ontvlieden.
Vele zijn de rampen waarmede mijn vader, weinig
geschikt om de wereld in hare slechtste leden te
kennen, geworsteld heeft. Hij stierf, en mijn broe
der heeft door vlijt eis eerlijkheid, eens van verdriet wegkwijnende moeder brood bezorgd. Zij stierf
en liet mij, vijftien jaar zijnde, aan zijne bescher
ming over. Dien braven broeder eerbiedig en bemin
ik als eenen vader; ik bleef altoos bij hem en wij
leefden van ccxi eerlijk bestaan.
De eerwaardige heer Heftig recommandeerde
mijns broeders huis, onder anderen ook bij me
vrouw van Oldenburg. Zij nam bier kamers voor
haren zoon; trouwens, dit is u bekend. Zijn geluk
kig voorkomen, zijn goed gedrag, zijn aangename
omgang, het genoegen dat hij vond in ons huis
seljk leven, deden hem welhaast veel meer als een
lid der familie beschouwen, den wel als een jonge
ling die bier slechts kamers had.
Ik leefde in die koele onverschilligheid voor alles,
the niet ontigen is aan iemand the niets aantreft
dat zijn hart roert. Ik had eene vriendin; zij had
en verdiende al mijne achting; maar mijn hart was
niet vervuld en echter daartoe was het niet ge
vormd. Gij kent den beminnelijken Leevend! Ik kon
hem niet leeren kennen, zonder hem te onderscheiden, Hij werd mijn vriend. En ik hield mij,
maanden aaneen, verzekerd dat hij niets meer
voor mij was. ik was gerust in de onschuld mijner
bedoeling, in de zuiverheid mijner verlangens. Ik
geloofde dat indien ik hem liefhad, ik geheel
andere gewaarwordingen moest hebben. ik bedroog
mij ik beminde. Dit zag ik te laat. ik werd het slagtoffer caner drift die mij te sterk werd en die ik
zorgvuldig verborg. Ik sterf, ccxie langzame, doch
ongeneeslijke tering leidt mij zachtjes ten graver
vóór ik mijn twee en twintigste jaar zal bereikt
hebben, wordt ik hoogstwaarschijnlijk niet meer
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onder de levenden gevonden. Immers dit wacht , dit
hoop , dit verlang ik. Groot zal zijne droefheid zijn.
Gij, gij kent hem; wat behoef ik meer te zeggen?
Hij , de teederste, de getrouwste zoowel als de
bemindste aller vrienden; hij, zoo dierbaar aan het
hart van zijne Lotje. Zijne Lotje! ontrust u niet.
Hij was nooit iets meer' voor mij dan een vriend;
hij heeft mij nooit bemind. Gij, uitmuntende jonge
dame, gij waart , gij blijft het eenig voorwerp zijner
opregte liefde. Gij zijt alleen de meesteresse van
zijn onschatbaar hart; al zijne wenschen, al zijne
begeerten strekken zich tot u uit. Kon een verstandig man immer een sterfelijk wezen aanbidden, u
aanbidt hij ! Op u zijn al zijne uitzigten gevestigd.
Daar uw minnaar mijn vriend was, kunt gij u
niet verwonderen, hoe ik aan deze berigten gekomen ben. Mijne vriendschap alleen was in staat,
om hem over zijne onbeantwoorde liefde te troosten.
Aan mij vertrouwde hij zijn verdriet. In mijn hart
zocht hij die bemoedigingen , die hij zoo zeer behoefde. Met mij sprak hij over uw karakter, over
uwe beminnelijke persoon, over uwe verdiensten.
Met zijn edel gelaat, blozend door liefde, ontroerd
door mismoedigheid, op mijne hand gebogen, zuchtte
hij duizendmaal om u. Mijne tranen waren wel
eens de stille getuigen van mijn medelijden. Meermalen ging mijne verwondering tot misnoegen omtrent
u over, omdat gij hem niet bemindet.
Is uw hart niet voor een ander ingenomen ,
waardeert gij zuivere, getrouwe liefde, o maak data
mijnen vriend,, mijnen Willem gelukkig! Hij, zoo
iemand, verdient uwe onderscheiding. Ik spreek
niet van die voordeelen, the de natuur hem gaf;
zij moeten een oog dat wel ziet, bekend zijn. Maar
ik verzeker u dat zij naauwelijks verdienen genoemd
te worden, als men van zijn schoon karakter spreekt.
In zijn hart liggen de kiemen van allerlei deugden
besloten; - zij zijn gereed om bij gunstige gelegen-
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held, zich alleen te ontwikkelen, en tot eene groots
volkomenheid op te wassen.

Hij heeft gebreken , maar het zijn óf overdrevene
deugden, of dwalingen. Komt hij niet onder het
zacht en verstandig bestier van eene die hij bemint,
dan kunnen zij hem eens zeer ongelukkig maken ,`
ook alleen door zijn berouw daarover. Hij is trotsch,
ligtgeraakt en opvliegend; hij is onbekwaam om
van een man de minste beleediging te dulden. Hij
zal tot het spel kunnen verleid worden. Hij zal
door vreemde begrippen verre kunnen afdrijven. Ziedaar, dit zoude een edelmoedig vijand van hem kun nen zeggen. -- Maar , hij is menschlievend; milddadig, Hij vergeeft volkomen. Hij doet zijn vijand
regt. Hij leeft geregeld en veracht alle losbandigheden. Mogelijk zou de sexe gevaarlijk voor hem
kunnen worden, indien zijn hart hem niet in vei
stelde, indien zijn smaak niet te gezond en-lighed
zijne manier van denken niet te naauwgezet waren.
De aangenaamheid zijner manieren, het verbindende
van zijnen omgang, -- maar mijne zwakke hand
kan hem , geen regt doen. Hij, dit moet ik echter
nog zeggen, hij is niet zoo verzekerd van ons aller heiligst geloof, dat hij niet min of meer tot twijfelarij overhelt: ` dit is zeker, hij is een jongeling
die. denkt, die waarheid zoekt en bemint; zoude hij
haar niet vinden ? Zeer zeker!
Mogt ik mijne oogen sluiten in de stille gerust
dat gij hem zult troosten over den dood van-heid
zijne i4otje. Wie zal gelukkiger zijn dan gij met
uwen Willem! Immers indien uw hart vrij is.
Mogelijk zal de laster hem vervolgen, zal hij
mij in rp.ijn graf hooren smaden. Weet alleen dat ik
zoo onbesmet als onbeschroomd de eeuwigheid intrede.
Geene liefde was immer sterker, noch zuiverder
dan de mijne voor hem. U beminde hij: kon hij
struikelen? ...... Mijne liefde voor hem wordt de
oorzaak van mijnen dood. Hij was voor mij nood-
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zakelijk geworden; maar ik heb aan mijne deugd
vastgehouden; ik heb mij getroost dit leven te verliezen en mij zelve te bewaren.
Zoude ik voor u blozen over deze bekentenis?
Neen! Gij kent hem the mij deze neiging heeft
ingeboezemd : ik ben zoo al niet geregtvaardigd,
immers te verschoonen.
Vaarwel, uitmuntende Helder! omhels uwe vriendin Veldenaar, voor Lotje! .... Laat zij u voor mij
aan haar hart drukken 3 en als gij arm in arm ge
een stillen traan over mij stort, denk dan-strengld
meteen, hoe gelukkig dan reeds is
uwe
C. ROtJLIN.

Mevrouw ALIDA RIJZIG aan mejufvrouw

cHRis-

TINA DE VRIJ.

Hoogstwaardige vriendin! Ik ben zoo
gemakkelijk en zoo welvarend met mijn lieven jongen
eergisteren in mijn huis gearriveerd, dat het togtje
zelf mij vermaakt heeft, en de kleine Jan sliep van
Zeemansrest tot dat hij hier in zijn wieg gelegd
werd. Ik weet dat gij belang in mij stelt ; anders
zonde ik ditmaal van zulke grapjes niets melden.
Ziehier, mijne geerde vriendin, een brief dien
ik vóór mijn vertrek naar buiten ontving, en dien
ik u liefst zelve wilde bezorgen: dit is de reden
dat gij hem zoo laat ontvangt. Gij zult hem zeer
verward vinden. Mijne schijnbare ongevoeligheid is
zeer getroffen geworden door die verwarring; ik
besluit er uit dat mijn ongelukkige broeder niet bedaard van verstand is! Hoe ben ik op nieuw in
mijn gevoelen bevestigd, dat namelijk enne allerfijnste ligtgevoeligheid meer nadeel dan voordeel
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uitwerkt, meer zwakheid dan verstand aanduidt,

en meest altoos het niet te ontwijken ongeluk
vergroot.
Ziedaar, mijn geliefde broeder is reeds zoo vroeg
het slagtoffer eener gevoeligheid, die men in hem
heeft aangevuurd! Mama vond in die gesteldheid
zooveel van zich zelve, dat hij haar nooit zoo dierbaar was, als wanneer zijn geheel hart alS wegsmolt bij voorvallen die mij slechts troffen, zonder
mij weg te voeren. ik troost mij daarmede, dat
zulke hevige driften niet lang kunnen duren en ik
hoop, dat hij uit eerzucht zich met bezigheden
zal overladen.
De geheele zaak is voor mij vol duisterheid. Hij
beschuldigt zich zelven zoo streng, en tevens zie
ik, dunkt, mij zooveel reden om hem niet te verdenken. Zoo als ik zeg, alles is duister voor mij
Gelooft gij, lieve vriendin, dat er tussthen jufvrouw
Lotje en mijnen broeder eene zoo naauwe vriendschap
heeft plaats gehad, zonder dat Zij eenigzìns van
aard is veranderd? Zou een Leevend om eene minnsres meer droefheid kunnen uitstaan, dan hij
over zijne vriendin voelt? Heeft hij nietsdan zuivere
vriendschap voor Lotje gekoesterd? Wat mag dan
toch de reden zijn, dat deze vriendschap in geene
teederer, uitsluitender neiging is overgegaan? daar
hij zulke sterke driften en zulke dringende be
hoeftien heeft; daar hij zoo geheel voor het huwelijk
is geschikt! Ei lieve, breng hier over, nit den
schat van uw isart, eens voor oude dingen ende
nieuwe dingen.
Mijn waarde Rijzig (dat is hij inderdaad) meent
dat Willem en Lotje doodelijk op elkander zijn verliefd geweest; dat hij, overwegende aan hoe vele
moeijelijkheden de involging dier drift hem zonde
blootstellen, ook met opzigt tot zijne familie en
tot de groote plannen van studie die hij ontwierp,
opdat hij eene figuur zonde maken in de denkende

320

LOTGEVALLEN VAN

wereld enz., een kunstje met zijnen moed heeft
willen doen (Rijzig's uitdrukking !) ; -- dat die
poging zijne grootschheid reeds vleide; t- dat hij
in dit oogmerk ondersteund is door de deugdzame
liefde van zijn Lotje, die hem het zuiver genot
eener allerbijzonderste vriendschap toestond; —
dat hij begreep: :' Ik kan, zoo mijn moed mij verlaat , altoos dit waardig meisje aan mij door het
huwelijk verbinden;;' - dat Lotje zijne bijzondere
vriendschap wel heeft opgemerkt; — dat zij inderdaad (zoo als zulks natuurlijk is) die onderscheidingen heeft afgeleid uit eene eerlijke liefde; —
dat zij zich eindelijk heeft teleurgesteld gezien; —
dat zij hare droefheid daarover ook voor hem heeft
gepoogd te verbergen, maar dat zij in dien strijd
bezweken is; — dat Leevend dit alles nu te laat
ontdekt heeft, en zich als een radeloos mensch
haren vroegen dood verwijt, te meer omdat hij
zich beschuldigt van hare hoop te hebben opgewekt en te lang gevoed.
Het komt mij voor dat men , de zaak in dit licht
beschouwende, er eene tamelijk goede oplossing van
zoude kunnen geven. Het zijn echter gissingen,
meer niet. En hoe zouden wij ondernemen durven
om bij hem direct te onderzoeken wat er van is?
Hoe gaarne zag ik hem eens ; maar daar is nu niet
aan te denken. Hij verkiest te Leyden te blijven;
laat hem zijn zin doen. Hij kan, zoo als de zaken
nu zijn, niet bij mama logeren, en bij ons zoude
het in 't oog loopen, omdat wij juist niet in harmonie zijn met de goede vrouw. Over alles wensch
ik uwe gedachten te vernemen. Behoef ik te zeg
-gen
hoezeer ik ben
uwe hoogachtende
A. RIJZIG.
[De hoofdreden waarom jufvr. Veldenaar het aan-
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zoek van den heer van Sytsama afgeslagen heeft,
is dat zij voor de huishouding harer ouders, vooral
hij de zwakke gezondheid harer moeder, onmisbaar
was. Deren hinderpaal meent de heer van Sytsama
weg te nemen, door zijne geliefde voor te slaan,
den krijgemansetand te verlaten en in de nabijheid
van de familie Veldenaar te gaan wonen, opdat na
hunne verbindtenis, de beide huishoudingen slechts
ddne uitmaken.
Zonder, op dien voorslag bepaald toestemmend te
antwoorden, noodigt jufvr. Veldenaar haren vriend
uit om over te komen, en zelf te beoordeelen of zijn
plan uitvoerbaar is.
Dc heer Leevend wenschtzijne zuster hartelijk
geluk met hare bevalling. Ongesteldheid en zijne droefheid over den dood zijner Lotje, hebben hem belet dat
vroeger te doen. Zij moet hem slechts niet van onverschilligheid beschuldigen, hem die zelfs niet onverschillig kon blijven voor den grievendell brief van
hunnen stiefvader. Voorts bedankt vooreen pakje
ducaten die hij ontvangen heeft, en vermoedt dat
van zijne lieve zuster as; gaarne neemt hij dat geld
aan, doch slechts alsbf bet ter leen ware gegeven.
tufvr. Belcour heeft vernomen van iemand, dien
zij van leugenachtigheid niet verdenken kan, dat de
heer Leevend minder geregeld leeft, dan zij wenscht
en vooral dan den vriend der nu zalige Lotje voegt.
Vooral schijnt het spel zijn hartstogt te worden. Zij
waarschuwt hem daarvoor en bezweert. hem bij de
liefde van Lotje terug te keeren van zijnen dwaalweg.
1)e beer Leevend stelt haar gerust: slechts afleiding
zoekt hij. Hij smeekt haar hem niet te streng te
beoordeelen; geene jufvr. helder te worden, die hij
onlangs in baar rijtuig ontmoette en die hij zich
verbeeldt dat met verachting haar hoofd afwendde.
Dit was echter van de zijde van jufvr. Helder ge
heel onwillekeurig, daar zij den heer Leevend niet
gezien bad.
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[Mej. de Vrij antwoordt aan mevr. Rijzig, dat
het haar niet . onmogelijk voorkomt dat de heer
Rijzig juist oordeelt over Leevend's „, proefneming,"
maar uit haar broeders brief, the zoo verward is,
mag men niets ten - zijnen nadeele opmaken. Hare
vragen beantwoordt zij aldus. Omdat - liefde en
vriendschap mogelijk nog nooit zijn* voorgekomen in
zulk een karakter als zij zich bij Leevend voordoen
mag men niet besluiten dat zulks nimmer kan geschieden. Omdat hij mogelijk niet bedroefder zou
zijn om het verlies eener minnares dan hij nu is
over het verlies van haar the hij zijn vriendin
noemt, behoeft zij daarom zijne minnares niet geweest te zijn. — Zij raadt voorts haar broeder tot
rust te laten komen; men moet hem sparen, niet
vernederen; dat zou zeer gevaarlijk zijn. Zij zelve
zal zorgen dat hij tot geene laagheden behoeft te
komen. Laat hem voort studeren als hij dat verkiest; hij is verstandig genoeg om te weten wat
hem het best is.]
De heer

JACOB ROULIN

aan den heer ABRAHAM

'RIJZIG.

Mijnheer! Ik ben naauwelijks in staat om is te
melden, dat de heer Leevend gisteren in den namiddag, getergd zijnde door den snooden van Goudenstein, hem doodelijk gekwetst heeft , doch zelf in
veiligheid is, en weinig letsel heeft bekomen. Ik
kan voor ditmaal hier niet meer bijvoegen, zoo
sterk ben ik door dit ongelukkig voorval, waarbij
ik tegenwoordig was, getroffen. Ik laat aan uwe
.wijsheid over om van dezen gebruik te maken. De
heer Leevend heeft mij bevolen is dit te melden.
Ik ben in grooten haast,
uw gehoorz. dienaar ,
J. ROULIN.
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[Mevr. Maatig geeft van het gevecht tusschen van

Goudenstein en den heer Leevend berigt aan den

moeder des laatsten, maar meldt er niet bij dat
van Goudenstein aan de bekomen wonde overleden,
en Leevend gevlugt is. Zij verschoont Leevend
zooveel zij mag,. en erkennende, dat hij in deze verkeerd gehandeld heeft, meent zij toch dat Zijne onbeantwoorde liefde voor zekere jonge dame de reden is,
waarom hij minder gepaste afleiding zocht.
De knecht van Goudenstein meldt aan diens neef
het overlijden van zijnen meester en weidt niet weinig
uit over diens losbandig22 gedrag. - De persoon, bij
wien van Goudenstein zijne kamers had, bevestigt
het berigt van diens dood: deze voegt er bij dat van
ôudenstein de beleediger is geweest, en dat de heer
Leevend, tegen wien deze reeds lang een wrok
koesterde, niet anders kon doen dan dien hoon in
bloed uitwisscheli. Van Goudenstein's goederen zij
wegens schulden in beslag genomen.]
De heer JACOB BOULII'S aan mejufvrouw ADRIANA
BELCOUB.

Waarde vri endin! ik heb op mij genomen
o het volgende te melden. Onze' vriend heeft een
manslag gepleegd, hij zelf is een weinig gekwetst,
en terstond gevlugt; gisteren nacht is zijne partij
overleden. - Men zal onzen ongelukkigen vriend
zeker vervolgen. De Hemel geleide hem in veiligheid! - Leevend (ik was er bij tegenwoordig) heeft
niet getrokken, dan ten uiterste getergd. Hij heeft
mij bevolen, mij den sleutel van zijn bureau gevende, om aan 11 een verzegeld pak brieven en
papieren toe te zenden; hetzelve gaat . hier nevens.
ik kan geene omstandigheden melden, te diep getroffen door het ongelukkig voorval. ei Lotje is gewroken;» dit denkbeeld schijnt bij hem alles op te
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wegen. Ik heb ook op zijn bevel aan den heer
Rijzig geschreven.
Hoe is mijn lot veranderd! Droefheid en ver
volgen mijne geruste, weinig beteekenende-waring
dagen. Mijne teedergeliefde, eenige zuster in den
bloei van haar leven gestorven; mijn vriend en
huisgenoot voortvlugtig ! Zoo wij alleen in dit leven
ons heil zoeken, hoe ongelukkig zijn wij dan !
Altoos uw opregte vriend,
J. ROULIN.

Mejufvrouw JACOBA VELDENAAE aan mevrouw
PETRONELLA EVERABDS.

Dierbare mevrouw Everards! Het droevig nieuws is ons reeds bekend; ik zelve heb het
aan onze vriendin medegedeeld. Oordeel wat mij
dit moet gekost hebben! Ik wist niet dat ik haar
zoo beminde: ik kende den geheelen schat van teederheden niet, die mijn hart voor haar bewaart !
Niets dan de ondervinding maakt ons met ons zelven
zegt bekend. Zij is adergelaten, ligt in eene zware
koorts en ijlt gedurig. Ik alleen ben bij haar. Nu
verbeeldt zij zich, dat de ongelukkige jongeling aan
zijne wonde is overleden; zij noemt met eerre' sten4
die uit het hart voortkomt, zijnen naam. Zij spreekt
met hem: verwijt hem teederlijk , dat hij haar heeft
kunnen vergeten; zij beschuldigt zich zelve, dat zij
zich zoo voor hem verborg, toen hij nog in haar
vaders goede gedachten was. Dan verbeeldt zij zich
dat hij gevat wordt; zij schreit, zij smeekt ; met
opgeheven handen. Zij noemt hem haar dierbaren
jongen vriend, haar lieven Willem; en mijne hand
grijpende, die zij zeker voor de zijne houdt, sluit
zij die in de hare, weent ,komt tot zich zelve, zucht.
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Nu is zij door vermoeidheid en koorts in een diepen
slaap gevallen.
Mijn vader ontving, twee dagen na het ongeluk
geschied is, daarvan tijding in eenen ,brief uit
Leyden. Hij verhaalde het mij, en wij overlegden
hoe wij dit aan eene jonge dame die niet onverschillig omtrent hem is, zouden zeggen. Wij voorza
dat het gerucht moest maken, en hadden eene-gen
zwakke ziekelijke vrouw, mijne lieve moeder die
nog zeer met hem blijft ingenomen, te sparen.
ik was bezig mel eenen brief aan kolonel van
Sytsema te schrijven. Onze vriendin wandelde in
den tuin; mijn hart ontroerde, toen ik haar lief,
blijmoedig, gerust gelaat aanschouwde! Ik gaf den
brief aan een bediende, en vroeg of zij eens met
mij wilde wandelen? Gaat Jetje niet mede? vroeg
zij. Dit vond ik nu niet goed. Neen, zeide ik, ik
wil nu met mijne vriendin eens geheel alleen in
het bosch wandelen.
[Hier volgt een uitvoering gesprek tusschen de
beide vriendinnen. Jufvr. Veldenaar komt er rond
vooruit , dat zij zich overtuigd houdt, dat hare
vriendin den heer Leevend bemint, maar dat zij
die liefde slechts onderdrukt, om haren vader geene
reden tot misnoegen te geven. Zij waarschuwt jufvr.
Helder tegen die liefde, omdat zij gegronde reden
meent te hebben aan Leevend's goede beginselen.
te twijfelen, of liever aan zijne standvastigheid om der
verleiding weerstand te bieden. Zij wijst op zijn
gedrag omtrent jufvr. Roulin ; verhaalt haar dat
zij vernomen heeft, dat hij zich aan spel en wijn
verslaaft, en eindigt met haar het noodlottige
voorval , hetwelk Leevend's vlugt veroorzaakt heeft,
mede te deden. Onder dat gesprek, en naar mate
jufvr. Veldenaar Leevend in ongunstiger daglicht
plaatst, blijkt het dat zij zich niet vergist 'heeft.,
toen zij beweerde dat. jufvr. Helder don vriend
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harer jeugd beminde. „ Gelooft gij waarlijk , » dus
vroeg jufvr. Helder, 'i dat hij — ach ik kan niet
uitspreken , -- een slecht, ondeugend karakter
heeft ? »
Waarop de briefschrijfster aldus vervolgt:]
Ik. Ik zal u alles zeggen, wat ik denk; oordeel
dan bedaard. Willem heeft veel goeds, vele bekwaamheden , maar hij heeft sterke driften en een
hart dat werken moet. Willem moest onder het/ oog
zijner moeder gebleven zijn, en alles zou dan tamelijk wel zijn afgeloopen. Ik geloof geenszins dat
zijne beginselen zoo slecht zijn, dat zijn hart zoo
bedorven is, maar ik houd mij verzekerd, dat hij
het gezag over zijne driften niet heeft behouden,
en waartoe kan dan een Willem Leevend niet komen? — (Ik zweeg op eenmaal stil.)
Zij. Coosje ! (Dit zeide zij met- een angst en aandoening, die in alle hare trekken spraken. 't Was
of zij zeide : gij weet meer.)
Ik. Gij zijt wat onthutst, lieve; dat spijt mij ; ik
ben ook wat door ons gesprek ontdaan. (Ik schonk
een glas vol water; wij dronken beiden: zij met veel
moeite.)
Zij. Hebt gij iets van hem gehoord; zeg het mij.
(Zij zag bedroefd.)
Ik. Ja, ik heb nog iets gehoord. Hij is weer in
verschil geraakt met van Goudenstein, zij hebben
gevochten, eu .. .
Zij. o God! hij is dood! (Bestorven als haar linnen,
gaf zij een gil., en sloeg zij machinaal hare beide
armen om mijn hals. Ik kan niet zeggen , dat zij
flaauw was; neen, haar staat was veel erger: zij
voelde alles in het binnenste van haar hart. De
strik, waarmede hare polonnaise vastgehecht was,
barste met geweld van voor haren boezem los. Voor
de eerste maal kreeg zij een hevigen schok door hare
zenuwen. Mijn medelijden alleen stelde mij in staat
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om haar te helpen. Door de teederste vriendelijkheden, door de zachtste bewoordingen, poogde ik
haar van dit gruwelijk denkbeeld te verwijderen.
Zij opende hare schoone oogera, sloot die, drukte
zich nog vaster aan mij , zuchtte ,begon te schreijen.)
Ik. Chrisje, bedaar! Zoude ik, indien onze vriend
niet meer leefde, in ' staat zijn, om u dat te berigten ? Ken mij beter. Hij is niet dood, hij
leeft; hij is slechts gekwetst en gevlugt. (Ik
vond best haar nu maar alles te zeggen , en dus het
afgrijsselijk denkbeeld , waarbij nu alles zacht en
welkom zijn moest, te verdrijven. Zij zweeg, maar
haar gelaat sprak , hare in tranen zwemmende
oogera spraken. Nooit voelde ik zoo zeer, hoe ik
haar beminde.)
Na nog ruim een half uur dus gezeten te hebben,
gingen wij zachtjes huiswaarts en naar onze
kamer. Mijne moeder wist het geval nu ook. Als
bij toeval was onze chirurgijn bij ons. Mijne vriendin
werd adergelaten, en kreeg eene zware koorts hetgeen mijn vader voor een geluk aanziet.
Ik zend dezen aan het adres van mij nheer uw
man. De voorzigtigheid zal u wel zeggen, welk
een gebruik gij daarvan zult dienen te maken.
Onze vriendin slaapt zoo gerust, dot ik ook nog
wat op kussens ga leggen, om toch bij de hand te

zijn.

(Acht uren des morgens.)

De koorts is af , doch de lieve is zoo afgemat,
dat zij het bed moet houden; immers van daag,
denk ik.
Vaarwel, geliefde mevrouw Everards I Ik omhels

u'n.et teederheid, en ben
uwe liefhebbende vriendin,

J. VELDENAARR.
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PS. Adresseer uw brief aan mijnen vader; en laat
een der kantoorbedienden het adres schrijven:
ik behoef niet te zeggen waarom.
De heer WILLEM LEEVEND aan mevrouw ALIDA
RIJZIG.

Teedergeliefde zuster! Wat zal, wat kan
ik ter mijner verdediging zeggen? Wat zal ik schrijven? Mijn vriend Roulin zal zeker aan mijn verzoek
voldaan hebben. Getergd trok- ik den degen; mijne
partij is doodelijk gekwetst. Zoo hij sterft, zal men
mij zeker vervolgen. Ik ben gevlugt. Ik kan veiligheidshalve niet schrijven, waar ik mij bevind. Ik
weet ook nog niet waar ik henen- zal... Eene ligte
kwetsuur is al het ongemak dat ik heb. Ik schrijf
u dit ook maar om u niets te verbergen.
Ik durf niet aan onze teedergeliefde moeder schrijven. Mijn moed begeeft mij, als ik mij voorstel
dat zij om mijne dolheid bloedige tranen schreit.
Lieve, waarde zuster, allerbeste broeder, bidt voor
,mij van haar die vergeving, die ik niet durf bidden,
maar die ik zoo nodig heb. Nu zullen mijne vijanden triomferen. Zoo getergd, eene zalige te hooren
smaden , om mijnentwil hooren smaden! Kan ik opregt zijn, en zeggen dat de daad mij berouwt?
Zoude ik niet lafhartigheid bij mijne overige dwaasheden voegen?
Bestraf mij, veracht maar niet
uwen liefhebbenden broeder,
W. LEEVEND.
[Mevr. Everards meldt jufvr. Veldenaar dat, terwijl de heer Helder en zijne echtgenoot bij haar
waren, het voorval van Willem Leevend daar door
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een ander der gasten is verhaald. Omstandig en

naauwkeurig wist men het echter niet. De heer

Helder blijkt echter zoo tegen Leevend vooringenomen te zijn, dat hij zich stellig overtuigd verklaarde, dat deze de aanvaller zal geweest zijn.
Ook de persoon die het voorval het eerst had aangeroerd , meende Leevend genoeg te kennen, om
hetzelfde vermoeden te uiten. Mevr. Helder twijfelt
echter, en om zekerheid te verkrijgen, heeft zij den
heer Everards verzocht een brief voor haar op den
post te bezorgen. De volgende brief van mevr. Helder
aan Leevend's moeder toont het doel van dat

schrijven.]
Mevrouw SUZANNA HELDER aan mevrouw Go$NELIA VAN OLDENBURG.

Waarde vriendin! Alles, wat ik in dezen
schrijf, moet tusschen ons onschendbaar bewaard
worden. Ik heb hiertoe mijne bijzondere redenen ;
waarnaar ik u ook verzoek niet te informeren.
Dit vast vertrouwende, zal ik u toonen hoeveel belang ik in uw lot blijf stellen. Ik heb, ziet gij,
niet willen wachten, tot ik eenen brief van u ontving, nu ik weet dat ik uw moederlijk hart rust en
troost kan bezorgen.
Ik laak het gedrag van uwen zoon, voor zooverre
hij zich , zulks ' waardig mogt gemaakt hebben. Het
troost mij echter dat hij de aanvaller niet was, dat
hij gedwongen was om de trekken, en om die
reden , moet hij niet te streng beoordeeld worden.
Ik vrees ook, zoowel als gij, mijne vriendin, dad
zijn gedrag sedert de dood der lieve Lotje Roulin,
niet zoo naauwgezet zal geweest zijn, als ik van
harte gehoopt had, en ik van hem ook verwachtte.
Hierover wel eens nader. Lees nu maar ter uwer
geruststelling, en, zoo als ik herhaal, onder eene
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stipte geheimhouding, deze volgende door mij afgeschrevene
COPIE.
De heer Willem Leevend, student aan 's Lands
universiteit te Leyden , komt op den.., dezer maand,
in de herberg... buiten de stad gelegen en wordt
daar grovelijk geïnsulteerd door den heer Ulrich
van Goudenstein, voormaals student aan dezelfde
academie, die hem ten laste legt eene schuldige
conversatie met een onbesproken meisje, wijlen
mejufvr. Charlotte Roulin, ongehuwde zuster van
den heer Jacob Roulin, hier dier stede, ten wiens
huize de heeren Leevend en van Goudenstein geweest zijn commensalen en contubernalen. De heer
Leevend, van een onergerlijk gedrag, een veelbelovend jongéling, doch van inborst trotsch en
opvliegend, en daarvoor bekend staande, zwijgt
eerst; doch de heer van Goudenstein, door drank
bedwelmd, geeft hem daarop een slag in 't aangezigt;
en terwijl de heer Leevend opvliegt en naar zijnen
degen grijpt, springt hij eene schrede achterwaarts,
om een stoot van zijne partij te ontwijken: en daar
zich in de algemeene confusie geen scheidsman
opdoet, trekt de heer Leevend, door woede buiten
zich zelven. geraakt, den degen,- zich stellende zoo
veel hij kon in postuur van defensie. De heer van
Goudenstein valt nogmaals aan, wordt gepareerd,
en tevens door een uitval van den heer Leevend
zwaar gekwetst. Binnen het etmaal sterft hij; niet,
naar het oordeel van deskundigen, aan zijne blessuur ,, maar zoo als doctor en chirurgijn getuigen,
aan de gevolgen zijner debauches. Voeg hierbij:
dat eene uitdaging, voor eenige maanden door
den heer van Goudenstein aan den heer Leevend
gezonden, hier veel afdoet; wijl het blijkt, dat de
heer Leevend die uitdaging met verachting verworpen heeft.
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Ik ben met onveranderlijke genegenheid en deel-

neming in alles wat u betreft,

uwe getrouwe vriendin,
SUZANNA HELDER,
geb. VAN BEEK.
[Mevr. Helder verlangt dat hare dochter te huis
komt en schrijft haar daarover. Met een enkel woord
geeft zij te kennen dat Chrisj e wel zal weten dat
Leevend op nieuw van zich heeft doen spreken, en
beklaagt zijne moeder. -- Ernstig dringt zij er op
aan dat hare dochter de gade worde van den heer
Renting en haren vader niet in zijne hoop op hare
verbindtenis met dien achtenswaardige man teleurstelle. Vooral moet zij in het oog houden , dat de
bekeerde ligtmis niet den besten man vormt.
De heer Renting voegt daar een brief bij, en
verzoekt haar insgelijks terug te keeren, daar hij
haar noodzakelijk spreken moet. Hij belooft echter
daarbij geen woord van zijne liefde te zullen
reppen.
Sufvr. Helder antwoordt hare moeder, dat zij
komen zal; dat zij echter geene genegenheid heeft
voor den heer Renting en dat hare gevoelens, sedert
het gesprek met haren vader over dat onderwerp,
niet veranderd zijn. Zij komt er voor uit dat zij
Leevend bemind heeft en nog zou beminnen, zoo hij
dat verdiende; maar nimmer zal zij haren ouders
het verdriet doen iemand te verkielen , die hun
mishaagd.]
Mevrouw CORNELIA VAN OLDENBURO aan mevrouw
SUZANNA HELDER.

Waarde vriendin! Zeer hevige aandoeningen
stellen ons buiten staat, om hetgeen wij voelen door
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woorden te uiten. Dit leerde mij de ondervinding ,
sedert het onverantwoordelijk gedrag van mijnen
zoon mij bekend is geworden. Uw oogmerk, in zoo
zacht over hem te schrijven, zie ik duidelijk: ik
ken uwe voorzigtigheid. Maar ik denk nu eindelijk
geheel anders over hem. Hij zondigt tegen alle vermaningen — tegen zijn eigen hart aan, vliegt in
duël, steekt zijne partij overhoop....... Ach, mevrouw Helder, mijn moederlijk hart laat mij niet
toe, op dien toon 'voort te gaan. Is hij mijn kind
niet? Is hij niet in levensgevaar ? Kan zijn slecht
gedrag wel eereen band verbreken, dien de alles
overwinnende natuur om ons gelegd heeft? Weet
men ooit, wat eene moeder om en door haar kind
lijdt! Lang stond ik hem voor ..... Hoe gaarne
vleit zich eene moeder! Maar helaas! hij heeft
slechte beginselen en leeft loszinnig. Het spel en de
wijn zullen hem weldra volkomen bederven. En dat
is the zoon, daar mijn hart zich op verhief; dien
ik beminde als den appel mijner oogen. Ik ben bedlegerig van hartzeer, en diep invretend verdriet. -Ik moet beschaamd zwijgen. — Van Oldenhurg is
onredelijk: mijne tranen verbitteren hem tegen
mijnen zoon, dien ik hoop dat hem nimmer onder
de oogen komen mag!
Nu eerst heeft mijn schoonzoon kunnen besluiten,
om het geval aan zijne vrouw te zeggen. Zij is er
zeer bedroefd over. Zij gebruikt groote vrijheden
omtrent mijnen man, en the is geen voorbeeld van
geduld.
Willem heeft aan zijne zuster geschreven, zonder plaatsteekening. Rijzig heeft mij dien brief getoond. Hij is geheel boetvaardig , en zijne liefde
voor mij schijnt opregt en teeder! Boetvaardig!
Kan, durft hij nu wel anders schrijven ? Zou hij
zoo ontaard zijn, dat hij zijne moeder niet beminde?
Zijne verdiensten zijn dus gering. Hoe wordt mijne
ziel geslingerd door gramschap en droefheid, door
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ik kan niet langer
ziekte laat het mijniet

ang st en m edelijden

t.

toe. ... .Bid voor

uwe ongelukkige vriendin,
C. V. OLDENBURG,
geb. BtYRLET.

Mejufvrouw CHRISTINA HELDER aan mejufvrouw
JACOBA VELDENAAR.

Nu de al te treffende aandoeningen van gisteren
wat bedaard zijn, voel ik weer eerst regt, wat ik
met u mis. Wees echter gerust, mijne vriendin; ik
zal alles doen, om mij in staat te houden uwen
wijzen en vriendelijken raad te volgesi. Men spreekt
bier weinig over het geval. Zelfs mijne mama rept
er niet van, ik bezocht dezen voormiddag onze
vriendin Everards, en at daar vervolgens familiaar.
Ik moet u alles zeggen, of ik ben op mij zelve mis
noegd.
't Was niet alleen om deze allerbeminnelijkste vrouw, dat ik uitgereden was. Moet ik
mij niet een weinig hierover schamen, daar zij mijzoo opregt bemint? Gegeten hebbende, plaatsten
wij ons op den canapé in de zijkamer. a Chrisje.
zeide zij, wat is dat ongelukkig met onzen Willem 'i
Ik. ik mag, ik moet er niet aandenken, en denk
er altijd aan. Zoo waar is het, dal iets te willen
vergeten, niets anders is dan er aan te denken. Waar is hij?
Zij. Dat weten wij njet. Zijne zuster heeft een
brief van hem, zonder plaatsteekening...
Ik (Haar invallende.) Hebt gij dien gelezen?
Zij. Neen, maar mijn man heeft het mij verhaald,
mogelijk om u • dit mede te deden. Zoudt gij evenwel
niet gaarne weten, waar hij is?
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Ik. Dat behoef ik niet te zeggen. Zou ik geen
belang in hem stellen, met wien ik zooveel omgegaan heb?
Zij. Belang? Stelt gij alleen belang in hem,
lieve?
Ik. Zoo ik alleen belang in hem stel, wien is het
te wijten?
Zij. Mogelijk is hij zoo zeer niet te beschuldigen.
Ik. Hoe gaarne zoude ik dit willen hopen! Maar
hij heeft zich toch niet zeer voorbeeldig gedragen.
Zij. Niet dan eerst na den dood van jufvrouw
Roulin heeft hij gedaan, als alle andere studenten.
Ik. En wat besluit gij daar uit ten zijnen voorde ele ?
Zij. Dat hij ten minste zeer wel te leiden en te
raden is. Haar karakter was boven alle berisping.
Zeker, lieve, Willem is veel beter dan zijne meeste
beschuldigers!
Ik. Ik geloof dat ook: maar dat neemt niet weg
dat hij zich berispelijk gedragen heeft.
Zij. Dit beweer ik ook in 't minste niet, en juist
dit bedroeft mij, want ik heb hem hartelijk lief:
hij heeft zooveel goeds.
Ik. En dat ik zeer onbetamelijk zoude handelen,
indien ik niet- alles aanwendde om mijne rede en
:hart te doen overeenstemmen tot mijn welbegrepen
geluk?
Zij. Indien Willem u dit aanwenden noodeloos
maakte, zoudt gij hem dan niet onderscheiden...
Mistrouwt gij mij?
Ik. Uw hart mistrouw ik niet, maar gij zijt, vrees
ik, wat te veel voor hem ingenomen.
Zij. Ook als hij het niet verdient, Chrisje? Hoe
weinig ware ik dan uwe vriendin! Ik heb zeker het
vaste, verheven karakter van onze brave Veldenaar
niet, maar ik bemin u evenzeer, en uw roem en
geluk liggen mij na aan het hart.
Ik. Was uw vriend zoo braaf als beminnelijk,
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alles zou wel, zijn, zoowel met mijne ouders als
met hem. Mag ik nu evenwel goedkeuren, daar
mijn lieve vader afkeurt? En. ook Leevend is . (nu
dat mag hij !) voor mij onverschillig.
Zij. Leevend was niet vermetel genoeg, om te
durven hopen; ware liefde is niet stout, anders
zoude hij u bemind hebben.
ik. Mij bemind hebben!
Zij. U, Chrisje Helder, the hij zoo hoog acht.
Verwondert u dit zoo zeer? ik weet wat het hem
kostte van u te scheiden, hoewel gij hem, bij
zijn laatste bezoek op Beekenhof, tegen hem vooringenomen ontvingt.
Ik. Wat zegt gij? ik?
Zij. Gij. ik zelve zie hier veel duisternis in, maar
de tijd ontdekt alles.
Ik. Heeft hij u dit gezegd?
Zij. Hij zou te excuseren zijn zoo hij het gezegd
bad; maar Leevend is op uw sujet zeer stilzwijgend.
ik. Wat is er toch van the historie met jufvrouw
Roulin?
Zij. Daar ben ik geheel onkundig van, maar ik
vrees dat er onvoorzigtigheden begaan zijn.
Ik Hebt gij haar. ooit gezien?
Zij Neen: maar mijne vriendin Rijzig zag en
sprak haar, en zij is éene van die weinige vrouwen
the hare eigen sexe regt doen, ook omtrent voordeelen, die zij zelve niet bezitten. En zij zegt dat
zij nimmer een meisje zoo edel onbeminnelijk zag, of
er mede sprak, dan Lotje itoulin: zij voorspelde
toen reeds in haren grappigen trant, wat er ge
beuren zou met Willem, en was er sterk voor,
om hem, bongrd znalgrd, ten. eerste weer in de
koets te pak-ken en naar Amsterdam in veiligheid
te brengen.
Hier werden wij gestoord, Everards en Renting
kwamen binnen.

336

LOTGEVALLEN VAN

[Hierop meldt jufvr. Helder verder dat Renting,
alleen_ om zijne liefde aan haar te toonen, en na
zich overtuigd te hebben , hoeveel belang . zij in
Leevend stelt, zich verbindt alles in het werk te
zullen stellen om de gelegenheid te doen geboren
worden dat hij zich verdedige.]
Het slaat daar half tien. Mama weet dat ik aan
u schrijf. Ik ben niet heel wel." Waarom moest zulk
een edel jongeling op mij verheven, daar ik hem
niet met wederliefde kan beloonen? Mijne ouders.
waarderen hem zoo hoog; ik ook. - Was hij gelukkig!
Ik ben bedroefd, dat ik hem verdriet aandoe, die
zijn leven voor mij geven zoude. Altoos
uwe
CHRRISJE HELDER.
[Mej. Belcour ontvangt brieven van den heer
Roulin en van den heer Renting, waarin beiden
haar verzoeken hun te onderrigten waar de heer
Leevend zich bevindt. De eerste om hem te waarschuwen tegen de familie van Goudenstein ; de andere
om uit liefde voor jufvr. Helder, hem van dienst
te kunnen zijn. Op beide deze brieven antwoordt
jufvr. Belcour dat zij Leevend's verblijf niet kent.]
Majoor RENDRIX VELDENAAR aan mejufvrouw
JACOBA VELDENAAR.

Zeer :geliefde, zuster! Laat ik u bedaard
alles verhalen-, wat ik verlang u mede te deden.
Gij weet dat ons regenvent van garnizoen ver
Mijn kolonel zal u dit gezegd hebben.-wiseld.
Een lief hebber -van te paard te rijden, doe ik hier
vele toeren zonder een bepaald oogmerk waarheen.
Op een dier toeren , dien ik veel grooter genomen
had dan wel gemeend was, kwam ik voor eene her-
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berg, of wilt gij, een bierhuis, het eenige huis dat
ik in den omtrek 'van ® een half _ uur ontdekte.

Mijne uniform en een wel gezadeld paard, bragten ras
al het volk bij elkander, en ik werd ongemeen beleefd ontvangen , dat ik echter, aan mijn kleed alleen
toeschrijf. In de kamer tredende, zag ik op eenigen
afstand een jongeling in een grijzen jam, waaronder hij . zeer wel gekleed scheen; zijn hied was van
voren ne@rgeslagen, en stond hem diep over het
aangezigt. Ik eischte eene flesch wijn, en ddwijl
men hier altoos vuur aan heeft, en het een koude
dag was liet ik eens helder opstoken. De jongeling week naar een' venster, maar sprak niets.
De waardin , een grof, leefijk, oud wijf, sprak hem
om geld aan. Hij zeide met eene zachte, verlegene stem :
ik heb u alles gegeven, wat ik heb. Zij antwoordde,
dat dit niets beteekende , en dat, zoo hij niet
betaalde, zij hem bij den landheer zoude aanklagen,
dat het dan zoo makkelijk niet zou afloopen. Zij
sprak van haar zwager, een chirurgijn die ook geld
wilde hebben enz. — Verkoop uw paard, zeide
zij.; mijn man wil er u veertig gulden voor geven,
en dat is geld genoeg, en dan zullen wij nog niet
betaald zijn. Hiertoe scheen hij niet te kunnen
besluiten. Geef dan uw horlogie , zeide ze, en
houd het paard; wij kunnen het toch- niet gebruiken. Vergeefs. Zult gij mij dan niet betalen ? zeide
zij vervolgens. _Ja, - zoo gij het niet reeds zijt; ik
beloof u alles te betalen, maar dit hgrlogie kan ik
niet afstaan. Hij sprak zoo stil en zacht dat ik het
maar even hooren kon. Het wijf werd kwaadaardig: hebt gij hier niet bij de maand geweest, en
ziek. gelegen? En heeft mijn zwager u , niet alle
morgen bezocht? Geld, of ik ga noch van daag
naar den regter. Hij, zweeg, zeker om mijnentwil.
Vrouw, zeide ik, hoeveel moet gij van dezen hee
hebben. Zij noemde de som: Het was al in dat
oord een heele stuiver ; maar wat zou men doen?
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Mijnheer, zeide ik in 't Fransch , mag een eerlijk
man zonder u te beleedigen, u èene dienst doen?.
Ach, Veldenaar ! –;- hij vloog in mijne armen, —
Kent gij mij niet meer ? , — Ik schrikte terug.
L eevend ! gij hier ? ..... .
Ik sloot de kamer. Ta, ik zelf, ziek, gekwetst,
arm, verlaten; o mijn God! mijne moeder! mijne
moeder! lieve zuster! Hij viel op een stoel neder.
Hij was zoo vervallen, zoo bleek, zoo pijnlijk...
Ik snikte aan zijn hals.... o Mijn vriend , mijn
vriend, riep ik uit, toen ik u de eerste keer zag,
heb ik u onheusch behandeld; ik had ongelijk!
vergeef het mij! wat ken, vaat moet uw Veldenaar
voor u doen? — Help mij hier van daar! Ik heb
een manslag gedaan, en vlugt ; echter gedwongen,
bij verrassing... veracht mij niet; ik zal mij niet
regtvaardigen. — Verstomd drukte ik den doodelijk
bedroefden jongeling -aan mijn boezem. Ik gaf hem,
trillende van aandoening , een glas wijn. Maar hij
weigerde het.., ;maar vroeg mij... ach, zuster,
zuster! Willem Leenend. -vroeg mij om een stuk...
brood. — Ik heb hier -bij dit barbaarseh volk gebrek
geleden; toen het -weinige geld, dat ik bij -mij had,
verteerd was, lieten -zij mij op een zolder in een
armoedig bed liggen, zonder naar mij om te zien,
zonder het noodige : slechts eene goedhartige boeren
-hier dient, bragt mij, als ik in brandende
-meid,
koortsen lag, een pot met water of karnemelk , en,
nu ik een weinig overeind kom, 'is'hetmij ondoenlijk,
hunnen zwaren $kost te _eten,, el gaven zij mij dien. —
Nooit was ik -zoo in mijne ziel aangedaan. Ik liet
brood en boter binnen brengen, en sloot -de kamer
`zelf weêr toe. Met tranen at hij, of liever poogde
hij te °eten: zijne maag was te verzwakt, of zijne
ontroering te groot. Wat bedarende zeide hij: mijn
hart gaat open: ik moet spreken, u alles zeggen;
ik moet. Hierop verhaalde hij mij het geheele geval; gij, lieve zuster, zult zeker alles feeds weten,
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en een jongeling als Leevend kan, zelf om zich te
yersehoonen, onmogelijk onopregt zijn. Hier aangekomen zijnde, weinig voorzien van geld, en geheel onbekend, heeft hij door vermoeijenis en kommer de koorts gekregen.
Dit alles hield hem in deze ellendige herberg,
Ik verzocht om zijn arm te zien. Het gewricht
aan zijne hand was het zeer gezwollen, en de geheele arm rood en pijnlijk ontstoken. ik besloot dat
die chirurgijn hem niet kon genezen, al bleef hij
hier. ik zeide dat ik hem des anderen daags onzen
regements-doctor zonde zenden, ep wien hij zich
verlaten kon; betaalde het wijf en nog vier ducaten
overhebbende, bad ik hem die aan te nemen. Gij
kent Leevend... meer zag ik niet. Hij had zelfs het
vermogen niet, om mij iets te antwoorden; hij zag
mij aan, en zijne oogen vielen toe. De tijd dwong
mij te vertrekken. - Met smarte vertrok ik. Hij
hing aan mijn hals; ik haasde mij weg.
Des anderen daags zond ik den doctor, nader
conditie eener strikte geheimhouding, naar de hut.
Ik gaf hem een pakje linnen en eenige ducaten,
wel bijeengezegeld mede om, hetzelve aan den on
bekende te overhandigen. Maar, des avonds terugkomende, had hij van de lieden uit de herberg
gehoord, dat die jonge heer dien nacht stil vertrokken moest zijn, want dat zij in zijne kamer
komende, hem niet vonden. - Dit verwonderde den
doctor. - Het , ongure Hougduitsche wijf scheen an
tamelijk wel gebumeerd: zij had haar geld. Hij
ging in de ledige kamer, en vond op eene tafel
een stok papier waarop met poodlood stond: ik
ben hier niet veilig; dit was in het Latijn geschreven.
Ziedaar, lieve zuster, een omtanthg verhaal van
een gevel, dat mij zeer treft. - Gebruik dezen
zoo als awe voorzigtigheid best oordeelt. Hoe streelt
mij het denkbeeld, dat ik iets voor den begunstig-
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den minnaar eener jufvr. Helder heb mogen doen.
Dit zal haar eens aangenaam zijn; zij za met
met genoegen aan mij denken.
Duizend groeten en omhelzingen sluit ik in dezen
voor u alien. Kus moeder en de kinderen eens
voor mij, en geloof, dat gij geëerd en bexuind
wordt door
uwen broeder en vriend,
H. VELDEN AAR.
[Jufvr. Veldenaar geeft berigt aan hare vriendin
Helder, dat haar broeder Leevend ontmoet heeft.
Zij blijft er hij, dat Leevend te veel den schijn
tegen zich heeft, om niet te mogen aannemen,
dat hij in vele opzigten schuldig is en raadt haar
ernstig aan Renting tot echtgenoot te kiezen. =Aan mevr. Helder zendt jufvr. Veldenaar echter den
brief zelven haars broeders.
Mevr. Rijzig schrijft aan mevr. Everards, dat zij
hoogelijk ingenomen is met jufvr. Veldenaar en zich
schaamt vroeger op haar als op eene niets bedui
provinciale neërgezien te hebben. Voorts houdt-deu
zij het er voor dat jufvr. Helder bf op Willem
verliefd is, df op hem verlieven zal, want zij zal
ook wel zooveel van onzen aller moeder overgeërfd
hebben s om haar te doen haken naar het overbodene; en in dit geval heeft Willem evenveel verpligting aan mijnheer Helder als aan diens vrouw.
Mevr. Helder beantwoordt den brief dien zij
van mevr. Oldenburg ontving. Zij beklaagt 'haar har
doet onderzoek zoowel naar zijn gedrag,-telijk,n
als naar zijn tegenwoordig verblijf. Het laatste
gelukt haar slecht; maar omtrent het eerste kan
zij mevr. van Oldenburg ten volle gerust stellen.
Prof. Maatig acht hem hoog om zijnen ijver en om zijn
goed gedrag; slechts met de beste studenten ging hij
om en mogt hij gespeeld hebben, hetgeen mevr
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Helder zelve af keurt, dan is het mogelijk het gevolg van den raad van prof. Maatig, die hem aflei
ding heeft aanbevolen, ten einde zijne droefheid over
den dood van jufvr . Iloulm te temperen Ook zijne
ontmoetsnv met van Goudenstein moet niet zoo hoog
worden opgenomen; daarbij is hij minder schuldig
dan hij wel schijnt. - Voorts vraagt mevr. Helder
aan hare vriendin, of zij zelve niet eenige schuld
heeft aan de verkeerde rigting die Leevend's karakter
genomen heeft, én door in zijne jeugd aan zijne lijngevoe
ligheid voedsel te geven, én door toe te staan dat zulk
een jongmensch haar huis verliet in eene stemming,
die allernoodlottist kon worden voor zijn geluk.
Eindelijk raadt zij de. Heftig buiten de zaak te
laten.
Mevr. van Oldenburg beantwoordt den brief van
mevr. Helder, maar toont er zich bitter bedroefd
over dat deze haar zijdelings aansprakelijk stelt
voor de misslagen van haren zoon.
De heer

WILLEM LEEVEND

aan majoor

HENDRIK

VELDENAAR.

M ij n V e 1 den aa r! Zoudt gij mij ook een
oogenblik verdacht hebben, - verdacht van ondank
baarheid? Nu eerst kon ik schrijven; laat dit alleen
u genoeg zijn. Mijn hart sympathiseert met liet
uwe: kan het due lage gebreken hebben? Dat is
genoeg, dat moet genoeg zijn; ook dan als de
waarschijnlijkheid tegen mij getuigt. U bedanken?
Edelaardig man, vriend van mijn hart, kan ik u
bedanken, zonder u te beleedigen? Ken ik uwe
wijze van denken dan niet? Weet ik dan niet, dat
uw deugdzaam, uw gevoelig hart juicht over de
gelegenheid die gij hadt, om een ongelukkig jonge
hug, zulke diensten te doen, als gij mij bewezen hebt?

In mijnen boezem heb ik uwe edelmoedigheid opge
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schreven : woorden zijn te krachteloos .... o mijn Veltienaar, ik voel, ik voel zoo sterk hoe ik hetzelfde
zoude doen dat gij deedt, dat ik mij onmogelijk
kan verwonderen over uwe handeling te mijwaarts.
Maar de wijs, de onnavolgbare wijs waarop gij
mij behandeld hebt... dit, dit treft mij oneindig
meer; dit verbindt mij voor eeuwig aan uw persoon, aan uwe belangen, ook dan als de mijne
daardoor zoude lijden. Gij zult ondervinden dat
Leevend uwe vriendschap waardig is. Toen ik u de
eerste maal bezocht, was mijne geheele ziel gestemd am u hoog te achten; ik zocht uwe vriend
mijn hart neigde tot den braven zoon, den-schap:
beminden broeder eener familie, die ik zoo hoog
waardeer; ik werd teleurgesteld: maar hoe uitmuntend is reeds alles vergoed!
Na, nu heb ik mijn vriend gevonden, en die, o
vreugde ! is niemand anders dan Hendrik Veldenaar,,
de geliefde broeder eener dame, die ik als eene
zuster bemin. De vriend van haar..... Ach, Velde naar, ik moet zwijgen, ik weet, dat ik zwijgen
moet, ook tegen u.
[De heer Leevend geeft hier berigt, waarom hij
den doctor niet heeft opgewacht, maar reeds
vertrokken was vóár hij hem gesproken had,
als ook van zijn tegenwoordig verblijf. Doch dit
alles vinden wij omstandiger in den brief awn
mejnfvrouw Belcour.
Ik bevinde mij nog niet volkomen hersteld; ik
geniet hier aanvangelijk die rut, welke mij zoo
lang ontvlood. Eens, mijn vriend, zult gij mijne
geheele historie weten; niet opdat gij mij zoudt
vrijspreken van moedwillige misdrijven — gij verdenkt
mij daar niet van; — maar opdat gij zoudt kunnen
oordeelen, of ik vriendschap ken en onderscheide
van liefde. Laat den inliggende een veilig adres
geven. Hij is voor mij, en voor haar die hem
zal ontvano-eo , van het uiterste belang. De andere
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brief is voor mijne zuster: beiden beveel, ik u ten

sterkste aan. Mijne band weigert mij langer te
dienen-.. Behoef ik to te verzekeren, dat ik mijn grQOtsten roem steile in te zijn (Ie vriend van mijn
Veldenaar?
W. LEEVEND.

De heer wrLLE1(z LEEVEND aan mevrouw ALmA
RIJZIG.

Teedergelielde zuster! , ludo eerste ontroering, na het door mij bedreven ongeluk, schreef
ik u eenige regelen... Sedert dien dag tot op heden
is het mij onmogelijk geweest, om to eenig herigt
van mij te doen toekomen Maar wat kan lb ook te
schrijven hebben? De daad is gepleegd en mijn
leven in gevaar ,immers mijne veiligheid, indien ik
daarvoor niet alle mogelijke zorg draag. hoe smacbt
ik van verlangen om te hooren, hoe gij, mijne lieve
zuster, hoe mijne teederbeminde moeder zich bevindt.
Ik hoop immers dat gij beiden wel zijt, en ik mij
zelven niet nog meer te wijten hebbe. ik hoop,
dat de harmonie tuschen mama en u volkomen
blijft. Hierop vertrouwende, en uw goed hart kennende, verstout ik mij om aan haar, door uwe
tussehenkomst, deze regelen te schrijven: door uwe
hand zal zij die willen ontvangen.
TEEDERtELIEDR MOEDER!

Hoe aarzelt mijne pen, als ik mij de eere zal
geven, om aan u te schrijven. Mijne hand heeft van
eerbied mm droefheid. Ach, ik heb de beste (Ier
moederen bedroefd, (Ie toegeeflijkste.... Tic heb
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niet voldaan aan de verwachting die gij van mijne
goede opvoeding en het voorbeeld dat gij ons gaaft,
zoo billijk moest hebben. Ik heb niet genoeg gewaakt over mijne driften; mijne gevoeligheid niet
wel geleid. Ik heb mijne verwaandheid gekoesterd,
en ben gevallen! Ik ben in de wreede noodzakelijkh eid gekomen om mijne handen met het bloed van
mijnen medemensch te bezoedelen, of om zelf het
ontijdig slagtoffer zijner woede te zijn. Nu vlugt ik
voor den bargelijken regter, om mij ten minste
voor eene gevangenis te bewaren! Ik zal uw mede lijden niet opwekken, uw hart niet doen bloeden.
Ik onderwerp mij aan de harde gevolgen mijner
verkeerdheid. Ik vraag om niets dan om uwe vergeving. Vergeef mij, mijne geëerde moeder, mijne
jeugdige dwaasheden. Vergeef mij alles. Meer bid
ik niet; maar buiten die vergeving is mij het leven
een last. Om in uwe gunst hersteld te worden,
smeek ik niet; ach, laat mij die door mijn goed
gedrag herwinnen ! anders ben ik die onwaardig.
Ach, ,wist ik, wist ik of deze bede verhoord zal
worden ! Laat ik mij mogen noemen, zoo als mijn
hart mij gebiedt,
uw lief hebbenden en gehoorzamen
zoon en dienaar,
W. LEEVEND.
En nu bid ik u, waarde znster, dat gij ter gelegener tijd deze regels aan onze moeder voorleest
en mijne ootmoedige verzoeken bij haar ondersteunt.
Dit durf ik u verzekeren, dat uw broeder niet zoo
schuldig is, als hij velen zal voorkomen; eens - zal
ik mijn geheel hart voor u openen; maar gij . zult
mij nooit wederzien, indien ik niet met een opgerigt hoofd, mij in veiligheid en in eer overal kan
doen zien... Vaarwel! mijne lieve zuster; omhels
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uw man voor mij; kus uw -kind. Leef gezegend ,
en denk nu en dan eens aan
uwen lief hebbenden broeder,
W. LEEVEND.

De heer

WILLEBI LEEVEND

aan mejufvrouw

ADRIANA BELCO UR.

Waardste B e l cour ! Nu . eerst kan ik ondernemen om te zien,' of ik schrijven kan. Ik.
ben zeer krank geweest: het weinig beduidend
ongemak aan mijn regter , voorarm heeft mij onbeschrijfelijk veel doen lijden door de verkeerde wijs
waarop het behandeld werd. In de eerste dagen
telde ik het niet, ik dacht er haast niet aan, maar
het verergerde zeer, en toen viel ik in de handen van
een onkundige , die mij in zijne onwetendheid veel
smarte heeft aangedaan. Of mijne zware ziekte
daaruit, of uit eenige andere oorzakeu ontstaan is,
weet ik niet ; dit is zeker, dat ik niet heb kunnen
schrijven. Dit is het niet al. Ik weet dat ik niets
minder dan een bloodaard ben , maar het vreesselijk
denkbeeld: „Het geregt vervolgt u, en zal u, waar
het u vindt, arresteren : » een geheele sleep van
zwarte gebeurtenissen, die er langs zulk een treurtooneel zweven; de tranen mijner moeder, die
mijner zuster; eerre zucht van haar, die mij versmaadt, maar die ik aanbid! ... Ik kon niet
schrijven... Hemel ! verdiende ik wel dat iemand
dezer geliefde personen, dat • gij, vriendin van
mijne Lotje, vroeg: «waar is Leevend ? „, Zonder u
te vermoeijen met het nederzetten dezer overden
zal ik u, hetgeen mij ontmoet is, melden,-kinge,
en daarom van dien dag beginnen waarop ik getergd zijnde, den - degen trok. Onze vriend Roulin
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zal u zeker wel iets gezegd en u het pakei papieren, dat in mijn bureau lag, ter bewaring gezonden hebben.
[Na er zich over beklaagd te hebben, dat zijn
laatste brief aan jufvr. Belcour onbeantwoord bleef,
verhaalt hij haar omstandig het voorgevallene met van
Goudenstein, hetwelk den lezer reeds bekend is uit
de kopij van een brief die mevrouw Helder aan
Leevend's moeder zond. De aanleiding van den twist
was dat terwijl Leevend in een koffijbuis zat te
spelen, van Goudenstein was binnengekomen en zich
met eerie: onbeschaamde houding , regt over hem
geplaatst had , en zich met zijn spel had bemoeid;
Leevend had echter lang gezwegen, maar daarentegen veel gedronken. Eindelijk had van ,Goudenstein gezegd, op Leevend doelende: „„ deze kaap
heeft veel beter slag een aardig meisje te dêbaucheren ,. dan zuiver ombre te spelen; maar een
lief kind te laten sterven, en dat van hartzeer, dat
was al te boos; nu om de rekening effen te maken,
heeft hij zich over de arme ziel in den rouw gestoken; den aanstaanden dominé staat die kleeding
wel genoeg.» Dit had Leevend niet kunnen verdragen, en hij had hem verweten , dat hij vroeger om dergelïjke lastertaal geweigerd had te vechten. Verwoed
was van Goudenstein opgesprongen, en zou Leevené
zeker overhoop gestoken hebben, zoo deze zich niet
spoedig had verdedigd. Van Goudenstein liep zelf
bij het pareren, in Leevend's degen. Verder voegt
hij er bij, dat de meeste daar tegenwoordige studenten dronken waren, en dat zij die nog het meest
hunne tegenwoordigheid van geest bezaten, hem te
paard hadden geholpen en doen vlugten. ]Panrop
gaat hij aldus voort]
Ik reed door, niet wetende waar ik mij bevond,
dan alleen dat ik naar den kant van Utrecht ging.
Het was middernacht , toen ik mij' in een: open veld
bevonden ik hield niet stil voor de maan onderging.
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Do nachten waren kort; ik - hield stil en ontdekte

eene schuur : ik opende de deur, niet in staat zijnde
om van honger en dorst langer te paard te zitten..

Ik viel op een bos stroo. Tegen den morgen trad er
een knaapje in de schuur, dat ik tot mij, wenkte
en verzocht om wat te drinken te hebben. Meer
verwonderd dan verschrikt, haalde hij een pot met
water — nooit dronk ik ' met zulk een smaak;
nooit zal ik meer met zulk een smaak drinken,. Om
tien ure stond ik op, ging in huis; bedankte de
goede menschen , liet mijn paard grazen en reed
voort. Ik merkte wel dat ik verdwaald was, en hield
eindelijk in den omtrek van *** weder stil. Nu zag
ik eerst dat ik een anderen rok en hoed had , en.
dat ik: eene beurs in mijn haar droeg, dat te paard
zittende, niet met de gewoonte overeenkomt. Of
men mij dus verkleed had om mij te beveiligen,
dan of men mij in de confusie een ander kleed had
aangetrokken, weet ik niet. De hoed en de beurs
in mijn haar deden mij het eerste vermoeden. Ik was
over deze blijken van deelneming zeer getroffen. Ik
rukte de beurs terstond uit mijn haar, en stak die
in mijn zak. Mijne hand daarop machinaal in mijn
kamizool stekende , vond ik er eene groene beurs in,
die Snij niet behoorde en daar in eeneg geld. Ik ontroerde,, mijn hart klopte, ik begreep nu alles. Ach,
zeide ik, edelmoedige wildzangen; de Hemel he
Toone uwe goedhartigheid. Al mijn voorraad bestond
nu slechts uit tien ducaten, nevens een weinig
noodzakelijk linnen, dat ik in mijn valies gelegd
had, wijl ik, toen ik mij van huis begaf, het oogmerk had een dag of vier uit te blijven. Ik zette
mijne reis voort op *** ; altoos den grooten weg mij
ik verbaasd veel omreed. Nu begon-den,zoat
ik eerst tot mij zelven te komen. Nu en dan vroeg
ik eens naar den weg, doch reed dien nooit op,
om niet achterhaald te worden. Des avonds kwam
ik in een aanzienlijk dorp, aan het uiterste daarvan
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vernachtte ik, schreef een brief aan mijne zuster en liet dien brief daar: ik hoop dat hij bezorgd
is. Het weêr was ondragelijk heet, ik voelde, =dat
ik zeer onpasselijk werd, mijn arm was pijnlijk.
Ik besloot, dewijl ik niet langer kon zitten, naar
een huis te rijden,, daar ik' niet verre af was, en
hetwelk op eerre soort van heide ,"vrij ver van een
dorp gelegen was. Daar hield ik stil; het was een
armoedig bierhuis, van alle gemakken verstoken.
Rust en voedsel, meer eischte ik niet. Mijn paard
bezorgd hebbende, ging ik te bed, doch de pijn in
mijn arm belette mij te slapen.
[In , deze hut werd Leevend ziek, en dooreen
chirurgijn geholpen, die door ongepaste middelen
zijneewonde eer verergerde dan deed genezen; zoolang hij geld had, ging alles nog 'al wel, maar
toen hij geen geld meer had, en zijn horologie, de
gedaehtenis van Lotje, niet wilde verkoopen, Vet men
hem toen genoegzaam gebrek lijden. Slechts eene boerenmeid bezorgde hem nu en dan uit medelijden wat
drinken. Nadat hij zijne krachten genoegzaam geheel
verloren had, begon hij te beteren, en begon tevens
de lust tot het leven, die hem geheel verlaten had,
terug te keeren, vooral om zich bij hen , die hen
zoo dierbaar waren, te kunnen verdedigen. Maar men
liet hen aan alles gebrek lijden. Eindelijk ontmoet
hij den majoor Veldenaar. Na het bovenstaande medegedeeld te hebben, vervolgt hij aldus:]
De lieden in de herberg voldaan zijnde, waren
weder vriendelijk en wel tegen mij; de drijfveer,
belang, was we@r opgeligt, zij konden dus weder
werkzaam zijn. Zeer zeker zoude ik dus den doctor
hebben afgewacht; maar laat in den avond kwam
hier een luchtige knaap , zoo als ik aan zijne stead` en
manier van spreken bemerkte, want ik zag hem
niet. Die kende mij; immers ik denk het, en zijne
komst alhier kwam mij zeer bedenkelijk voor.. Het
was_ zoo als ook bleek, niemand anders dan de knecht
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van van Goudenstein, die direct uit Holland kwam,
hier aan de praat raakte over zijne reis, en het

ongeluk dat Zijne heer getroffen had Hij schijnt
het was in den stal geweest,en had daar mijn paard
gezien hetwelk hij kende Men moet weten wat
het zegt, Zijne vrijheid en veiligheid in gevaar te
zien of men kan niet beseffen dat ik in plaats
van den doctor en nader berigt van mijnen vriend
af te wachten, terstond van daar vertrok, niettegenstaande mijne krachteloosheid en gebrek aan alles.
Spoedig nam ik een weinig linnen uit mijn valies,

en vertrok zonder dat iemand zulks bemerkte.
De nacht was schoon en helder, ik ging zacht,
maar voelde dat ik niet langer op de been blijven
kon, ik zette mij op eenen heuvel, en leunde moedeloos tegen eenen afgeknotten eikenboom. ik hoorde
eindelijk een boerenwagen vrij hard aanrijden mijn
hart sloeg. 'i Werd ik achtervolgd? 't Ontvlugten? On.
mogelijk, in deze vlakte, en bijna bezweken door
vermoeidheid. Mijne vrees was ijdel. De wagen
naderde; er zat maar één man op; digt voorbij mij
rijdende zag hij mij hij hield stil maakte zijne
paarden vast en kwam naar mij toe Dit gaf mij
reeds een goed denkbeéld van den man. Hij vatte
mijne hand, en vroeg mij met een Overijsselsch, of
nog hooger accent wat mij deerde, en of hij mij
helpen kon? ik beantwoordçle deze vragen zoo goed
ik koude; zeide dat ik verdwaald was, ende koorts
hail vroeg of hij mij mede wilde nemen P - Gaarne
maar ik woon nog wel zes uren van hier. - Kunt
gij mij herbergen, dan is mij de plaats, waar gij
mij brengt, vrij onverschillig. - Wij hebben nooit
lieden geherbergd, maar dat zal wel gaan. Ik rees
op, en zette mij op den wagen.
[Door dezen man naar huis medegenomen, wordt
Leevend door diens vrouw met de meeste gastvrijheid
ontvangen en verpleegd De man reed na eenige
dagen weder na een vlek, een uur of vier van dâar
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gelegen en bragt schrijfgereedschap voor heft
mede. Hij eindigt zijn brief met deze woorden:]
Deze gaat onder adreg van mijnen vriend Veldenaar • die te *** , zoo ik althans meen, nog in garnizoen ligt. Uw antwoord wacht ik onder hetzelfde
adres. Redelijk getroost, doch vol verlangen naar
antwoord, sluit ik dezen. Denk, dat ik bemind
werd door uwe en mijne Lotje!
W. LEEVEN D.

Mejufvrouw

ADBZANA BELCOUB

aan mevrouw

SUZANNA HELDER.

M e v r on w! De inliggende, geadresseerd aan mejufvrouw uwe dochter, geeft mij de treurige gelegenheid , om aan u eenige regelen te schrijven, te meer
daar ik reden moet geven waarom dezen brief nu
eerst adres gegeven wordt.
Ten blijk harer vriendschap, had mej. Roulin mij, onder anderen, haar schrijflessenaar gelegateerd. Last en
moed ontbraken mij om dien te zien. Ik liet hem dus,
tot voor weinige dagen, bij den heer Roulin; maar
toen resolveerde ik om dien te ontbieden. Hij is mij
gezonden. Met al de vernieuwde aandoeningen over
mijn verlies, ontving ik dit aandenken. En eergisteren
nacht geen oog ' kunnende luiken, stond ik op;
plaatste mij daarvoor, en begon de geschriften en
brieven mijner vriendin eens ter vlugt in te zien.
Een verborgen laadj.e openende, vond ik daar dezen
brief weggelegd.
Uw karakter, mevrouw, is mij door zeker jonge
bekend; hierom heb ik best en ' voorzigtigst-ling
geoordeeld den brief aan uwe waardige dochter
door uwe tusschenkomst , te bezorgen. Iet aandoennelijk hart der jonge dame zoude, duchtte ik , wel
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eens te sterk kunnen getroffen worden, om haar
dien anders dan door eerie voorzigtige vriendin, ten

gepasten tijde over le geven, ik had mij zeker van
de brave jufvrouw Veldenaar in dzen bediend,
maar ik weet dat mevrouw Helder zoo zeer de teedare vriendin harer doehter is, als de voorbeeldige
moeder. Ziehier, mevrouw, dan een brief geschreven
door een engel onder de mensehen.... Ja, mevrouw,
,zij beminde den beer Leevencli onbeantwoorde liefde
is de oorzaak van haren dood. Hij zonde haar bemind hebben, maar kon hij P... Dit zij genoeg.
Geloof dat hij verre van berispelijk, voorbeeld ig,
groot gehandeld heeft. Hij is, dat beken ik, enge.
lukkig, maar onschuldig. ik heb nog geen een brief
ontvangen is hij dood! Leef hij? Waar is hij?
Tot afmattens toe vraag ik dit aan mij zelve.
Er berust een groot paket brieven en geschriften
nude rmij, mij op zijn bevel na het begane ongeluk,
toegezegeld gezonden. Wat het behelst weet ik niet.
Mag ik het u toezenden, opdat gij het opent? ik
weet dat indien hij, zoo als ik God hidde, nog
leeft, hij mij daarvoor eens met zijn geheele hart
danken zat Want wie buiten Zijne tegen hem inge
nömene moeder, bemint en eerbiedigt hij zoo zeer,
als mevrouw Helder?
Doe mij de ear aan, mevrouw, om mij te lateii
weten of gij deren ontvangen hebt, en of gij goed
vindt dat ik u het paket in bewaring geeft?
Met hoogachting ben ik,
MEVROUW!

uwe o otmoedige dienares,
A. BILCOUR.
[In een lateren brief meldt de heer Leevend aan
mej. Belponr dat hij zijn verhlijf bij den gasvrijen
-landmam verlaat, zonder bepaald te weten waarheen.
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Hij beklaagt zich bitter: van niemand eenig antwoord
op zijne brieven te hebben ontvangen, hetgeen zeer
afsteekt bij het edelmoedige gedrag van hen, die
zonder om te kennen, en zonder zelfs voor hunne
moeite eenig belooning te willen aannemen, hem
zoo trouw verpleegd hebben. Hij geeft zich uit voor
een Franschman.]
De heer PAULUS HELDER aan mejufvrouw cH$rsTINA HELDER.

Lie v e zuster ! In lang heb ik aan u niet geschreven , maar gij zult uit mijne brieven aan onze
ouders hebben kunnen zien, waar ik mij van tijd
tot tijd bevond, en wat ik merkwaardigs gezien
hebt. In uwe - vrolijke uren hebt gij wel eens gezegd , dat gij geen broeder wildet hebben, die ook
niet van Hercalaneum. en de heeren Cantons, zoowel
-als neef Jan ten minste wist te snappen, en uw
broeder heeft er zich op toegelegd om uwen wil te
gehoorzamen.
Vóór ik naar Zwitzerland vertrok, heb ik mij
een geruimen tijd in *** opgehouden. Men heeft
hier een sterk garnizoen, en logementen, zoowel
als particuliere huizen, alwaar sterk gespeeld wordt
Vele jonge lieden, en daaronder van zeer goe
den huize, maken eene kostwinning van het dobbelspel. Hoe afkeerig ik ook van het spel ben,
ging ik echter daar meermalen, om den kring
van aanschouwers te vergrooten en eens te zien
wat daar zoo al omgaat. Op zekeren avond, of
laat ik liever zeggen nacht, bevond ik mij in
zulk Benen kring. Al de aandacht was gevestigd op
twee heeren, die reeds van den voor-avond afgespeeld hadden; ik meen dat het trente-un was.
De een, een Duitscher, mij onbekend, zat over mij;
tegen hem over zat een jongman, die eene zeer
goede •houding. had. Zij spraken zacht. en weinig
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dat . ik besloot het
einde af te wachten; zoo deden ook ettelijke andere heeren. Maar op, eenmaal vliegt de jongman overeind,.
en zegt in zeer goed Hollandsch, dat de Duitscher
ook , verstond: gij speelt valsch, schurk d en gaf hem
meteen een klap om de voren , die goed raak was..
Ik heb zoo lang met u gespeeld, om te zien of ik
u niet eens kon attraperen. Hier, mijne hoeren, is
het bewijs. Mijne verhaasdheid was groot, toen ik
den heer Leevend zag; hij was het zelf. Ík hoorde
dat hij een gerommeerd speler, en bij deze klanten
bekend was.
Hij zag mij nog niet; de Duitscher werd voor
schelm uit het vendel dezer eerlijke 'lieden gejaagd,
en de held van de historie . bleef met een.. algemeen
gejuich meester van het slagveld. Men verzocht hem
nog eerre partij te spelen; men drong er op aan, en
de vriend zette zich nogmaals aan de .tafel. Toen
plaatste ik mij regt voor hem, genoegzaam achter
den stoel zijner partij. Hij zag mij onverwachts en
schrikte, maar herstelde zich en beantwoordde
mijne buiging met die fatsoenlijke koelheid, die ons
overtuigt hoe weinig belang men in iemand stelt.
ik besloot te blijven en hem, als het gezelschap
scheidde, aan te spreken. In weinig tijds verloor ' hij vijf honderd ducaten , die, hij dienzelfden
dag gewonnen had, zonder er zich veel over te
bekreunen. Oprijzende zeide hij alleen: de fortuin is
mij niet gunstig. Min of meer onthutst, trad ik
naar hem toe. Hij wierd vuurrood en drukte mijne
hand hartelijk. Laten wij hier van daan gaan, zeide
ik. Hij antwoordde : dat hij hier drie dagen gelogeerd
had, en dewijl hij des anderen daags vertrok, het
der moeite niet waard was, om een ander verblijf
te zoeken, . ik toonde mijne verbaasdheid van hem hier
te vinden, en, voegde ik . er bij : zoo slecht gekleed!
Hij antwoordde: dat men op reis dikwijls stof krijgt
om zich te verwonderen; hij scheen daarover ook

Het - spel werd zoo geanimeerd ,
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niet verlegen. Hij noodde mij op zijne kamer ; ik
volgde hem, benieuwd zijnde hoe ik het daar vinden zou. Niets was armoediger; zijne kamer was
niets anders dan een afgeschoten hoek onder het
dak, waarnaar men door een steilen morsigen trap
moest zien te geraken. Twee stoelen, eene tafel,
een bed, een ouderwetsche spiegel, ziedaar de
meublementen van zijne kamer. Ik zag dit zoo eens
aan en glimlachte. Dit moet hij zeker voor eene
beschimping hebben genomen, want hij zag mij op
eene wijze aan, die veel beduidde.
Ik. Hoe zeer uwe omstabdigheden veranderd zijn,
gij blijft nog zoo al dezelfde.
Hij. Een eerlijk man is boven zijn lot; hij kan
ongelukkig worden , maar hij kan nooit verachtelijk
zijn.
Ik. Ik zie dat de godsdienst en de zeden van een
eerlijk man van een alooi zijn.
Hij. Ongetwijfeld wildet gij dat de eene de andere tegensprak?
Ik. Ik wilde dat een eerlijk man zich zelven niet
ongelukkig maakte, of zijne vrienden schande aandeed.
Hij. Ik versta n; maar zijt gij wel in staat om
over Willem Leevend billijk te oordeelen?
Ik. Stel er mij in staat toe, opdat ik u naar uwe
verdienste beoordeele.
Hij. Gij geeft u zoo vrij wat airs op uwe fraaije
kleêren ; spreekt men zoo tegen eenen vriend?
Ik. Tegen een vriend? Neen !
Hij. Dan heb ik ook niets met u te maken.
Ik. Meent gij dat? Nogmaals, hoe komt gij
hier ? Waar gaat gij heen? Hoe zijt gij zoo slecht
gekleed ?
Hij. Deze vragen zoude ik met mijne geheele ziel
aan eenen vriend beantwoorden; maar Willem
Leevend is aan Paulus Helder geenszins verpligt
zijne nieuwsgierigheid te voldoen. (Ik werd moeijelijk.)
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Ik. Vaarwel mijnheer. Uwe trotschheid en ligtvaardigheid zullen uw ongeluk voltooijen, en u

uit het gezelschap van brave lieden verbannen.
Apropos, kan ik u ook ergens dienst mede doen?
Hij. Gij mij dienst doen? Zooverre ben ik niet
vernederd, dat ik verpligting zoude kunnen dulden
aan iemand, die mij tergt. Feliciteer u zelven, dat
gij eene zuster hebt die ik eerbiedig.
Hierover zeer gestoord, ging ik weg; hij schelde
een knecht, om mij uit te lichten, en sloot zeer
driftig zijn fraai verblijf toe. Des anderen daags
's morgens vernam ik of hij daar nog was; maar hij
was reeds vroeg in den morgen vertrokken; niemand
wist waar heen.
Ziedaar! Nu ben ik geregtvaardigd; meer bedoel
ik niet. Mijne zuster zal nu zien dat ik tamelijk
wel over den vriend geoordeeld heb. Laat uw antwoord mij dit verzekeren.
[Verder verhaalt de heer Helder het een en ander
aangaande zijne reis , die hij daags na zijne ontmoeting met Leevend, naar Zwitserland heeft voortgezet
en eindigt met de volgende woorden :]
Ik zou wel vergeten dezen te sluiten. Heb ik ook
misbruik gemaakt van het voorregt den reiziger
verleend, om veel te mogen praten ? Zal ik haast
mijne brieven aan mevrouw Renting adresseren?
Ik omhels u met broederlijke liefde: groet uwe
vriendin zeer bijzonder voor
uw vriend en broeder,
P. HELDER.
[In een brief aan mevr. Rijzig meldt jufvr. de
Harde dat hij een bezoek gehad heeft van mevr.
van Oldenburg. Zij kwam zich beklagen, dat zij niemand had dan haar en haar man, want dat Willem
zich hare liefde onwaardig maakte ; dat Daatje en
Rijzig geheel met haar gebroken hadden, doordien
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zij van Oldenburg al de schuld gaven van Willem's
ongelukken, en dat zij nu eindelijk ook een brief
van hare vriendin mevr. Helder gekregen had, die
Willem verdedigde en veel van zijne misslagen op
rekening van hare zwakheid stelde. Zij laat dien
brief aan mejufvr. de Harde lezen, welke mevr.
Helder in vele opzigten gelijk geeft, gelijk later
ook de heer de Harde doet, die schrikkelijk uitvaart over van Oldenburg's gedrag, en diens echt
belooft eerstdaags zijn broeder eens onder-genot
handen te zullen nemen.]
Mevrouw

SUZANNA HELDER

aan mejufvrouw

ADRIANA BELCOUR.

Mejufvrouw, hooggeachte vriendin!In
mijn geheel leven heeft mij niets meer getroffen,
dan de inhoud des briefs, door uwe zalige vriendin
aan mijne dochter geschreven; en nimmer zal ik u
genoeg bedanken kunnen voor uwe oplettendheid om
mij dien ter hand te stellen. Ik weet niet, jufvrouw,
hoe ik u mijne erkentenis daarvoor immer zal kunnen toones. Ik verlang vurig eene vrouw te zien,
wier karakter zoo achtingswaardig is; die de vriendin van eene Lotje Roulin, die de vertrouwde was
van een jongeling, mij dierbaar als eenen zoon.
Edelmoedige Belcour, wees gerust: indien de lieveling van eene Lotje Roulin mijne dochter verdient, hij zal haar hebben; haar vader zelf zal"
haar aan hem geven. Mijnheer Helder is regtvaardig : hij zal dan den jongeling aan zijn vader
drukken, dien hij nu veracht en veronge--hart
lijkt ! Waar is hij ? Weet niemand waar en hoe hij
zich bevindt ? Ik vrees, of zijne gehoonde edel
een deerlijk gebrek hem niet wel naar-ardighen
een ander werelddeel heenvoeren .. ...En
En wat
dan? Wie zal hem dan getuigenisse geven kunnen
van zijn gedrag ? ....... .
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Ik weet, waarde jufvrouw Belcour, hoe gij mij
p ; ik
bemint. Vindt gij het goed, zend mij he.tpaket;

zal het openen; ik ken Willem Leevend,. ....[let
belang dat ik ik in hem stel, zal, komt het hem
ter kennisse, hem verrukken.-,ik hoop ook in dat
paket een uitdagings-briefje te zullen vinden, dat
mij ter zijner volkomene verdediging hoognoodig is.
Zend mij ter gelegener tijd aan het adres van den
heer Jacob Renting het paket; of wilt gij liever
dat ik er een vertrouwd knecht om zende, dien gij
dat tegen eenen brief van mij kunt ter hand stellen?
Gij zult zeker niets van den brief der zalige over
ledene aan mijne dochter weten. Hij is mij te
dierbaar om hem een oogenblik uit mijne handen te
geven; maar ik zal hem zelve copieren, en u
die copie hiernevens insluiten. oe aanbiddelijk
zijn de wege
n der Voorzienigiieid .. ......Lieve
beminnelijke, moest gij naauwelijks in den bloei
uwer jeugd dit leven verlaten! Moest mijne dochter
de ongelukkige hinderpaal van uw geluk zijn? Moest
aldus de deugd en de liefde van eenen miskenden
i
jongeling met zonneglans uitschitteren .. Waar
voeren mijne gedachten mij henen!
Hoe streelt, hoe troost het mij, hoe rust mijne
ziel uit bij dit denkbeeld Willem Leevend verdient
al mijne achting; ik heb den grooten man, den
deugdzamen denker gezien in den zorgeloozen,
blijmoedigen jongen. Hoe zal de ziel mijner dochter
in verrukking zijn, als zij eens hem, dien zij altoos
beminde, als den gnnsteling van baren braven vader
zal beschouwen... Laat het u niet vreemd toeschijnen
dat ik van dit alles voor haar een ondoorgrondelijk
geheim maak. ik moet, mejufvrouw. Het geluk mijner
dochter is het mijne. Vóór wij Leevend behouden
weder zien, zal zij niet het minste kunnen vermoeden van alles, wat wij weten. Haar gevoelig
hart lijdt maar te veel door vriendschap en medelijden, door de vrees of hij wel geheel onschuldig zij.
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Hoe komt het, mejufvrouw, dat ik aan u schrijf ,
als aan eene vriendin mijner jeugd? Ik bemin, ik
eere u. Ik vorm reeds een plan, waarin ik u begrijp... Deed zich de gelegenheid op, om u in
persoon te kunnen zien l Dit kan, vrees ik, vooreerst niet geschieden. Geloof dat gij eene allerbijzonderste vriendin hebt in
SUZANNA HELDER,
geb. VAN BEEK.

MejufVr'OUW C ORNELIA WEST aan mevrouw ALIDA
RIJZIG. 1 )

Waarde nicht ! Toen ik van u scheidde ,wist
ik nog niet wat ik eigenlijk van u maken zoude. ik
hoopte dat ik genoeg van mij zelve in u zoude
vinden, om u lief te kunnen krijgen; want gij he
vielt mij ongemeen wel. Maar ik ging voor zulk
eeuen langen tijd naar buiten; hoe kwam ik daar
achter? Ik" kreeg den inval om u te schrijven.

1 ) Mej. West is eene nicht van den heer Rijzig.
Zij heeft reeds eens een brief aan mevr. Rijzig geschreven, en daarin voorgegeven dat het haar zeer
leed deed, met hare familie naar buiten te moeten
gaan en de stad te moeten verlaten. Zij heeft een
afkeer van het buitenleven, Mevr. Rijzig heeft haar
daarop geantwoord, en de genoegens van het buiten
afgeschetst, dat, onder den schijn van-levnzó
mej. West te beklagen , zij echter toont de genoegens van het landleven op zeer hóogen prijs te
stellen.
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Hoor, Keetje West, zeide ik, krijgt gij geen - ot
geen voldoend antwoord, dan is dat afgedaan ; dan
moet gij dat plan van associatie ter zijde stellen,
en u wçii met u zelve blijven vergenoe"en ik
krijg antwoord, - een voldoend antwoord; wel ziedaar, ik gooi den dunnen sluijer ook af: zie mij, zooals ik ben! Convenieer ik u voor eene vriendin,
't is wel; zoo niet, dan gaan wij elk onzen gang,
en wij blijven waarde nichten. Gij hebt mij gezegd
dat ik geest heb; mijne schoonzuster verzekert mij
dat ik veel verstand zal hebben, als ik er het
mijne toe doen wil; en ik zelve weet dat ik gelegenheid genoeg had om de wereld al Vrij op de
keper te leeren kennen. Al mijne afkeerigheden
van liet buitenleven waren grimaces. Het was alleen
om mij zeker air te geven, om du ton te zijn, dat
ik de publieke vermaken en de gezelschappen zoo
frequenteerde. Ik ben die moede; zij zijn zoo een
zelvig voor mij, dat ik nog liever, - enfin, ik weet
zelve niet, wat ik niet liever deed; maar de mode
moet gevolgd, zoo als gij weet, nicht Rijzig.
Ik vraag, zegt gij, niet naar uw broeder: wees
echter niet boos op mij; ik stel ma g tig veel belang
in hem; en dat wel zonder, zoo als de Zeeuwen
zeggen; naar mij toe te rekenen. Mijn hart is al
voor dag en jaar in den knip; maar ik zal er wel
zorg voor dragen, dat hij, die mij die pots gespeeld
heeft, er niet achter kome. Hoor, meidlief, ik denk
zoo ongunstig over zijne geheele sexe met opzigt tot
de vrouwen, dat ik nog niet kan in 't hoofd krijgen,
dat hij nu juist de pastor Fido zijn zonde. Om hem
zonder zijn weten op de proef te stellen, ging ik
te liever mede naar buiten. ik weet ook nog niet
regt, of het waar is dat wij zoo weinig meester
zijn van de duurzaamheid eener drift, als van ons
leven. Nu, nu, er is geen haast bij. Lang wachten
doet wel lieven. Bedenkt mon adorable zich nog?
Goeije reis! Ben ik te volage om eene gevestigde
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te kunnen hebben? Wat is er aan verbeurd? ik alleen zal er over moeten Iagchen.
Ik weet, dat u deze wijs van denken niet bijzonder zal bevallen ; want gij zegt dat gij, zonder den
minsten snor van verliefdheid weg gehad te hebben,
maar eens wat heel kostelijk getrouwd zijt Gij zegt
het! Mogelijk hebt gij uwe eerste liefde overleefd;
mogelijk wilt gij het voor uw man niet weten, dat
hij zooveel hij u vermogt; 'hoe het zij, dat gij zoo
koel als een ijskelder voor Bram waart, toen gij
hem trouwdet; - neen dat mag ik van u niet
gelooven: me dunkt, zoo onvoorzigtig kunt gij niet
zijn.
Hoeveel houde ik nu van Rijzig; hij heeft eene
vrouw genomen,' die ik zocht om er eene vriendin
van te maken, maar die ik, buiten dat gelukje,
anders wtliigt niet in deze wereld zoudé gevonden
hebben. Tante Rijzig zal u niet heel veel goeds van
mij gezegd hebben? Dat weet ik. ik ken geene
vrouw die zoo op zich zelve is; ei wat, 't is of zij
in geene betrekking staat met alles, wat haar omringi. Aan haar had ik dus nooit iets. Onze nicht,
de dichteresse, wel, wat is daarmede aan te vangen? Zij is of al te wijs, of al te gek, - hoe wilt
gij? - om er iets mede te beginnen, en om haar
voor mijn vermaak te houden - het is mijne
nicht, - vooral, zij heeft een zoo goed hart, dat
dit mij zeker weinig eer aan zoude doen. Betje,
mijne schoonzuster, is zoo verheerlijkt met haren
man, dat zij, geloof ik, thans om geene vriendschap denkt, en dit zal er niet op beteren; gij
kent haar karakter, gij stemt toe dat Jan West een
man 1 is die haar verdient Hebt gij vraa"t
zr, 'rij
zeker, hebt gij dan nimmer déne vriendin gehad
Eene vriendin? Spreek eens van een paar douijn
kind, dan kunnen wij verder gaan.
[Hier volgt eene verhandeling, predikatie, .Sa.tyr,
rapsodie, al wat men wil, over de vriendschap der
Z5
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dames du ` bon ton, welke voor de lotgevallen van

Willem Leevend weinig van belang zijn, en ° die
daarom wordt weggelaten.]
{Mej. Helder beantwoordt den brief van haren
broeder en laakt zijn gedrag tegenover Leevend
zeer. Dat gedrag is liefdeloos, niet dat vanriemand
die den vriend zijner jeugd op een dwaalweg ontmoet : het is Helder zelven onwaardig. Zij verhaalt
zeer beknopt Willem's laatsteg lotgevallen , en vraagt
hem of hij zulk eerie behandeling verdient, als hij
van Pauw heeft ondergaan. De brief van jufvr.
Helder wordt op de volgende wijze door hare moeder geëindigd.]
Hoe weinig, mijn waarde zoon, bevalt mij de
brief, dien gij aan Chrisje over uwen vriend Leëvend
geschreven hebt! Hoe verre wijkt gij nu reeds af
van die leer, die zoowel de zachtmoedigheid des
geestes , als eenen reinen wandel aanbeveelt! Zou
een goedaardige Willem Leevend wel zoo omtrent
u gehandeld hebben, indien hij u in zulk een droevigen staat gevonden had; in een gezelschap, zoo
verderfelijk voor uwe zeden, als voor uwen naam
en uwe gezondheid ? Voorzeker neen ! En gelooft gij
dat ik hem zoude beminnen , indien hij zich , zoo omtrent u gedragen had, als gij u omtrent hem gedragen hebt? — Zoudt gij, in zulk een geval, ook
geloofd hebben dat hij braaf deed omtrent eenen
ongelukkigen vriend? Dit kan ik niet denken. Keer
terug, mijn lieve Helder, van zulk Bene verkeerdheid. Belijd aan uwen vriend, zoo ras de gelegenheid
zich 'voordoet, dat gij slecht gedaan hebt: doe hem
vergoeding, en herwin hierdoor mijne achting. Uwe
zuster kan mij nimmer reden tot misnoegen geven:
zij kent, ` maar volgt ook haren pligt. Nooit zal
zij aan eenen onwaardige hare hand geven; , en ik
verzoek dat gij u des ook niet noodeloos bekom
liet niet waarschijnlijk , dat zij voor--mert.:alis
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eerst nog denkt om van staat te veranderen. In
den brief van papa zal ik meer en omstandiger
schrijven: dit tusschen ons, van
uwe liefhebbende moeder,
S. HELDER.
Mejufvvrouw

ADRIANA BELCOUR

aan mevrouw

SUZANNA HELDER.

M.e v r o uw! Dewijl de heer Bernards verpligt
is naar Rotterdam te gaan, en ik weet, dat ik hem
dingen van het allerhoogste belang veilig kan toevertrouwen, heb ik hem verzocht om bijgaand pakje
alleen in eigen handen aan u over te geven. Hierop
ben ik volkomen gerust: den weinigen tijd dien ik
nu nog over heb, zal ik besteden om aan u, mevrouw , te schrijven. De heer , Bernards is een fatsoenlijk welgezeten koopman. Hij beminde jufvrouw
Roulin , en was nooit meer de vriend harer familie, dan toen die het allerongelukkigst was met
opzigt tot hare tijdelijke middelen. Hij was merkelijk ouder dan zij. Ik kende hem sedert lang, en
vond in hem een man, die verdient met onderscheiding
behandeld te worden. Gij, mevrouw, zult hem nader
leerera kennen, uit sommige brieven , tusschen
mijne vriendin en mij gewisseld; want ik zende u
niet alleen het gecachetteerde paket van den heer
Leevend, maar voeg hier ook al de brieven bij , die
ik van hem ontving, als ook alle, die ik in de
bureau mijner zalige vriendin betrekkelijk dit geval gevonden heb.
Kan ik, mevrouw, u wel immer grooter blijk geven
van mijne hoogachting, dan door u alles toe te
vertrouwen, wat gij kunt verlangen te weten? Lees
en voel alles, wat een deugdzaam medelijden het
hart eener vrouw kan doen gevoelen; ook , als zij
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niet zeer hartstogtelijk is! Juicht gij niet in awe

vooringenomenheid omtrent een jongeling, als mijn

vriend? En kunt gij zonder tranen, een engel zien
wegkwijnen, door eene liefde, zoo zuiver, zoo verheven als er ooit eenen vrouwelijken boezem verwarmde?
Hoe beu ik het met a eens, mevrouw, om niets
van dit alles, voor alsnog, aan awe beminnelijke
dochter te doen weten. Met een mij ongewoon sterk
verlangen wensch ik de uitmuntendste aller moeders te zien: ik begrijp echter dat dit vooreerst
niet zijn kan.
Mogelijk weet gij niet, mevrouw, dat ik niet behoor onder het getal dergenen aan wie de Godheid
aanzien en schatten mededeelt. Ik ben de dochter
Vail een Fransch predikant, kende naauwelijks
mijne ouders, werd uit Christelijk medelijden aangenomen door de zalige ouders mijner Lotje. Aan
die ben ik alles verschuldigd: eene voortreffelijke
opvoeding en eene kostwinning, die mij meer geeft
dan het noodige... Daar is de heer Bernards: hij
weet niets van den inhoud dezer.
Uwe hoogachtende dienares
A. BELCOUR.

Majoor

HENDRIK VELDENAAR

aan mejufvrouw

JACOBA VELDENAAR.

Teedergeliefde zuster! ik haast mij om
a te schrijven. Meer dan acht weken lag er na veel
onizwervens, aan mijn tegenwoordig logement een
paket brieven, allen van den ongelukkigen jongeling, over wien Ik a in mijnen laatsten zoo breedvoerig geschreven heb. Zijnen brief aan mij sluit ik
hierin; den anderen geef ik terstond adres. Alles is
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te zamen geloopen om dit dralen te veroorzaken. In
de confusie waarin ik van hem scheidde, vergat ik
hem te zeggen dat wij van garnizoen veranderd
waren. Maar ik schreef hem dit ook, en dat ik met
onzen generaal een Duitsch reisje ging doen, niet
wetende hoe lang dit mij zoude ophouden. Ik gaf
dien brief met eenige noodwendigheden, aan den
regements-dQ,ctor mede, niet -: anders kunnende denken, dan dat alles wel en veilig zoudebezorgd
worden. De heer Leevend was reeds vertrokken:
ziehier wat hij daarover schrijft. De gevolgen
vloeijen allen zeer natuurlijk uit deze oorzaak. Nu
blijft de groote vraag waar hij is, en in welke omstandigheden ? Wat moet hij denken, dat niemand
hem eenig antwoord zendt .... ? Kan hij niet uit
grootschheid alleen een desperaat voornemen ge
hebben? En heb ik mij zelven echter wel iets-volgd
te verwijten .... ?
Indien hij dat gedeelte van Duitschland ware ingekomen alwaar ik mij onthouden heb, ik zoude
hem waarschijnlijk ontmoet hebben. Maar zoo gelukkig heb ik niet mogen zijn. Heeft men ook berigt
van hem in Holland? Meld het mij terstond, als
ook of het mogelijk is dat ik hem kan vinden.
Indien men mij de plaats maar weet te zeggen;
mijn hart brandt in mij om hem te zoeken, te vinden, te regt te brengen ! ... Hij is mijn vriend, een
vriend, zoo als ik nooit had: een jongeling aan wien
ik de verborgenste geheimen van mijn hart kan,
begeer, vurig wensch toe te vertrouwen. Ik ben
zelf naar de hut geweest, en kom zoo terug,
maar niemand wist mij iets meer te zeggen. Zijn
fraai rijpaard staat bij mij op stal: ik ga het dikwijls zien of liet wel bezorgd wordt, en zal er
wel eens gebruik van maken. Wie is ' jufvrouw
Belcour, aan . wie zijn eerre brief geadresseerd is?
De brief is verbaasd dik; ik denk, adat er aanmerkelijke verhalen in voorkomen.
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Wat verlang ik ons van onze dierbare ouders

gunstige berigten te ontvangen, vooral betrekkelijk
den welstand mijner teedergeliefde moeder ik
vrees, dat ik vooreerst het lang gewenseht genoegen
niet zal hebben, om u allen te omhelzen. Omhels
alfen met een hart vol genegenheid. Vergeet niet
uwen vriend, mijn waarden kolonel.... Mijn knecht
waarschuuwt mij, dat de post vertrekt. Wel dan,
H. VELDEN AAR
Mej. de Harde stelt aan mevr. Helder voor om
gezamelijk met mej. de Vrij en mevr. Rijzig eene
beurs voor Willem bijeen te brengen, ten einde hem
van het noothge te voorzien , zijne schulden, zoo
hij die hebben mogt,. te voldoen en hem over te
doen komen. Zoo er maar gelegenheid is om teontdekken waar hij zich bevindt! Zij spreekt Leevend
van al wat hem ten laste gelegd wordt, Vrij, en
ootste schuld aan de zwakheid zijner
geeft de gr
moeder en de heerschzucht van van Oldenburg.
Mevr. Rijzig zendt dien brief ingesloten in een
van haar zelve aanjufvr. Helder, met het verzoek hem
wel aan hare moeder te willen geven. Zij is daarbij
onuitputtelijk in den lof harer goede tante de Harde
en drukt tevens den wensch uit dat jufvr. Helder
baar met eenig antwoord zal vereeren, waarnaar zij
zeer verlangt,]
Mejufvrouw JACOBA VELDENAAR aan mevrouw
SUZANNA HELDER.

Me vr o u w! Gister avond ontving ik den inliggende van mijnen broeder: over deszelfs inhoud
zal ik thans niets aanmerken: de tijd is te kort;
en ook ik ben zoo aangedaan over dien ongelukkigen zamenloop van zaken, waardoor het geheele
paket brieven is blijven liggen, dat ik 1 niet zoo
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schrijven kan als ik moest wanneer ik de eer heb aan
mevr. Helder te schrijven. Ik twijfel niet mevrouw of
ik zal aan uwe verwachting voldoen , wanneer ik voor
alsnog niets van de groots zaak aan mijne vriendin
mededeel. Trouwens, wat voor troost ligt er in dit berigt, nu wij niet weten, waar hij zich bevindt, en hij;
zeker uit mismoedigheid op eenen dwaalweg zal geraakt
zijn? Hoe waar is de aanmerking, dat naar oogenschijn geringe oorzaken allergewigtigste gevolgen
kunnen voortbrengen? De aankomst van een lijfknecht in eene herberg of mogelijk wel zijn gaan in
den stal, is het wat zoovele verwarringen veroorzaakt. Ware dit niet gebeurd, alles zoude voor lang
en op de beste wijs zijn afgeloopen....
Den brief van Leevend aan mijnen broeder leg ik
hier bij: beide zal ik liefst uit uwe waarde hand
terugontvangen.
In haast teekene ik mij,
T. T.
J. VELDEN AAR.

Mejufvrouw ADRIANA BELCOUR aan mevrouw
SUZANNA HELDER.

Mevrouw ! Zoo spoedig had ik niet gedacht
gebruik te maken van het mij opgegeven adres:
maar de brieven met den laatsten post ontvangen, geven mij daar de gelegenheid toe. Ik ontving beide tegelijk , schoon zij zooveel in dagteekenig verschillen: hoe zulks komt, begrijp ik niet.
De tijd zal al het wonderbare wegnemen; wij
moeten geduld hebben. Ik verzoeke U: waarde
mevrouw Helder, dat gij de nevensgaande brieven
niet\ inziet, voor gij gezorgd hebt, dat men u niet
kan ' verrassen. Zij zullen uw genegen 'hart
sterk treffen: het was mij echter onmogelijk,- daar
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van uittreksels van te maken: niet alleen bij

gebrek aan tijd, maar omdat ik u mijnen vriend

zoo als hij is, wil doen zien.
Uwe dienstwaardige dienaresse,
A. BELCOUII.
[Mevr. Helder bedankt mej. de Harde minzaam
voor haar schrijven. Ware Leevend met geld te
helpen, de zaak zou spoedig geschikt worden; maar
tot hiertoe zijn alle nasporingen die in 't werk ge
steld zijn vruchteloos. Over de dwalingen van haren
neef behoeft zij zich niet te bekommeren: zijne
beginselen zijn te vast om hem niet spoedig weer te
regt te brengen.
Jufvr. Helder toont zich zeer vereerd met den
brief van mevr. Rijzig. Vroeger heeft zij nooit ge
wenscht en er zelfs nooit aan gedacht om de vriendin van jufvr. Leevend te worden. Maar nu...!
Vooral hare deelneming in Willem - s lot heeft jufvr.
Helder zeer voor haar ingenomen. Zij schrijft z0ó,
dat hare genegenheid voor Leevend door haren ge
heden brief heen blinkt.]
Mevrouw PETIcONELLd. EVEEAKDS aan mevrouw
ALIDA icyzzo.
Waarde vriendin! Gij hebt gelijk; mijn
lang stilzwijgen moet u zeer onvriendelijk voorkomen maar gij zijt zoo spotziek, dat ik bijna u
de reden daarvan niet durf melden. Aan onderwerpen kan het niet haperen, als men met de familie
van mijnheer Helder bijna huisselijk verkeert. Vele
drukten heb ik niet; ook schoon ik geene tante heb,
bij wie ik den aanstaanden vreemdeling meen te
gaan afwachten. Wat dan? ik zal het wagen. Om
dat ik gedurig al klaarder zie, dat ik geen vloot
houden kan. Uw vernuft overstelpt mij geheel; en
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het moet wel het ware vernuft zijn, dewijl mevrouw
Helder, Chrisje en Coosje zich waarlijk er eene
fête maken van uwe brieven te lezen. Gij moet
inagtig verstandiger worden of ik leer achteruit.
Het zal met mij gaan als met onze vriendin, die
zich ten minste zes winters in haar buitenleven
vermaakt had met haar clavier te beduimelen, en er
regt veel genoegen in gesmaakt had, vooral omdat zij
er zoet bij kon zingen. Maar zij hoort op dat zelfde
clavier eene dame spelen...... 't Is, zeide zij, gedaan ; zij sloot het toe , en liet het bij zekere ge
vroeg haar meermalen om-legnhidvrkop.M
te spelen: zij antwoordde eenvoudig : ik kan niet
spelen; vraagt dit aan mijne nicht, zij heeft mij
overtuigd, dat ik alleen aardig genoeg rammelde.
Ziedaar waarom ik niet schrijf. Hoe rijkér de
onderwerpen zijn hoe minder ik in staat ben die te
behandelen.
Ik ben een paar dagen op Beekenhof geweest,
zonder Everards — ja, en toen ik met hem retourneerde, voelde ik dat ik zoowel vriendin ben als
vrouw. Valt u dit niet schrikkelijk toe? Mijne genegenheid voor Everards is, weet gij , noch het
snelle uitwerksel van een oogwenk, noch het romanesk gevolg van een warm temperament, veel minder
de kinderachtige ingenomenheid met een man van
de mode. Zij was des altoos meer vriendschap dan
drift..... Maar genoeg: ik vrees dat gij zulk eene
heerlijke gelegenheid , om mij te plagen, niet zult
voorbij zien.
In vertrouwen tusschen ons: Mevrouw Helder is
sedert Benige dagen meer dan ooit aan onzen kant.
Zij zegt het niet, maar Chrisje die hare moeder zeer
wel kent, verzekert het mij ; 'en ik verbeeld mij,
dat dit zeer veel tot hare herstelling heeft toege^
bragt. Nog wat. De heer Denting vordert niet, hoe
zeer ook gedragen door mijn heer Helder. Hij
spreekt over uwen broeder met deelneming hoewel
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hij ;hem . in persoon niet kent. Zouden wij dan nimmer
bezigt van hem krijgen ? Lieve, waarde Willem ! ik
durf niet hopen; ik zie duidelijk, dat ik :mij zelve
bedroef, :maar het is niet anders. Hoe gelukkig zijt
gij, in ; duizend voorvallen van dit leven! Gij bemint uw broeder zoo zeer als ik , maar gij verbindt
geene nare gedachten , aan zijne afwezendheid. Gij
hebt gelijk; waarom doe ik ook zoo niet?
Vaarwel! Omhels uw waarden man voor mij, kus
Jantje, en schrijf veel aan
uwe vriendin,
P. E VERARDS.
geb. RENARDS.

De heer PAULUS HELDER aan mevrouw

SUZANNA

HELDER.

Teederbeminde moeder! Beschaamd en verlegen, verstoord op mij zelven, zóó, mijne lieve
moeder, moet gij uwen berouwhebbenden zoon aan
u voorstellen ! Ik heb al de schuld; ik heb, dit zie
ik nu, mij met koelheid gewroken over een ongelijk, mij, , zoo als ik meende, aangedaan. En dat.
terwijl mijn vriend ongelukkig was... Ik _ belette
hem door eene stijve, afkeerige houding, in mijne
armen te vallen... Ik voelde dat hij met. wanne
en vochtige oogeen mijne hand drukte, en-. ik kon
mijn opzet, om hein iets betaald te zetten, gestand
doen. Vóór ik Chrisje's- brief en uw postscriptum
ik .geontving, : dacht ik zoo . niet: doch sedert b
geweten. Allerwaardste
straft, gestraft door mijt
mama l -Lees. toch, mag ik u bidden, alleen al de
brieven. , die hij mij geschreven heeft r zij liggen in
mijne secretaire: ik moet hem, buiten: zijn weten,
24
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regt doen. Mag ik zoo gelukkig zijn om hem te
vinden, iets dat ik sedert ik dien brief ontving,
met meer drift dan mij eigen schijnt, tracht, dan
zal mijn lieve vriend gelegenheid hebben om nog
grooter te zijn - ik zal hem om vergeving bidden,
nimmer van hem scheiden, en hem, zoo ik hoop, veilig
en met eer in zijn Vaderland terugbrengen. Reeds
veertien dagen zijn alle naarsporingen vruchteloos.
Ik ga een grooten brief aan papa schrijven. Dit, bid
ik u, tusschen ons
Uw liefhebbende zoon,
P. HELDER.

De heer

WILLEM LEEVEND

aan rnejufvronw

AIJRIANA EELCOIJE

Indien er in mijn Vaderland nog een persoon
leeft, die zich, hoe oppervlakkig ook, bekreunt
om den ongelukkigen vriend van eene zalige Lotje
Roulin, - wie is, wie zou dat wezen, dan mijne
waarde Belcour? Gij, mijne beste, die mij kent,
die mijn lot voorspeldet en alles in 't werk steldet,
om mij met de rede te bevredigen; gij die heerscht
over uwen geest; gij die zelve, ja, verheven zijt
boven de ziekten van een zwak hart, maar met
medelijden zulke harten in den boezem van uwe
vrienden ziet kloppen; gij , the strikt eerlijk, en
régtvaarthg weet te zijn, zonder hen te verlaten,
die gij in dezen zoo eerre beneden u ziet ; - o mijne
Belcour, zoudt gij met den sterken stroom ook zijn
afedieven Zelfs van eenen Veldenaar wachtte ik
niet zooveel als van ii Al mijne brieven blijven
onbeantwoord, en ik wachtte met zulk een smartelijk verlangen zoo vele weken in de "eliefde hut
daar ik zoolang verschuilen mogt..
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De buitensporighed e n die ik sedert ik de vlugt

nam bedreef, - ach! mijn hart heeft dtdr nooit
in gestemd, nooit. Geene redding, ook geen vriend
om mij ziende, moest ik, in zekeren zin, wel mijne
toevlugt, welk eene rampzalige toevlugt het ook zij,
tot het spel nemen. Het lot redde mij meermalen,
maar wikkelde mij al vaster aan en in die benden,
die men nog niet geheel en al valsche speelders, of
geheel zedelooze schepsels noemen kan. Doch, mijne
Belcour, daar is zooveel voorgevallen. Al mijne,
zelfs mijne onschuldigste neigingen en daden, hebben
zulk eene reeks van gevolgen gehad, en van die soort
van gevolgen, die meest altoos de ondeugd verzellen. Mijne vriendschap voor mijne Lotje, mijne
verdediging van hare eer, ten koste vn het leven
eens lasteraars, hebben zooveel dubbelzinnigs voor
het uiterlijke; mijne wanhopige droefheid over haren
dood... En zij, om wie ik haai niet beminnen kon,
die mij had uitverkozen, veracht mij. Jufvr. Helder
wendde haar gelaat met edele versmading van mij
af. Zij houdt mij voor een jongen, die aan Zijne
driften de deugd zelfs heeft weten te doen gehoorza
men; voor een lagen verachtelijken deugeniet, die nu,
nu nog met fielten verkeert... Haar broer heeft mij
aan de speeltafel te gezien: hij zal dit - ik ken
Helder, hij is niet zoo edelmoedig als een vriend
zijn moet haar zeker gemeld 'hebben. Met grievende
koelheid met honende kleinachting- heeft hij mij
gezien: hij is mijner wraak onwaardig. ik was eens
zijn vriend, en hij konde mij behandelen, zoo als
hij deed... En als zulk een man zou ik in mijn
Vaderland - in den kring mijner bekenden weerkomen Al beminde zij mij uit zwakheid - ook
dan wil ik de hare niet zijn. Indien ik haar in bare
eiene oogen niet verdien zij zelve zal mij niet zoo
zeer kunnen vernederen.
Waar ik mij bevind kan ik ook aan u niet melden, maar ik ben gezond, en bij eene zeer fatsoen-
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lijke familie. Hoe ik daar kom, zal ik it schrijven.
Toen ik te was aangekomen, vond ik, zoo als
ik in mijnen laatsten aan u meldde, eenige heeren
die gereed stonden om naar te vertrekken. Het
schenen 'fatsoenlijke lieden. Mijn kleed moet hen
voor mij ingenomen hebben, want zij boden mij
zeer vriendelijk eene nog open zijnde plaats in het
rijtuig, dat vrij groot was, en , waarmede wij met
ons zessen ten Bestelden tijde te *** arriveerden. Ik
gaf mij uit voor een Franschman. Wij traden af
voor een zeer aanzienelijk logement. Mijn geld bestond in weinig meer dan twee ducaten: zij per
mitteerden geen van alien, dat ik mijn aandeel
betaalde in een rijtuig, dat zij reeds ter plaats,
waar wij afreden, gehuurd hadden. Ik liet dit mij
eindelijk welgevallen. Ik begreep echter dat ik met
twee ducaten weinig in staat was, om daar te
blijven. Dit denkbeeld vergrootte mijne zeer zigtbare
droefgeestigheid, die juist omdat ik die poogde te
verbergen, te sterker doorstraalde. Tegen den
avond verschenen daar zeer vele welgekleede lieden,
en ik zag dat er grof gespeeld zoude worden. Mijne
reisgenooten hielden zich alsof zij elkander nooit
meer gezien hadden, en maakten partij. I.k stond
als een aanschouwer in den kring. Zooveel goud
deed mij mijn ongelukkigen toestand nog des te
levendiger gevoelen. Ik waagde een ducaat, en
vond mijn schat weldra tot honderd en vijftig aangegroeid. Gaarne zoude ik toen zijn afgetrokken,
maar ik moest revenge geven. Alles liep mij mede
en vóór den morgen, toen het gezelschap scheidde,
bezat ik zeshonderd ducaten. Mijne reisgezellen
hielden mij, geloof ik, voor eenen uit de broederschap waartoe zij behoorden; hoewel ik betuigen
kan dat ik zuiver en eerlijk 'gespeeld had. Zij
toonden mij zooveel beleefdheid, en gaven voor
zoo met mijn gezelschap te zijn ingenomen, dat ik
de zwakheid had, om in dat logement te blijven.
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Nu liep het lot mij mede, dan tegen: ik speelde
altoos zuiver, en wonen verloor dikwijls verbazende

sommen. Eindelijk werden mijne reisgezellen ontdekt voor hetgeen zij waren, valsche speelders; zij
verdwenen ik had altoos mijne eigen kamer gehad,
en mij niet bijzonder met hen bemoeid. Niemand
verdacht mij ook; ik bleef daar dus nog eenigen
tijd, ook om te toonen dat ik met hen geene de
minste connectie had. ik zal u niet lastig vallen
met een journaal van mijn leven. Als gij één dag
weet, weet gij allen. ik speelde, ik verloor, ik won.
Begeerig om dit heerlijk land te zien, ging ik Van
daar, kocht een paard en was voornemens op ddze
wijs voort te reizen. ik kwam te ***; daar verklaarde het lot zich tegen mij. Weldra moest ik mij
ian mijnpaard ontdoen en er bleef mij weinig meer
over. Daar ontmoette mij de heer Helder, en was
getuige van een tooneel waarvan hij zeker cane
beschrijving zal gezonden hebben, en dt maar te
zeer in staat zijn zal, om zijn vader tegen mij te
verbitteren. Hij behandelde mij niet zoo als ik hem
zonde behandeld hebben: laat dit genoeg zijn. ik
vertrok van daar met het aanbreken van den
morgen en zwierf van plaats tot plaats.
[Hierna deelt de heer Leevend hoofdzakelijk het
volgende mede,
Na genoegzaam alles verloren te hebben, behalve
het horologie van Lotje en het medaillon, waarvan hij
zich nimmer zal scheiden, doolde hij eens 's avonds
langs de boorden van den ithijn en had het geluk
een jongetje te redden van een jaar of acht, dat
door zijn spel medegesleept, in den stroom gevallen
was. Terwijl hij bezig is om het kind weder tot
zich zelven te brengen, komen de moeder en grootmoeder van het knaapje aangereden, en voeren den
redder van hunnen lieveling met zich naar, hunne
woning, eene prachtige buitenplaats. De moeder van het
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geredde. kind, is de gravin B..., sedert vier jaren
weduwe. Groot is de dankbaarheid der gravin en
harer moeder, en weldra ontstaat er tusschen de
eerste en Leevend zulk eene sympathie, dat hij
haar zijn geheelen levensloop, zonder iets te ver zwijgen, mededeelt. Op de meest kiesche wijze voorziet deze hem van al wat. hij nodig kan hebben,
en haalt hem over zoolang ten harent te vertoeven,
tot dat hij vrij van alle verdenking, weder naar zijne
familie kan terugkeeren. Leevend eindigt zijnen
brief met de volgende woorden:]
Ik heb besloten u dezen met den ordinairen post te
zenden. Indien gij nog besluit mij met eenig alitwoord te verwaardigen, bedien u dan van het adres,
dat ik hier; inleg: daar zal uw brief worden afgehaald, tegen den tijd dat er een brief uit Holland
voor mij zijn zal. Mijn naam is thans, dien ik u
opgeef. .. Maar waarmede vlei ik mij ? Wie bekommert zich mijner ?. Ach , wist ik maar hoe mijne
dierbare moeder — hoe gij — hoe alle mijne vrienden zich bevinden! Mijne bedaardheid wijkt voor
zulke overdenkingen. Vaar dan wel. Ik ben
uw vriend,
W. LEEVEND.

Mevrouw

SUZANNA HELDER

aan mejufvrouw

ADRIANA BELCOUR.

Waarde vriendin! Gij kunt u onmogelijk
verwonderen, dat ik nu eerst bedaardheid van geest
genoeg herkrijg , om u iets te kunnen schrijven
over de gewigtige ontdekkingen, die ik door uwe
hulp gedaan heb. Mijn geest is zoo tot overloopens
toe vervuld met denkbeelden, en verliest zich zoo
zeer in gedachten over den onbegrijpelijk lijnen
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zamenhang,
waardoor oorzaken en gevolgen aan
11
elkander geschakeld zijn, dat ik mij te beklemd

voele, om zoo te schrijven als ik wenschte.
Neen, zooveel deugd, zooveel verstand, zoovele
bekwaamheden, zooveel eerlijkheid had ik niet durven verwachten. Een lijk-vers op Zijne Lotje, bet
antwoord op eenen brief aan zijnen vriend Jambres,
nog een ander aan zeker predikant, wekten mijne
achting ten sterkste voor hem op! Zijne liefde voor
mijne dochter zal beloond worden. Zijne onbeperkte
achting en genegenheid voor mij roeren mij. Zijne
ongelukkige omstandigheden, aan u medggedeeld,
hebben mij moederlijke tranen gekost' Mijn hart
krimpt in een, als ik zijn laatsten aan u lees! Waar
is de moederlooze jongeling beland, sedert mijn zoon
hem te *4* ontmoette? Wisten wij dit maar! Wat
heb ik eene omzigtigheid met opzigt tot mijne dochter noodig, om van dit alles een diep geheim te
maken. Hoe moeijelijk valt het mij tevens, zoo
vele zalige aandoeningen in mijnen boezem te moeten smoren; dat ik mijnen waarden Helder daarin
niet kan doen deden! Mijn man bemint zijne dochter onuitsprekelijk, maar hij gelooft dat hij zijn
woord, immers zijne goedkeuring aan den beer
Renting gegeven en getoond, niet kan terugnemen,
zonder zich berispelijk te maken. Voeg hierbij
dat ik buiten Leevend, niemand tot schoonzoon
zonde kiezen dan Renting; ook niet voor mijne
dochter, indien ik in het oog houde dat het ge
lukkigs
te huwelijk geen staat van vervoeringe
n zijn
kan, maar eigenlijk een staat van stil genot en
huissehijke tevredenheid.
Ik twijfel niet, of daar zal ook voor mevr. van
Oldenburg, immers voor mevr. Rijzig, een brief
gekomen zijn. Mevr. Rijzig zal dien zeker aan hare
vriendin Everards laten lezen, en deze, kom ik het
niet voor, aan mijne Ghrisje. Dit moet niet zijn.
Mijne dochter is weêr volkomen hersteld, doch de
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lectuur Van zulk eenen brief zou haar te diep treffen. Wat, mijne waardste jufvr. Belcour, vermeerdert zoo zeer de genegenheid van een teederhartig
meisje, als het medelijden? He dierbaar kon dit
hem aan haar maken!
Voor ditmaal voeg ik hier niets meer bij: alles,
en dat is zeer veel, wat ik u nog te zegg en heb
over de mij toevertrouwde brieven en papieren, beware ik tot de eerste gelegenheid, mij voor altoos
noemende
uwe vriendin,
S. HELDER.
geb. VAN BEEK.
[In een brief aan haren zoon geeft mevr. Helder
dezen volkomen vergiffenis voor de slechte bejegening
die hij den beer Leevend heeft aangedaan. Zij heeft
al diens brieven aan haren zoon gelezen, en kan
zich niet voorstellen, hoe deze met hem gebroken
kan hebben. Het hoofdgebrek van Paulus Helder
is de verbeelding dat hij beter was dan Leevend en
daarom als uit de hoogte op hem neêrzag. Maar de
strenge les die Leevend hem gegeven heeft, en
de schuldbekentenis die hij zelf aan Zijne moe
der en Chrisje heeft afgelegd, doen haar hopen
dat hij voortaan met meer toegeeflijkheid zijne
evenmenschen zal beoordeelen.
Mevr. Rijzig en haar man zijn het oneens wat
te doen met den brief van Willem aan Zijne moeder.
De heer Rijzig wil bij Zijne schoonouders belet
doen vragen, en met hen over den brief spreken.
Mevrouw die bang is dat het eene woord het andere
zal uithalen, wil hem maar in eene couvert aan
hare moeder gezonden hebben. De heer Rijzig houdt
zijn denkbeeld vast en weldra heeft de gewenschte
en gevreesde zamenkomst plaats. Daar mevr. Rijzig
vermoedt dat van Oldenburg ds. Heftig zal uitnoo-
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digen daarbij ook tegenwoordig te zijn, besluit men
zelf hem en Zijne vrouw uit te noodigen, als ook
oom en tante de Harde. Op die bijeenkomst gaat het
van alle zijden hard toe, maar. vooral is het oom
de Harde die én zijn zwager van Oldenburg, én
ds. Heftig duchtig de les leest. Ook mevr. van
Oldenburg krijgt haar deel, wegens hare zwakheid
en vrees voor haren man. Eindelijk leest de heer
Rijzig den brief van Leevend aan zijne zuster en
daarna dien aan zijne moeder voor, waardoor alles
verandert; vooral van Oldenburg erkent zijn onregt
en belooft alles te zullen doen om te vergoeden wat
er bedorven is. Hij was jaloerscis op Willem en kon
niet dulden dat hij om haar minder bij Zijne vrouw
in aanmerkin g kwans.
Dit alles schrijft mevr. Rijzig aan hare vriendin
Everards en nu, voegt zij er bij, moeten allen
maar aan 't schrijven. Zij sluit in haren brief dien
van Willem, met verzoek dien ook aan mevr. Helder
mede te deeless. Zij stelt voor eenc advertentie in
de nieuwsbladen te doen plaatsen en eene premie
van duizénd ducaten uit te loven, voor wie den
erloren jongeling wel behouden terugbrengt in de
armen van zekere jeugdige schoone.]
Mevrouw

ALIBA

avzio aan den heer

WILLEM

LEE VEND

Wel, mijn lieve Willem, welk een miserabel
devoten brief hebt gij mij daar geschrevgn! 't Is
of gij uw land hebt helpen verraden, en het komt
op het omvergooijen van een ondeugend schepsel nit.
Niet dat ik uw berouw afkeur geenszins herouw
toonen is liet minste dat men doen kan, als men 't
verbruid heeft. Gij weet ook nog wel, dat geen
mijner minste stelregels deze is doe niets ten halve; blijft er af, of doe het met glans. ik zie in
uw brief vrij zoo wat van die trekken, die mijn
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broertje al vroeg karakteriseerden; trekken die de
verbrijzeling des harten zeer oneigen afbeelden. Ik.
neem evenwel u die fierheid niet ten ergste af.
«Kom met een opgerigt hoofd , in eer en veiligheid ,
in uw Vaderland terug." : Bestig ! Zoo hoort het
ook. Hij die berouw heeft over jeugdigen dwaasheden en die door een deugzaam gedrag wil uit
mag zoo spreken. Hij kan zelfs eisschen-wischen,
dat hem regt gedaan worde met opzigte der laste
tegen hem uitgestrooid. Dit is men én zich-ringe,
zelven én zijnen vrienden verpligt, en in dit licht
beschouw ik uwe fierheid, als een bewijs van uwe
onschuld en van een waarlijk welgeplaatst hart.
Ik wil op u kijven. ti Gij , Daatj e ? » Ik zelve,
wie zou het doen, buiten mij? Mama is te zacht.
Onze Gerrit beschuldigt zichzelven. Oom kan beter
zeeën dan harten peilen. Tante? Wel, die is de
vrouw uit het Evangelie, en zoo blij met haar
éénen gevonden penning, dat zij om al de overigen — ook niet aan mij denken kan.
Ik weet niet hoe ik dit gekijf aan zal vangen!
«Tas het te doen, om u een verbruiden zet of twee
te geven, ik zou mij des noods hiertoe laten gebruiken. Ik heb al eens gemeend, aan uwe vriendin
Chrisje die commissie op te dragen; maar hoe zal
zij resolveren kunnen om, nu zij dagelijks den heer
Renting ziet, haar gelaat in een knorrigen plooi te
brengen? Je moet evenwel wat hebben, dat helpt
niet. Foci, Wim, ons zoolang in zulk eene ongerustheid te laten;._en ons na een brief zendende,
die wij zoo ras opbreken, of het lak gloeijend heet
was, en wij bang waren om onze vingers te branden, zwijgt gij de plaats waar gij zijt; en dat
enkel omdat gij uwe fierheid niet buigen wilt. Dit
noem ik, ten koste van ons alien, uwe trotschheid
bot vieren: hoe dit nu strookt met berouw en bekeering, kan ik niet zien.
Hoor, broer, gij moet te Amsterdam komen, al
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was liet maar alleen om awe bekeering te voltooijen.
Gij zult, als gij te huis komt, vader, moeder, zuster,

broeder, oom en tante, zoo al niet voor u zien
nederbuigen, echter u zien omhelzen; en zoo zal
dit een blijeindend treurspel zijn. Om in den winkel
van een tooneelspel te blijven, moet gij trouwen;
dat kan niet anders; ik heb een lieve meid voor a
op spoor, eene nicht van Rijzig. Zij is al wat men
met monden proeven kan, en velen houden haar
voor zoo fraai als Chrisje.
Brampje wil hier wat bij schrijven, hoe weinig
tijd hij ook heeft. Vaar, dan wel, tot wij elkander
ZOfl: dat het spoedig zij , wenscht
awe lief hebbende zuster,
A. RIJZIG.
W a a r d e hr o e er! Als een postseriptum voeg
ik hier eenige regels bij. ik ben uw vriend, ik houd
niet van veel zeggen, daar gaat te veel tijd mede
verloren, doen is de zaak. Dal ik uw vriend ben,
verzeker ik u, en dat ik met een allerbijzonderst
genoegen in a denbroeder van mijne vrouw ombels,
is even waar. Kom en overtuig a van deze gezegden.
ik stel het berouw onder de edelste pligten eener
ligt verdwaalde jeugd. Voed gij toch altoos gezonde
denkbeelden van de ware eer. Schande kan niemand
ons aaudben - dit moet ons eigen werk zijn, en
zotte heoorcleelingen zijn beneden de aandacht van
een verstandig en deugdzaam man. Uwe lieve zuster
maakt mij tot den gelukkigsten man; mijn jongen
heeft in haar eene volmaakte moeder. Welk eene
vrouw moet dat zijn voor de oogen en het hart van
uwen, en baren
A. IIIJZIG.
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De heer naaair

VAN OLDENBURG

aan den heer

WILLEN LERVEND.

Z o on Will e m! Uw brief aan uwe moeder, die
zulk een brave vrouw is, als God de Heer ooit voor
een man geschapen heeft, heeft mij getroffen; dat
moet ik zeggen. ik dacht niet dat je zoo veel op
de studie geleerd liadt, maar uw tijd verbruid en
verspeeld; want zoo hoorde ik van anderen, die ik
nu zoo niet mag noemen, maar het spreekwoord
zegt niet te vergeefs, wacht u voor hem, dien
God geteekend heeft. ik geloof dat je nu wel al
in staat bent, om predikant te worden, want wat
hebt je nog meer te leeren, om een mensch zijn
pligt onder het oog te brengen? Zoo dat ik nu zie
dat men u belogen heeft. En schoon ik wel om een zak
zesthalven wou, dat gij dien van Goudenstein maar
hadt laten loopen voor hetgeen hij was, denk ik ook
al wedr, zijn tijd was daar, en ook elk moet doen
hetgeen hem opgelegd is. En een haastig mensch is
geen verrader. ik geloof nu ook dat zoon itijzig
wél spreekt als hij zegt dat dominé Heftig je niet
bij dat lieve jufvrouwtje moest gerecommandeerd
hebben, nu, dat is voorbij: geen Chriatenmensch
kan hier uit die zaken regt wijs worden.
Zie, Willem, ik zou het zoo niet over4 alle boegen
gewend hebben om u de deur uit te doen; maar
je moeder was ook over alles mal met je, en ik was
evenwel haar man, ik kon niet dulden dat zij
iemand buiten mij, een goed woord gaf. Zoo ben ik,
want uit liefde trouwde ik haar en dat kunnen
alle vrijers van vier.en-veertig jaar niet eens zeggen. ik had immers mijn eigen kantoor, en wilde
geen duit bevoordeeld worden door uwe moeder;
ik heb zelf geld. Maar het was, of ik néinmer één
niet was, en dat wilde ik evel zijn. En dan was ik
nijdig en werd boos op uwe moeder. Dan koekt gij
mij zoo straf aan, met uwe groots zwarte ogen,
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dat ik zoo duiveisch meende te worden: had ik u
aangekunnen, ik zou u menigmaal geklopt hebben; en

dan zou het zoo niet naar binnen hebben gaan zitten zweren. ik kon niet dulden dat zij aan iemand, bui-

ten mij, goede woorden gaf, want ik val wat jalourscl;:

zoo ben ik. En gij waart ook driftig en haastig, en
kondet van mij ook niets velen. Op het kantoor zagen
zij u naar de oogen, en de boekhuuder zei ronduit, "dat gij in staat waart om binnen een paar
jaar zelf het kantoor te dirigeren, maar dat ik u
jongenswerk gaf, zoo als het copieren van brieven
en dergelijke.» Sedert dien tijd was liet honderd
en twintig; zie, ik zal alles maar zeggen, gij
moest de deur uit, en dewijl gij toch altoos in de
boeken bezig waart, dacht mij, dat het te Leyden
zeer naar uw zin zijn zoudt, en dat uwe moeder mij
dan meer als baar man zou beschouwen. Dat was
het maar.
Uwe zuster heeft mij ook genoeg gebruid, want
sedert gij de deur uit waart, waart gij de beste:
niemand beter dan broeder Willem. Zie, dat was
voor mij om zoo dol en razend te worden op haar,
want Ik merkte wel, dat zij het deed om mij te
plagen. Eindelijk liep dat eens zoo hoog, dat ik
haar het huis verbood; ja, ja, ik ben al een rare
potentaat, en kon niet velen dat zij mij twintigmaal op een dag deed kijken als een gek, of een
zot. En ik kan niet veel gelel velen als ik op mijn
kantoor ben, en ik wil wel weten dat ik niet volmaakt ben, en uw moeder kende ik toen nog zoo
niet, als tegenwoordig. Nu, gij weet hoe liet is.
Uwe zuster is een weergasche meid, en ik was dik
wijls boos op mij zelven, als ik het op haar niet
zijn kon, en evenwel had behooren te zijn. En
daarbij komt ook dat zeker iemand, die ook al de
beste broeder niet is, u altoos valsch was, en ik weet
niet of er niet wat nijd onder liep, want stille waters
hebben diepe gronden. En ik hel) nogal geduld. met
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neef, omdat hij stil en ijverig is, en geen duit
nutteloos uitgeeft. Het is mijn zusters zoon , en zij
heeft mij , mag ik zeggen, groot gebragt, want
ik scheel wel een paar kruisjes met -haar. Wat
zal men doen? En elk trekt je partij, en vader
krijgt maar alle handen op zijn hoofd. Maar
nu moet gij ook niet haatdragend zijn, want dat
is leelijk. Gij kunt in uw vaders kantoor komen,
en ik zal het mijne houden. Of wil je liever met
uw zwager doen? Alles zal wel schikken, zoo ben
ik: want ik heb u moeder in mijn hart lief. En uw
broeder Rijzig is een koopman door en door,en doet
groote zaken, maar hij heeft ook verstand, meer
in zijn pink, dan de heele familie in haar heele lijf:
en zijne zaken gaan ook schoon; binnen weinige
jaren zal hij schatrijk zijn, want hij is door eerlijk
en eerlijk uurt toch 't langst. Hij heeft ons allen
aan 't huilen gemaakt, zoo sprak hij , en zijne vrouw
is zoo mak bij hem als eene duif. En zij hebben een
koning van een jongen, die groeit als eene kool , en
ik houd veel van kinderen. Of wilt gij liever voort
Ik ben zeer op dominees gesteld, want-studern?
ik en andere kooplui kunnen ons niet veel met onze
zaligheid ophouden, en daar moet evel ook voor
gezorgd worden. Het spijt mij, dat doming Heftig
zoo wat uit de kas raakt bij uwe moeder, maar dat
zal wel bedaren. Nu moet ik dezen sluiten, en
geven dien heden middag op de beurs aan Rijzig,
die er wel raad med zal weten.
Uw liefhebbende vader,
G. VAN OLDENBURG.
Mevrotlw CORNELIA VAN OLDENBURO aan den
heer WILLEM LEEVEND.
Waarde zoon! Wat zal ik schrijven? Wat kan
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ik schrijven? Mijn hart is te vol, om zich te kunnen uitstorten; het wordt door zulke strijdige aan-

doeningn geslingerd: hoe kan ik geregeld denken?
Mijn verlangen, om zulks echter te doen, doet mij
schrijven. Op het eerste gezigt van owen brief, viel
ik in die zachte bedwelming welke veel overeenkomt
met die streelende aandoening, welke ons oversluipt,
weinige
oogenblikken vóór men inslaapt; dan ver
dwijnen alle zorgen, alle smarten; wij nemen nergens meer deel in Het eerste denkbeeld, datmijne
ziel konde vormen, was dit: mijn zoon leeft, 't is
genoeg ik dacht toen niet: waar, hoe leeft hij?
zal ik hem wederzien? Deze alleraangenaamste bedwelming week echter weldra, en ik was zoo ongelukkig als voorheen! Mijne gedachten kregen welhaast eene sterkte en licht die mij zoo griefden!
AcJi, Willem, ik vroeg mij zelve . ... maar uw
deugdzaam hart kan niet dulden dat uwe moeder
zich omtrent u ergens van zonde beschuldigen!
Uw aandoenlijke, uw ootmoedige brief verzwaarde
mijne droefheid, laat ik u dit uitleggen! ?iets heeft
mijn hart van uverwijderd, dan uw niet-schrijven:
dit denkbeeld viel mij te smartelijk! Hij bekreunt
zich zijner moeder niet.... Kon ik andets denken?
De dagteekening heeft u geregtvaardigd. Waar zijt
gij? Waarom verzwijgt gij dit voor ons? Alles is
duister voor mij, voor uwe zuster.
Uw, stilzwijgen brak mijne teèdcrheid voor u. Al
die bedrijven, die gij uit overijling, uit zwakheid,
uit verkeerd begrip begont en doorzettedet, keurde ik
ten hoogste af; maar daar vond owe moeder in haar
hart nog verschooning voor, hoe zorgvuldig zij dit
verborg. ik geloofde dat gij zeer berispelijk kondt
wezen, maar dat uw hart nog niet noodzakelijk
behoefde te zijn aangestoken: maar niet in aanmerking te nemen, wat eene moeder zoude lijden
door uwe vlugt, door uw verborgen-blijven, geene
poging te doen om hare tranen af te droogen, niets
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aan te wenden om hare lijdende liefde die toch
altoos zich zelve beschuidigt, gerust te stellen, -- dit
verbitterde mij, hoe vreemd u zulks schijne. Ach ,
zeide ik, zoo kon mijn lieve Willem niet handelen, indien hij niet in zijne beginsels zelfs verhard en
vergiftigd is ? Gij schreeft , alles is wel.
Uw berouw, mijn waarde zoon, heeft zeker
uwe schuld uitgewischt bij Hem, die u beter kent
dan ik, bij Hem die het zwakke van het booze, het
dolende van het moedwillige onderscheidt. Hem belijdt ook uwe moeder, dat zij zich in uwe opvoeding
veel te beschuldigen heeft: verkeerde eigenliefde,
zelfzoekendheid , zondigen hoogmoed. Ik beminde u
met eerre blinde liefde. Gode zij dank, dat ik u niet
bedorven heb, ook toen ik meende u tot mijnen
afgod te stellen!
o Mijn zoon, ik mag dan hopen u weder te zien.
God geve, dat uw hart gezond, uwe goede beginsels ongekrenkt, uwe gezondheid volkomen zij l
Mogt men uw verblijf kunnen opsporen; maar waar
bevindt gij u? Mijn man heeft uit zijn eigen vrijen
wil, uit overtuiging u eden bijgaanden geschreven.
Wees pligtmatig. Toon dat gij zoowel vergeving kunt
schenken, als daarom bidden. Uwe zuster zal u
zeker omstandig schrijven. Thans bevinde ik mij
daartoe buiten staat. Kom dan weder in de armen
uwer teederliefhebbende moeder,

C. VAN OLDENBURG,
geb.

Mejufvrouw

BURLET.

ADRIANA BELCOUR

aan mevrouw

SUZANNA HELDER.

Hoogstgeëerde mevrouw! Ik ga voort,
met uwe bevelen, zoo naauwlceurig galles mogelijk
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voor mij zij, te volgen er is voor mij eene edele
voldoening gelegen in iets tot uw genoegen te kun
nen bijbrengen: maar hoe vermeerdert dit genoegen,
nu mijn vriend Leevend hierdoor zoo zeer bevoordeeld wordt! Laat ik ter zake komen. - Endelijk,
mijne waarde mevrouw, weten wij waar hij zich
bevindt: nu zal alles te regt komen. Hij zal brieven
kunnen ontvangen, en weldra zullen wij hem hier
wederzien. ik heb best geoordeeld om niet te schrijven, voor ik met u hierover had geraadpleegd.
Den brief; door mij ontvangen, voeg ik hier bij:
ik zal u alleen verzoeken dien te lezen, want uw
oordeel kan niet van het mijne in dit geval verschillen. Na veel zwervens, ontving ik ook nu den
brief mij geschreven toen hij de hut verliet. Lees,
mevrouw, en verheug u dat hij owe gunstige gedachten zoo zeer regtvaardigt. Zal het niet best
zijn,' dat gij, mevrouw, aan zijne moeder schrijft
waar hij thans is, en met haar de noodige middelen
beraamt, om hem te ontvangen? Me dunkt, dit zal
veel beter door u kunnen verrigt worden, dan door
mij, die bij mevr. van Oldenburg niet bekend bon.
Uw antwoord zal ik wachten, mij intusschen met
de grootste hoogachting noemende,
WAARDE MEVROUW!

Uwe ootmoedige dienaresse,
A. BELCOUR.
[Mvr. Helder berigt aan jufvr. Belcour dat zij
aan mevr van Oldenburg geschreven, en haar bekoopt Leevend's lotgevallen, medegedeeld heeft. Zij
heeft nu ook al de brieven, gewisseld tussehen
Leevend en haar zoon, gelezen en kan nu vollediger
de geheele geschiedinis overzien. De eerste gelegen
héid de beste zal zij waarnemen om baren echtgenoot alles mede te deelen.]
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Mevrouw ALIDA a aie aan mejufvrouw enRisTINA HELDER.

Hee 1 e lieve! Zoo noemt mijn broer alle zoete
meisjes. Ja, kind, hij had lieven en heelg lieven, en
ik twijfel niet ) of, wanneer hij aan u schreef, hij
zon, durfde hij, u zoo noemen. Laat mij omdat ik
zijne zuster ben, dan die vrijheid behouden. ik
vlei- mij dat dit wel gaan zal; want gij doet mij
de eer aan, van mij zeer fami liaar te behandelen ;
gij verwaarloost zelfs het ceremonieuse zoo zeer,
dat gij op mijnen laatsten nog niets hebt geantwoord. Dit bevalt mij; want als men zoo stijf beleefd is, om even of men rakette, juist elken brief
cito weder te kaatsen, dan zou ik onmogelijk u
heele lieve noemen kunnen; trouwens niemand;
want zoo -als het spreekwoordt luidt : een goed ver staander heeft maar een half woord nodig. Er is,
dunkt mij, eene beleefdheid die vernedert, en eene
familiariteit die ons de grootste eer aandoet.. Nu,
dat overgeslagen : ik schrijf dezen om te dienen
voor een vrijgeleide- en recommandatie- brief, ten
behoeve van, zeker man, daar ik zoo min of meer
mede bekend ben. ,
Ik weet wel, Chrisje-lief, dat goede waar zich zelve prijst; maar ik weet ook: onbekend maakt
onbemind; en het kan u onmogelijk groote gedachten van zijnen smaak geven, dat hij mij tot
zijne dierbare echtgenoot, uit een paar duizend
mooije, lieve, zoete Amsterdamsche moden- poppetjes
gekozen heeft, om met mij te leiden een leven vol
van eerbaarheid en ware godzaligheid. Denk ter zijner
verschooning, dat ik hem was opgelegd, en dat
het niet edelmoedig zoude zijn hem nu nog iets te
verwijten, daar al zoo veel gras over gegroeid is.
Wel wat zegt gij nu van mijn man ? Maakt hij
geen fraai contrast met onze allerliefste heertjes
du ton 9 Hij is noch een Hikman, noch een lord
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G *** , en dit wel zeer gelukkig om mijnentwil,;
hij is een hupsch man, zoo als de mannen dan

vallen, en zoo redelijk, dat eene malloot er zich

over bedroeven zoude. 't Is waar, ik mag, ik kan

het niet„ ontkennen, hij is een Amsterrdamsch koopman; maar hij is echter niet zoo dom als een trapgans, wanneer hij niet van negotie praat; neen,
hij is nog al wat anders gemodificeerd. Mogelijk
denkt ° hij dat er in 't ander leven noch beurs, noch
postdag is, noch assurantien , of reederijen zijn, en
dat hij daarom, wil hij dan ook : wat om handeis
hebben, niet beter doen kan, dan zich zoo wat
kundigheden en geschiktheden te bezorgen, die
daar schoon te pas zullen komen. Mogelijk, zeg ik;
want, tusschen ons, Chrisj e , hij heeft dan heelti
slechte sentimenten over zulke onderwerpen, zoo
men ten minste den eerwaardigen heeft Heftig mag
gelooven ; en of hij wel meer crediet voor monsieur
Satan heeft, dan voor een armen Gaskonjer,, daar
aan twijfel ik ook vrij wat. Met één woord , hij is
in zijne soort origineel; trouwens, gij zult het wel.
uitvinden. Ik bevels hem aan uw doorziend oog.
Van onzen besten maat weet ik niets bijzonders;
maar ik ben volmaakt gerust dat hij het wél heeft,
en het wél maakt. Als hij we€rkomt, zal ik hem
betalen voor de ongerustheid die hij mij heeft aangedaan , indien gij mij gelieft te helpen. Ik zal hem
op zijn stoel vastbinden, en gij zult hem bij u
roepen; -- bedenk eens wat ijsselijkers zoo gij kunt!
Ik hoop dat mijne vriendin dit zal kunnen lezen
zonder schadelijke hartkloppingen...... Mijn kleine
jongen is, zoo al niet een kind des duivels, echter
de waardige zoon van een paar menschen vol gebreken; die lastige knaap doet mij de pen neêrsmijten; -- eerst echter dezen geteekend en ge
-zegld.
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De heer

ABRAHAM RIJZIG

aan mevrouw ALIDA

RIJZIG.

Mijne lieve vrouw ! Bij dag heb ik geen
tijd: ik zal er dus eens een gedeelte van den nacht
aan geven, want ik heb u magtig veel -te schrijven,
en dat alles van personen in wie gij belang stelt.
Evenwel, vóór ik mij met iemand bemoei, vóór ik
u eene boodschap van uwe arme Chrisje , ja zelfs
van uwe vriendin Everards overbreng, moet ik mij
nog eenige oogenblikken met u ophouden. Wel,
Daatje, weet ik dan niet dat geen gezelschap u
zoo aangenaam is, dan dat van uwen goeden man ?
En dat ik mij met het uwe bijzonder wel vergenoegd boude, weet gij bij ondervinding, helaas! Ik
hang u juist wel den geheelen dag niet aan den
arm; ik zit niet naast u aan tafel geplakt; ik noem
u nooit meesteresse van mijn lot, goddelijk wijfje;
ik vertel u nooit dat ik zoo gelukkig ben, dat ik
moet vreezen of het wel lang zal duren; — dit is
alles de fijne waarheid, maar je, weet, lief, ik ben
maar een burgerman, die zelfs tegen zijne vrouw
geen - complimenten maakt. En gij, olijke schelm ,
weet maar te wel dat ik u met mijn geheele hart
bemin; ja die , zoo ik niet wist, hoe ik met u leven
moest, regt gek met u zoude zijn, vooral sedert gij
eene voorbeeldige moeder zijt omtrent dien lieven
dikken jongen, die zijn vader reeds vele slapelooze
nachten gekost heeft. Kus hem voor mij.
Waartoe , vraagt mijn zachzinnig vrouwtje ,
waartoe, Rijzig, deze langwijlige inleiding? Zeg
maar of gij wel te Rotterdam gekomen zijt, waar
ijt , of gij wel zijt, en of gij spoedig te buis
olzt. " Welnu, alles is wel, en ik kom spoedig
tehuis, maar kan het nog op geen dag of vier bepalen. ', Daar ! dat is weer dat oude geplaag , en
dat om den tuin leiden: ik dacht dat je al op reis

E

waart om te huis te komen, en nu --- kun je -- het
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nog - niet op een dag of - vier - bepalen. Nu,
het scheelt mij niet, blijf uit; ach ja, al zoo als

gij 't goedvindt. ik ga ook uit. Mogelijk kom ik
wel te Rotterdam bij Everards, en als de kleine
Jan (dien ik, weet gij , overal meêsjouw) nu vrkonden wordt, dan is het uwe schuld allemaal uwe
schuld. Maar neen, ik bedenk mij! Îat doe ik niet;
gij .
zoudt u eens moeten gaan inbeelden
dat ik a naliep; en dat zou mijn kroon te na zijn!
Weet gij wat, Bram? ik ga naar tante Martha, en
zal mijn kleinen knol, buiten op de toegevrozen
sloot, achter de heerlijkheid Zeemans-rust, braaf
in een ijssleedje rijden.„ Goed, mijne bestel alles
wat gij omtrent onzen zoon doet, kan mij niet dan
aangenaam zijn.
Nu, ik blijf geen uur langer uit dan noodig is;
echter kan ik u niet zeggen, wanneer ik kom. Ik logeer in liet logement het Zwijnshoofd. .. «Niet
bij Everards ?» ... Daar is wel wat anders te doen.
ii'En wat toch Wel uwe vriendin heeft haren man
vader gemaakt van een allerliefst meisje; een vrijstertje voor Jan, zoudt gij zeggen, indien gij niet
zoo zeer tegen liet huwelijk rebelleerdet. Laat ik u
nu ordentelijk verhalen, wat ik te zeggen heb.
Te Rotterdam komende, ging ik ten eerste naar
het huis van onzen vriend. En daar hoorde ik dat
mevrouw geen uur te voren verlost was. ik liet
mij aandienen. Mevrouw Helder ontving mij in de
zijkamer. Everards was uitgevlogen, om zelf dit
aangenaam nieuws aan hare dochter te brengen. ik
nam deze gelegenheid terstond waar, om aan deze
voortreffelijke vrouw het paket brieven voor Willem
ter hand te stellen. Zij verstond dit, zonder iets te
laten blijken, ik zeide dat ik aan de jonge dame
eenen brief had van mijne vrouw, en verzocht de
eer te mozen hebben om haar mijn compliment te
gaan maken Terwijl wij nog spraken kwam Everards
in ik was onbegrijpelijk welkom maar ik weigerde
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voor ditmaal daar te logeren. Mijn hart krimpt, als
ik mij de versufte , afgematte vreugd van dezen
aandoenelijken man voorstel. Indien zijne vrouw
gestorven ware, zou zijn teeder kind niet reeds
ouderloos zijn, en dat een meisje! ... Niet meer
van die gedachten. -- Na nog eenige minuten met
mevrouw Helder gesproken te hebben, ging ik naar
Chrisj e , en gaf haar uwen brief. Ik die niet heel
gul ben met mooije namen, noem haar eens
schoonheid. Als men Chrisje ziet, zou men in een
poëtischer term kuisen zeggen: de liefde opgevoed
door de wijsheid. De heer Renting was hij haar.
Hij beviel mij veel meer, dan mij de menschen
doorgaans bevallen. Den heer Helder heb ik nog
niet gezien, morgen middag eet ik daar aan huis.
Slaap wel!
Nu neem ik de pen weder op; gisteren avond
overviel mij de slaap; , zoodat, als gij mijn brief
slaperig noemt, mij dit niet kan doen verwonderd
staan over uw rijk vernuft; spaar het dus tot betere
gelegenheid.
Het karakter van den heer Helder heb ik gedeeltelijk uit zijn gelaat, houding en manieren', gedeeltelijk door den heer Renting leerera kennen. Hij
heeft veel en solied verstand; leest alles, wat wel
geschreven is; spreekt duidelijk, bedaard, kort. De
achting voor zijne uitmuntende vrouw blinkt in alles
door. Hij bemint Chrisje als een vader, dien niets
nader ter harte gaat dan haar geluk. Hij is wel
actueel geen koopman, maar hij zet echter jaarlijks groote sommen uit. Hij moet zeer rijk zijn,
-- Amsterdamsch rijk, zegt men hier en dit doet
wat af.
Hoewel ik geloof dat geen van Chrisje's ootmoedige dienaars zoo volkomen geschikt is, om
kaars vaders schoonzoon te worden dan Renting,
denk ik niet , dat hij he zal weden. Er is te veel
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zusterlijks, immers te veel van de vriendin in hare
wijze- van verkeering met hem, om mij daaraan te
kunnen doen twijfelen.
Mevr. Helder is boven mijne beschrijving. ik had
(en gij weet, nooit verkeerde ik dan met zeer goed
soort van ordinaire vrouwen), ik had van zulk eene
waarlijk groote vrouw geen denkbeeld. Hare denkwijze is zoo schoon, zoo eenvoudig, zoo gevestigd!
hare, deugden zijn verhoogd tot godsdienstige daden .
Zij s jreekt weinig, en nooit sententien; al wat zij
zegt is waar, is overtuigend. Haar regel, zegt
Renting, die haar adoreert, is : doe altoos goed,
maar doe het op de beste wijze. Verheven boven
de beuzelarijen en zwakheden, niet alleen der
vrouwen, maar ook der mannen, wordt de stille
rust van haren geest niet zoo gedurig bestormd ; die
gerustheid geeft aan haar gelaat eenti waardigheid,
die, was zij niet zeer toegevend minzaam, ons zou
terughouden, om haar gemeenzaam aan te spreken.
Ik had de eere om haar naar den lieer Everards te
verzellen, en dus gelegenheid om met haar over
uw broeder te spreken. Zij is hem zoo genegen,
dat (tusschen ons gezegd, vrouwtje) niemand
Chrisje hebben zal dan Willem, indien hij haar
verdient te hebben, en het aan mevr. Helder staat.
Zij schijnt veel meer van zijne historie te weten
dan wij; hierop grond ik des te meer hoop voor
Willem. Zij heeft mij in vertrouwen gezegd, dat
zij zeer bijzondere reden had, om voor alsnog over
hem met mijnheer Helder niet te spreken, en
wendde toen het gesprek op een ander onderwerp.
Ik nam bij Chrisje eens hoogte. 'Zij zat op eenti
vensterbank, en noodde mij om ook te zitten. Haar
oog viel , toen ik op mijn horologie zag , op de
silhouette , die in het medaillon der ketting geplaatst
is. Is dat mevr. Rijzig niet, mijnheer? Ja, meju:fvr.
Zij bezag het zeer lang. Is het wel getroffen ? —
Het kan niet accurater zijn; trouwens de maker
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daarvan heeft ook de gaaf, om in kleinigheden zóó
uit te munten, of hij nooit iets gewigtigers ondernam. — Zij werd rood, en hare: regeerhand met de
linker omvattende, zag zij zeer attent op de toppen
van hare vingeren.
Getrouw aan de schikking van mevr. Helder,
sprak ik alleen zooveel over Willem, als ik, om den
schijn niet te hebben dat ik zulks vermeed,
spreken moest. Onder alle dames, mij bekend,
zoude ik niemand zoo gaarne met Willem getrouwd
zien. Wat zal het mij spijten, zoo dit niet gebeurt!
Everards en zijne lieve vrouw zijn zoo gelukkig,
als een paar voor elkander berekende jonge menschen wezen kunnen; geheel anders gelukkig dan wij .
Het is mij maar te vreemd dat ik u niet zie; en
zoo ik wist dat gij het niet tegen mij zoudet doen
werken, zoude ik u bijkans zeggen dat ik al ver
om u te omhelzen, en den kleinen boy te-lang
zien. Maar gij zijt zulk een drommelsch wijf, dat ik
niet weet, of ik hier niet maar de pen we@r doorhaal.. Nu, wij meenen het ook regt goed met
elkander; niet beste ? Onze weltevredenheid neemt
dagelijks toe. Ligchaam of geest worden niet afgesleten door sterke driften; wij zullen een stokoud
Amsterdamsch paar menschen worden die mogelijk
nog ons vierde geslacht beleven: maak er staat op;
daar leg ik liet ook op aan. Hoe goed is het, dat
mijn vrouwtjelief dit met mij ook zoo begrijpt! Wel,
het is een vrij vast bewijs, dat het ons hier niet
magtig verdrieten moet; en dit is altoos voor getrouwde lieden een goed teeken.
Morgen , ten langste overmorgen, vertrek ik
naar den Haag. 'Gij wget, dat ik altoos de ruineuse
levenswijze van onze vrienden afkeurde; maar ik
acht mij echter niet ontslagen om, schoon zij
mijnen raad niet volgden, hen op de beste wijs te
dienen. Het plan is nu, om, als alles zal afbetaald
zijn, de hofplaats te verlaten en hun fraai. land-.
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goed te gaan bewonen. Als ik de zaak uit, dit oogpunt beschouw, dan ben ik bijna in den wil om
beiden te feliciteren met het wel uitvallen hunner
dwaasheid. Schrijf mij toch eens, stoute meid; gij
weet immers, hoe zeer gij hierdoor zult vergenoegen
uw liefhebbenden man,
A. RIJZIG.
P. S. Kus Janije voor mij. Daar breng men mij
een brief van jufvr. Helder voor u. Nu zal deze
wel in een hoek gegooid worden.
Mejufvrouw

ChRISTINA HELDER

aan mevrouw

ALIDA RI3ZIO.

Waarde, lieve mevrouw Rij zig! Hoe
moet ik uwe aanmerkingen over mijn niet-schrijven
opnemen? Is het u ernst, of boert gij, wanneer
gij zegt: «dat ik u eere aandoe door u zoo famil
haar te behandelen, en door dat ik uw brief nog
niet beantwoord heb?': Waarlijk, lieve mevrouw
Rijzig, zoo gij in ernst spreekt, dan alleen doet
gij mij regt. ik bemiu u met hoogachting, en dat
al noemde uw lieve broeder mij nooit zijne heele
lieve. Evenwel, dit doet er, tusschen ons gezegd,
geen nadeel aan.
Welnu, uw waarde man is bij ons geweest:
mama is met Item ingenomen, en mijn vader vindt
in hem nog zooveel van den oorspronkelijken onbedorven Hollander. Indien gij niet zoowel eene
liefhebbende vrouw waart, als eene lieve geestige
vrouw, dan waarlijk verdiendet gij zulk een degelijk
man niet Ontken het, zooveel gij wilt, ik weet
echter dat gij hem bemint. Zoude ik hem nu nog
uitlagehen om de keuze die hij deed, en moeten
denken, dat gij hem waart opgelegd? Neen zeker,
zoo sterk kan ik niet railleren. Of mijnheer Rijzig
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slechte sentimenten heeft over zulke onderwerpen,
als waarover gij spreekt, weet ik niet; maar hij is
de grootste veinsaard dien de aarde draagt, indien
hij niet zeer goede sentimenten heeft van huwelijksliefde en vriendschap, en daarin hebben wij zeer
veel belang. Dit zult gij mij wel toestaan.
Ik feliciteer n, als de vriendin van de lieve mevrouw Everards, met deeboorte van een lief
meisje: maar uw man heeft laten blijken, dat hij u
dit- schrijven zoude.
Uwe propositie, nopens de wraakneming op uwen
broeder, zal ik eens in overweging nemen. Het plan
komt mij nog al niet geheel onuitvoerlijk voor...
Waarlijk, mevrouw, ik ben niet onderhevig aan
hartkloppingen; ook niet, als ik mij al niet geheel
wel bevinde... Lieve plaaggeest... Niet meer l —
Kus uw lieven jongen uit mijn naam, die hem zeker
zoo onbekend is, als zekere gevoelens u zijn, en
waarmede u geluk wenscht
uwe vriendin en dienares,
C. HELDER.

Mevrouw ALIDA RIJZIG aan den heer

ABRAHAM

RIJZIG.

Lieve Rijzig ! Vreesde ik niet dat gij er een
zeer slecht gebruik van zoudt maken, ik zoude u
zeggen dat uw afzijn mij niet half zoo wel bevalt,
als ik mij verbeeld had, dat het mij bevallen moest.
Wel, ventje, ik telde de dagen, de uren, de minuten, dat gij zoudt •-- afrijden. Heden, dacht ik, dat
zal rusten, nu kan ik eens dit, eens dat, eens
hier en ginter doen.
Nu ben ik eindelijk vrij
Van Hollandsch duren eed en Egmond's slavernij.
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Welnu, de dag kwam: ik was nog blij; het uur: 't

ging nog wel. - Mijnheer, het rijtuig is gereed;

zal Jacob maar voorrijden? Wel, dat 's raar, zei ik,
dat mijn neus zoo begint te tintelen, en mijne
Ja, ik vat veel kou, en eeoc
ooen zoo sch
zinking is ligt op te doen Daar stapt mijnheer en
meester inden fourgon, rijdt voort, en - ik? Ja,
ik mag het u niet half zeggen: ik weet, helaas, hoe
bedorven hetmannelijk hart is! ik moet dan alles
hij mij zelve smoren; zoo als, zou tante zeggen,
zoo als Salomon wel zeit: "die niet spreekt, heeft
niet te verantwoorden.» Toch,. Brampje, ik had nooit
gedacht dat gij haastig, driftig, haistarrig man,
zoo veel geduld zoudt gehad hebben, om aan mij, die
toch naar uw vrouw ben, zulk ecu epistel te schrijvenl daar wij dikwijls zoo schoon uitgepraat zijn,
dat man of vrouw niets meer te zeggen hebben, en
stilletjes over elkander zitten in het vuur te kijken.
Ik beu bedroefd; en dat wel met reden. ik voorzie dat ik u ellendig zal afvallen, nu gij zooveic uituntender vrouwen gezien hebt! Had ik u maarm
te huis gehouden! Dat niet weet, dat niet deert. Nu,
als het hem daar begint te haperen, denk dan (of
anders, ik wil het u wel helpen onthouden) dat gij
ook geen heer Helder, geen Renting, ja, niet eens
voor uwe vrouw een Everards zijt; en dan, knaapje,
moesten wij elkander zoo wat met gesloten beurzen
betalen..
En Willem's heele lieve ...... Sus, eerst van
van de kraamvrouw. ik ben in, lang zoo innerlijk
verblijd niet geweest (ook niet toen gij zeidet, dat
gij van huis moest) als ik was toen ik hoorde
dat alles wel, en vporspoedig was. Zeg, Bram, lijkt
zij niet een Rapbaël's Lieve Vrouw met het Kindje?
Dat, dunkt mij, kan niet anders. En zij heeft een
meisje? Na dat kon ik wel denken! De natuur, is
er maar oud achter geweest in dit zoo te kalefateren.
Wat zouden zulk een paar zachte, weeke, opgeloste,

emeren
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wegsmeltende zielen, als die van Everards en zijne
vrouw, toch met een jongen hebben aangevangen?
Gij schrijft bitter onnaauwkeurig, niet eens hoe
het kind zal heeten en of het al gedoopt is. Zoo
het geen Alida heet, zal ik het door een heiden
laten stelen; ik wil ook vernoemd worden, zeg ik
je, en wij, beste maat, zullen zeker ons huis vol
jongens krijgen, zoodat men nog zal kunnen zingen
op onze zilveren bruiloft, in plaats van Adam:
'i Rijzig die had negen zonen, negen zonen had
Rijzig -- alzoo deden zij.,,
o Ik kan mij wel verbeelden, hoe Everards is
aangedaan; geef mij het karakter, en ik zal u
zeggen hoe het werken moet. Het gebeurt wel eens
dat een kind zijn moeders dood veroorzaakt, maar
van een vader is het toch wat vreemd. Zoo Everards
nu eens van blijdschap gestorven was, — ja, ja,
dit is wel meer gebeurd, lach er niet om, al zijt
gij en ik daar niet onderhevig aan, — wat zou dat
eene verwarring in de hersens onzer gelegenheidsdichters gemaakt hebben! Hoe moeijelijk zou het
hun gevallen hebben te schrijven:
Ach uw bestaan, o Alida,
Kostte aan uw vader 't lieve leven.
Nu, ik ben blij dat alles zoowel is afgeloopen, anders had ik nimmer iets meer gezongen dan den ouden
Hollandschen treurzang:
Van liefde komt groot lijden.
En zou waarachtig mevrouw Helder nog op Wil.
lesn's kant zijn? Jongen! hoe gaarne telde ik die
waarheid onder de dierbare waarheden! Van den
engel in een menschenschijn houde ik mij tamelijk
zeker. Gij zijt lief, hoor, dat gij daar zoo eens
hoogte naamt.
Tante groet u heel bijzonder; de goede vrouw is
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hier en speelt met Jan. Oom zit in 't hoekje van
den haard zijn slaapje te doen: Ik liet beiden halen

om met mij te eten. Onze Gerrit houdt zich kostelijk. Mama is wel. Uwe moeder is hier geweest.
Zoo! weet gij? 'mama»; «dochter». Zouden al deze
menschen jvolmagt van 11 hebben, om te moeten
zien, hoe ik mij , zeggen de Duitschers, opvoer.
Ik hoop dat gij uwe Haagsche vrienden zult kunnen doen zien, hoeveel waarde zij aan uw vriend
schap moeten hechten. Ja, zon tante zeggen, zij
hebben hun koorntje groen gegeten; en in zulke
watertjes vangt men zulke vischjes. De vrienden
hebben er de waarde voor genoten. En als ik
mevrouw Goedmans was, ik zou denken, changement plait. Het Haagsch leventje te verwisselen voor
de vermaken van het buitenleven, moet een mooi
contrast zijne maar, als beiden nu eens van ver
driet en vernedering stierven, zoo verzoek ik dat zij
aan ons hun meisje legateren. Ik geloof. dat u die
inval regt smaakt; en ik zeg het niet pour rire,
mais pour autrement.
-Ik hoop dat gij maar gaauw te huis komt; het
is mij nu nog minder naar mijn zin, dan wanneer
ik u heb om mede te harrewarren. ik ben zoo goed
en zoo kwaad dat dan zij, lieve Rijzig,
uw liefhebbende vrouw,
A. RIJ G.
Mejufvrouw AD1IIANA BEI.COLJR aan den heer
WILLEM LEEVEND.

Waarde, geliefde vriend! Debrievendie
gij hierbij ontvangen zult, zullen u doen zien dat
uw lot zoo ongunstig niet is, als gij u dat voorstelt.
Ik wacht u met verlangen. Kom terug en werp u in
de armen eener teedere moeder. Regtvaardig u voor
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de wereld door uw deugdzaam gedrag; en hoop op
alles wat niet volstrekt onmogelijk is. Vergeet niet,
dat een aanhoudende voorspoed ons in slaap wiegt;
en ons onvermijdelijk afleidt tot vadzigheid of hoog
-moed.
Groet uwe edele viendin : o hoe hoogacht ik haar!
Het zal veel aan uw hart kosten, haar te verlatear.
En zoudt gij dit wel doen kunnen, wierdt gij niet
met verlangen te gemoet gezien door alle uwe vrienden ? ik ben onveranderlijk
uwe vriendin,
A. BELCOUR.
Mevrouw SUZANNA HELDER aan den heer WILLEM
LEEVEND.

Waarde Willem! Er is iets zeer smartelijks
in de gewaarwording, dat wij te goed gedacht heb ben over zulken, die naderhand toonen hoe weinig
eer hun gedrag doet aan ons- oordeel: , maar er is
mogelijk°voor een braaf mensch geene ondragelijker
gedachte, dan deze: ik heb over een deugdzaam,
uitmuntend karakter, een streng -- wat , zeg ik? een
onregtvaardig oordeel geveld! Gij weet , mijn lieve
Leevend , hoeveel goeds ik mij altoos van u beloofde,
maar ik beken, dat ik mij niet misleidde. In weerwil van al het berispelijke dat het oppervlakkig
oog en het liefdeloos hart in uw gedrag mogen
vinden, ben ik gerust dat gij veel schuldeloozer zijt
dan velen, die men boven u den voorrang geeft.
Laat ik om u dit te verklaren , alleen zeggen, dat
ik kennis gemaakt heb met uwe vriendin Belcour,
en dat ik om gewigtige reden het verzegeld paket,
aan haar toevertrouwd, in handen heb; dat ik het
heb geopend en gelezen; dat mijn zoon reeds een
diep berouw heeft over de wijze, waarop hij u bij
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uwe laatste ontmoeting heeft behandeld-, dat mijnheer, helder weldra weten zal wie mijn gunsteling

is; dat uwe vriendin Chsrisje hare oude vienden niet
ligt vergeet.
Het inliggende paket brieven heeft uw zwager,
de beer Rijzig, snedegebragt; ik sluit het met
«enen brief van uwe vriendin Belcour, hierin. Maak
nu zoo ras mogelijk schikkingem om terug te komen.
Gij kunt duizend gulden te op dezen wissel trek
ken, om u in staat te stellen, als een fatsoenlijk
jong heer te reizen. Wees gij zelf de brenger van
het antwoord. Zoo gij te Amsterdam aankomt ga
dan eerst aan het huis van uwen schoonbroeder. Uwe
moeder zoude mogelijk te sterk geschokt worden,
zoo zij u onverwachts omhelsde.
Ik vertrouw dat gij al het onaangename, u door
uwen stiefvader aangedaan, edelmoedig zult vergeten en bedenken dat hij u alle mogelijke vergoeding geven wil, ik kan niet zeggen dat ik hoop
dat gij u voortaan beter zult gedragen; want ik die
uwe historie ken, ben over u voldaan. Dit alleen
bid ik u, waak over uwe driften. Gij weet nu
bij ondervinding, dat zij de beulen worden van
hen, die haar niet onder de magt der rede doen
buigen, Geef allen de beste rigting, en gij zult
een groot, een goed, een gelukkig man worden!
Indien gij, zoo als ik weet, in de deugd gelooft,
dan moet gij u niet kunnen, niet willen vergenoegen met hetgeen men meer dan ooit de godsdienst van een fatsoenlijk man noemt. Anders te
denken dan anderen, bewijst nog niet dat wij
beter dan anderen denken. Niemand weet, dat ik
u schrijf, ik ben met bijzondere goedkeuring,
uwe liefhebbende vriendin,
SUZANNA HELDER.
[De beer Hendrik de Bruin, een bemiddeld koopman, vraagt aan zijn vriend den heer Jan West,
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als voogd an mej. Cornelia West, om de hand zijner
pupil, die tevens zijne schoonzuster is. De heer
West antwoordt dat hem niets liever zijn zou, dan
dat de heer de Bruin in zijn plan om zijn zwager
te worden slaagde; maar hij vermoedt dat het
hart zijner schoonzuster niet meer vrij is, schoon
hij niet weet wie de begunstigde minnaar is. Hij
zal trachten dat uit te vorschen, en zijn vriend
den uitslag daarvan mededeelen. Hij raadt hem aan
mevr. Rijzig eens te bezoeken, die zeer met Cornelia West bevriend is. Mogelijk kan hij van haar
wel te weten komen, wat hem dienstig is.]
Mevrouw

SUZANNA HELDER

aan mejufvrouw

ADRIANA BELCOUR.

Zeer geëerde vriendin Ik heb u reeds
te kennen gegeven dat mijn waarde man nog niets
wist van de ontdekkingen die ik nopens den jongen
heer Leevend gedaan had; en u ,de voor mij genoegzame redenen daarvan toevertrouwd. Die redenen
zijn weggevallen door de berigten die wij hebben
van zijn verblijf, en den staat waarin hij zich bevindt. Ik zag nu maar naar eens gunstige gelegenheid uit, om mijnheer Helder alles onder het oog
te brengen. Die kreeg ik door de overkomst van den
lieer Rijzig. Zulk een waardige verstandig man moest
wel zeer welkom zijn bij mijnheer Helder. Het was
natuurlijk dat wij met genoegen over hem spraken, toen hij vertrokken was. «Hoe gelukkig «, zeide
mijn man; « is de vrouw die verstand genoeg, die
een gezonden smaak heeft, om eenen man als Rijzig
is , te kiezen boven de onwaardige ligtmissen of
niets beduidende galante beuzelaars, die, schijnt
het, der meesten dames beter bevallen dan degelijke, regtschapen mannen.»
[Hier volgt een uitvoerig gesprek tusschen de
beide echtgenooten , hetwelk langzamerhand te huis
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Helder toont haren man aan dat de berigten waarop
hij tot nu toe bij de beoordeeling van Leevend is
waarachtigheid moeijelijk te bewijzen is, en meent
beoordeeld: zij vraagt:]
Wel als er eens gelegenheid was, om van de
Mijnheer. Dan zou de regtvaardigheid eischen,
dat men zich liet onderrigten; maar wie zal ons

dat doen?

dat ik met volmaakte hoogachting ben

n.
__ _~__

SflZNNA
g
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[De gravin, wier kind. Leevend gered heeft, geeft
mevr. Helder kennis dat zij voor hem ontvangen
heeft een zeer groot paket brieven uit Holland;
maar zij weet niet hoe zij hem dat zal doen toekomen. Voor acht ' dagen
Leevend in den morgen
uitgereden, met het voornemen om vódr den avond
terug te komen; maar men heeft sedert niets meer
van hem vernomen. Het paard was des anderen
daags voor een boer teruggebragt, die het twee
uren van het slot verwijderd had vinden grazen.
Zij ijst voor alles wat zij gist en niet kan nalaten
te gissen. Niets. zal zij sparen om te ontdekken
waar hij zich bevindt. In de hoop daarin wel te
zullen slagen, zal zij de brieven voor hem bewaren.]

was

De heer

CONSTANTIJN HELDEU

aan mejufvrouw

ADRIANA BELCOUR.

Waarde jufvrouw B elcour! Laat het u
niet vreemd voorkomen, een brief van mij te ontvangen. Mijne lieve vrouw, uwe bijzondere vriendin,
is niet zoo wel als ik wenschte. De brief hiernevens (die der gravin) heeft haar wat sterk getroffen; ik heb. best geoordeeld om haar te verzoeken,
dat zij mij de commissie om u zulks te berigten,
overliet. Gij hebt ongetwijfeld haren laatsten brief
aan u ontvangen; ik behoef dus niet te zeggen,
langs welken weg deze uitmuntende vrouw mij
kennis gegeven heeft van het voorgevallene met den.
heer Leevend. Laat ik u, mejufvrouw, mogen zeg
gen welke voorden mij ontvielen, toen ik nog maar
zeer weinige brieven gelezen had. — Waar is,
zeide ik, de lieve, brave jongeling? Waar is hij,
dien ik als een vader wsensch te omhelzen? Ik moet
hem vergoeding doen voor het ongelijk, dat ik hem
heb aangedaan." Ik las voort; mijn hart klopte nog
sterker: i Edele , edele jongeling riep ik uit , groot

-
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zelfs in owe gebreken! En heb Ik u verongelijkt,

veroordeeld - veracht 1»

o Mejuf vrouw ! Ik ben een man; maar mijne tranen
hebben de brieven uwer zalige vriendin bevochtigd.
Welk een meisje! welk eene deugd! Hebt gij zulk
eene vriendin, heeft de brave jongeling zoo veel
verloren?
Wat kan ik aanmerken op den brief der gravin
van B.? Niets! De tijd zal alles moeten ontwinden.
Mijne lieve dochter weet nog niets hoegenaamd
van alles op Leevend betrekkelijk. ik moet de gelegenheid doen geboren worden, om haar hart nogmaals te beproeven.
Gisteren avond had ik die gelegenheid: ik geef
mij zelven bet genoegen, om aan de waarde vriendin
mijner vrouw daaromtrent bet volgende te schrijven. „Uwe mama, zeide ik, Chrisje, is wat onpasselijk; wij zullen dus alleen souperen.»
Chrisje. Mogelijk treft mij dit zoo gevoelig, omdat
mij niet heugt, dat zij nog ooit zich zoo vroeg
van ons begaf: ik kan niet souperen, papa.
Ik. Uwe moeder verzocht ons dit niet nate lateir;
en zegt niets dan rust n000ig te hebben. Wilt gij
niet bij mij blijven, kin?
Chrisje. Indien ik reden geef tot zulk eene vraag,
dan verdiende ik weinig, dat gij mij di e deedt.
Ik. Eet, kind: gij moet iets gebruiken. Kom, ik
zal u eens helpen.
Zij at met moeite, en uit
beleefdheid. - Zijt gij nipt wel , kind?
Chrisje. ik ben wel, papa, maar ik ben bedroefd.
Ik. Dat is mij leed, en mogelijk vindt gij niet
goed uw vader de oorzaak daarvan te zeggen. Dit
plagt zoo niet te zijn: ik was voorheen altoos uw
confident, Chrisje.
Chrisje. Lieve, waarde vader, hoe beschouwt gij
mij in zulk een ongunstig licht? Wat heb ik. gedaan om owe koelheid te verdienen? Hebt gij mij
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minder lief dan voorheen, dan ben ik ongelukkig.
Ik. Ben ik onredelijk?
Chrisje. Neen, nooit waart gij het!
Ik. Wel, waarom , verbeeldt gij to dan dat ik u
minder lief heb, als gij altoos wel doet?
Chrisje. Omdat ik vrees dat gij mij , mij , uwe
Chrisje, verdenkt van eerre strafbare verkeerdheid.
Ik. Gij kunt die verdenking wegnemen, door u
te verbinden met een braaf beminlijk man, dien ik
zoo gaarne met u gelukkig zag. Gij zwijgt, kind;

hebt gij mij niets te zeggen?
Chrisje. Ik kan niets anders zeggen, mijn waarde
papa, dan hetgeen ik gezegd heb.
Ik. Weet gij wel, lief, dat halstarrigheid geheel
iets anders is dan bestendigheid, en dat ik nooit
zal toestaan, dat gij u ongelukkig maakt ?
Chrisje. Beide weet . ik , papa : en hoe dankbaar
ben ik u voor uwe zorgvuldigheid!
Ik. Heeft mijn vriend Renting geene hoop?
Chrisje. Op mijne bezitting niet: maar hij weet

dit wel.
Ik. En dit heeft hij te danken aan uwe dwaze
genegenheid voor eereen Willem Leevend. (Zij ontstelde zigtbaar, toen _ ik zijnen naam noemde.)
Ghrisj e. Indien de uitkomst leert, dat de heer
Leevend niet diegeen is, waarvoor ik hem bestendig blijf houden : een waarlijk braaf man , die
dwaasheden en gebreken heeft: maar geen slecht
karakter noch beginsels, dan zal ik hem uit mijn
geheugen weren: en indien ik inclinatie heb tot
het huwelijk,, zal mijn vriend Renting mijn man
kunnen worden.
Ik, Is dit alles wat gij mij zeggen kunt?
Chrisje. Alles! moest ik meer. zeggen?
Ik. Nog eene vraag. Waar is hij?
Chrisje. Niemand op de heele wereld kan u daar
minder van" zeggen dan ik, papa!
Ik. Denkt gij veel aan hem?
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Ik. Hèeft hij u nooit geschreven in al dien tijd?
Chrisje. Wat is bet mij leed, u dit nogmaals te
moeten verzekeren: neen nooit; ik weet niet waar
hij is!
Ik. Bemint gij hem'?
Chrisje. Ik zonde hem beminnen, indien hij het
waardig is.
Ik. Maar gij denkt dat' hij 't waardig. is?
Chrisje. Voor zooverre ben ik niet oiivarschillig
voor hem.
ik. Indien het nu blijkt, 'dat hij otïènt jufvrouw lioulin slecht gehandeld heeft, uit slechte
beginsels ?...
Chrisje. Dan zal hij nooit mijn man worden;
maar Ik. Gij zijt zoo wel, niet waar, van het onmoge.
lijke overtuigd, dat gij geen gevaar loopt.
Chrisje. Dit is zoo papa. Geloofde' ik bet? ot (ik kon mij niet langer verbergen bijna had ik het
verstandige pl an mijner vronw verbroken; dit meisje
is onweêrstaanbaar,' zoo zacht, zoo topregt !
Ik Welnu mijn engel, indien hij u verdient, dan
zal hij bij mij , geene afkeuring uwer, liefde vinden'.
Zoo hij deugdzaam is, zal uwe mama... Beef niet,
Chrisje, bloos 'niet: dan zult gij hem hebben; dan
moetgij met hem gelukkig zijn.
Het, toon eel: werdj te sterk., ik bemin haar
meer dan mij zelven en mi ik Leevend kent hee
gaarne wilde ik alles gezegd 'hebben!, Maar
mijne. vrouw had, mij ,doen beloven, nergens van te
spreken, vóór men wist, waar hij was. Zij heeft
gelijk. Mijne lieve vrouw groet u teederlijk, en ik
beu met de hoogste 'achting
uw opregte vriend,,
C . HE'LDEh1
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Mevrouw ALIDA B,I ZIG aan mevrouw PETRONELLA EVERARDS.

Lieve kraamvrouw! Zoo noem ik u nog,
zoo lang na de geboorte van uw kind, dat ik, toen
Jan zoo oud was, al een reisje van Zeemansrust
naar Amsterdam gedaan had. Maar dat zij zoo.
Elk zijne verkiezing. ik ben, weet gij nog wel, eene
te groote vriendin van vrijheid, om langer dan een
dag of tien in eene schemerdonkere kamer te zitten
koekeloeren, en mijn honger en dorst te stillen met
kaneelkoekjes, en wijnsoupj es , en kandeel, en
broodwater, en alles wat zoo al in . eene kraamkamer
fatsoenshalve wordt binnengeslingerd. Fatsoenshalve, zeg ik ;; want die goede sloof, de natuur,
heeft er geen schuld aan. Nu, rebelleer maar tegen
haar; zij zal u wel weten te vinden! Hoe is het
toch met al de zaken? Heeft uw meisje al wat
physionomie? Schijnt haar aandoenlijk hartje niet
reeds in de lodderige nogj es ? Is het, met één
woord, niet reeds mama's kindje? Kon ik maar eens
uit, ik kwam u bezoeken; maar dat kan nog niet.
Mijn Jan is een knap slag; ik geloof niet , dat er
veel raars aan den jongen zijn zal; want dat hij
naar Willem gelijkt , kan ik zoo min zien, als dat
onze vriendin gelijkt op het portret van Anna Maria
Schuurmans: doch t hij ziet er snugger uit, en zoo
hij niet al te veel van mama's kuren heeft binnengelapt, zal hij nog al te dulden zijn. Grut, Pietlief, wat zullen wij eene wijsheid hebben, als mijn
Bram aan uw Kees het huwelijk voor onzen zoon
bij uwe dochter komt verzoeken! Of ik mij dan het
air van mans-moeder zal geven! Nu , daar heb ik
schoon occasie toe, om het wel te leeren...
Nog een woord over Willem! Wij hooren wedr
niets van hem. Mogelijk komt hij eens eindelijk,
gelijk zijne satansche majesteit , te huis van de
aarde te doorwandelen. Hqe wij hem te huis zullen
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krijgen, kan Ik niet beslissen. Dat zal de tijd moeten
leeren; ik hoop er het beste van. Wee, zoo de

jongen gelijkt naar de meeste jonge reizigers, die
geheele vrachten met uitheemsche ondeugden en
vreemde zotternijen terugbrengen. Zoo dit zijn geval
mogt zijn, laat ik bij de eerste occasie de beste, in
het Oude -ZijdsHeeren-1ogement daar eene verkooping van aanleggen, om de vodden maar kwijt te
zijn of Bram moest er, Zijne schepen mede kunnen
belastqn..... Dit plan Zal ik nader -uitwerken,
als de vriend de revue passeert.
Hoe vaart Chrisje Helder? Blijft zij nog even geschikt voor de kinderen Gods, als voor de kinderen
der menschen? Zou Coosje Veldenaar nog alles
voor haar zijn? De dood van domind Veldenaar
komt, geloof ik, heel ongelegen; trouwens, zulk een
man, dunkt mij, moest tot aan de voleinding der
wereld maar gebleven zijn. Zulke uitmuntende
menschen gaan altijd te vroeg. Mijne vriendin de
Vrij heeft mij, onder ons, gezegd dat zij ook voor
de familie zoude zorgen, indien het niet onnoodig
ware. Dit verblijdt mij; er is toch, dunkt mij (en
mogelijk is het gek), iets zoo ongevalligs in voor
eene Coosje Veldenaar, bezorgd te worden, zelfs
door
eene vorstelijke ziel, als die mijner vriendin.
1 ,1
Gij zult meer weten dan ik van haar huwelijk
(Coosje's meen ik, en niet van jufvrouw de Vrij; gij
zijt somtijds zoo begrijpelijk, Pietje, en kondt, want
gij zijt toch bedroefd babbelachtig, goed schaap
daar gij zijt! wel eens gaan vertellen, dat di e in haar
vijf en zeventigste jaar door was gegaan met een offi
cier) met kolonel van Sytsama. ik moet zoo abrupt af.
breken, waist daar komt mijne eerzame tante Martha,
die zeker wat op haar lijf, heeft, wan t1 zij kan anders
met hare zware huishouding zoo niet uit. ik omhels
u en uwe lieve kleine meid; groet Everards. -Ik -"b en
uwe vriendin,
A. 1ILJ ZIG.
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P.S. Rijzig groet u beide. 't Is wel der pijne .waard
om daarom nog eens de 'pen te moeten opnemen!
Ja, die Bram is , , toch:. een lastige kerel.
[Terwijl de gezondheidstoestand van mevrouw
Veldenaar dezelfde bleef,. begint Ds. Veldenaar in .
krachten af te nemen _en ondermijnt de koorts zijn
gestel. Langzamerhand verergert zijn toestand en
dit is, de reden, waarom de heer van Sytsama aan,
mej. Helder schrijft en waartoe zijn geliefde: Jacoba
zich buiten staat bevindt. Hij schrijft haar aan het
ziekbed des waardigen mans, die hem op eene
plegtige wijze zijne familie aanbeveelt, daar hij
niet vuriger wenscht , dan dat zijne dochter hem
eens door haar bezit gelukkig zal maken. De heer
van Sytsama eindigt zijnen brief aldus:]
Het is gedaan! Dezen morgen ontsliep hij; want
hoe zal ik zulken overgang, als die van den zaligen
Veldenaar was, toch anders noemen? Deze laatste
drie dagen verergerde hij niet zigtbaar; en, dewijl
hij, als een waar groot man zijnde, altoos alle
noodelooze en nadeelige aandoeningen vermeed,
ging hij ook van dit tooneel met de eenvoudige
waardigheid van een opregt dienaar zijnes Gods.
Onbeschrijfelijk is de droefheid van de uitmuntende
mevr. Veldenaar, van . mijne Coosj e , van allen, elk
in zijne betrekking: maar het is de stille weemoedige smarte, die met het luidruchtige niets gemeens
heeft. Het is die droefheid, die ons doet zien dat
het hart gewond is. Ik einde mij Hirt in staat,
om thans dat gedeelte van 's mans leven, 't welk
zijn sterven weinige uren voorafging, te beschrijven,
Ik ben vermoeid door waken en droefheid. Ik
ween... Coosj e , de beminde mijner ziel, weent aan
mijn hart; mevrouw Veldenaar legt haar bescheid
gelaat tegen mijne borst, en overtuigt mij dat
zij mij genoeg acht om mij getuige te doen zijn
van hare droefheid. De kinderen zijn allen even stil
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en verslagen, maar de vrolijkheid van den kleinen
Willem, die nog ongenaakbaar is voor droefheid

grieft mij dermate, dat hij mij nog meer intresseert
dan die kinderen, die mij vragen: of hun lieve
vader ° niet we @r wakker zal worden ? Zelden, - geloof
ik, heeft 'eerie " geheele gemeente zoo veel droefheid
getoond en ook gevoeld, dan toen men wide, dat
haar geliefde doming Veldenaar overleden was, als
deze waarlijk dankbare lieden... Ik moet eindigen.
Wacht nader berigt. Ik sluit dezen in een brief aan
mevrouw Helder, en zend dien met een expresse.
Uw bedroefde dienaar,
UTO VAN SYTSAMA.

be heer WILLEM LEEVEND aan de jongen gravin
HENRIETTE VAN B

Wat, o gij edele vrouw, zijn mijne eigene lotgevallen, mijne bekommeringen, :de beleedigingen, mij
aangedaan, vergeleken bi de onrust, de kwelling,
de .nare - onzekerheid, waardoor gij zeker sedert
mijn verdwijnen zult overvallen zijn! Zonde ik zóó
lang gewacht hebben met u berigt van mij te laten
toekomen, indien het mij -mogelijk geweest ware
aan u te schrijven? Mogelijk weet gij reeds meer
van mijn geval dan ik: mogelijk zult gij weten aan
Wien gij :- deze. geweldenarij 'te wijten heb. Mij is
alles duister, 'een raadsel' , geheel onoplosbaar.
Ofschoon til noch de drijfveren, noch den aanlegger,. noch het eigenlijk oogmerk kan ontdekken,
zoo kan , ik echter. u, hetgeen _ mij ontmoet . is,
melden. Ik zal het kortelij:k: doen. Op dien morgen,
toen ik alleen uitreed om mij nogmaals te: verlustigen in de grootsche tooneelen, die , de; natuur en
de winter in uwe gebergen , - :gestichte hadden, liet
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ik het paard alleen zijnen weg vervolgen, zijnde
het mij onmogelijk eene keuze te doen. Eindelijk
ziende dat het veel later was dan ik gedacht had,
reed ik eene hoogte op, om van daar te zien in
welk eene streek het kasteel van B*** gelegen was;
maar bemerkte het niet. Vermoeid door het niet
zeer gemakkelijk rijden, en zeer graag geworden
zijnde, zag ik scherp toe, of ik niet eene woning
ontdekte. Hiermede bezig zijnde, zag ik vier mannen, te paard gezeten, den weg waarop ik mij
bevond inslaan. Het scheen mij toe dat zij iets
zochten, aan de onrustige bewegingen die zij
maakten en aan het op- en af klimmen der hoogten.
Er volgde op eenigen afstand, eene gesloten reiskoets
met vier paarden. ik niets ergs vermoedende,
wachte hen stapvoetends in, met oogmerk om de
noodige informatien te nemen. Zij hadden het voor
komen van fatsoenlijke lieden, en groetten mij beleefd wederom. Zij traden zelfs met mij in gesprek;
maar ik herinner mij , dat twee van hen eenige
woorden wisselden in eene taal, die ik niet verstond, maar die, zoo ik gissen kan, Pooisch moet
geweest zijn De koets naderde, zonder dat zij dit
schenen op te merken. ik vroeg vervolgens of de
heeren zoo goed zouden willen zijn om mij te zeggen
waar het kasteel van B***, en op wat afstand het
van hier gelegen was? Hierop verzocht een vanhen,
dat ik de moeite wilde nemen, om met hem van
het paard te klimmen; zullende hij dan op den
naasten steilen heuvel aan mijn verzoek voldoen.
Wij reden ten dien einde derwaarts. Van onze
paarden geklommen zijnde, volgden de drie overigen
ons voorbeeld, hunne paarden aan boomen bindende.
Naauwebjks had ik waarlijk het kasteel van B***
op eenen grooten afstand gezien, en hen bedankt
voor de beleefdheid mij bewezen, of zij grepen mij
op, en zonder veel gerucht te maken, bragten zij
mij in de koets, die achter eenig kreupelhout, bij
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het hangen van ecuen berg, stil moet gestaan
hebben. Een hunner schoot beide de pistolen af,
en liet hét paard loopen. Mijne verbaasdheid wa
groot. Wat moest ik denken? Droomde ik? Waakte
ik? o ik wist het bijkans niet. Twee der heeren
zetteden zich bij mij , de anderen volgden te paard
immers dat geloof ik, want ik zag er niets van.
Eindelijk zeide ik: «Alle tegenweer is vergeefsch:
dit begrijp ik, maar niets meer, indien men zich
niet omtrent mijn persoon vergist hebbe. 'i.
Mijnheer, vroeg mij een van de heeren, zijt gij
niet mijnheer Willem Leevend, uit Holland en hebt
gij u niet eenigen tijd op het kasteel van B ***
opgehouden? i' Dit met ja. beantwoord hebbende,
verzekerden zij mij, dat zij zich omtrent mij niet
vergiét hadden, maar meteen, dat mij geen de
minste zweem van beleediging zonde wedervaren,
indien ik bleef begrijpen, dat er voor mij geen
ontkomen aan was. Zij hadden bevel van eens ver
mogende familie, om mij op eene plaats te brengen,
die zij niet goedvonden te noemen; maar als ik
daar was, zonde ik weten waarom ik was opgeligt.
Ik zweeg van verbaasdheid, zoowel als van verontwaardiging, en het ongelukkige duel met van
Goudenstein kwam mij voor den geest.
[Nog clienzeifden avond kwam de heer Leevend
met zijne geleiders in een huis dat hem geheel onbekend was. Hij vermoedde eerst dat de familie
van Goudenstein hem had doen opligten, maar be
speurde later zijne dw1ing; wie hij echter verdenken moet, is hem duister. Achtdagen bleef hij in
dat verblijf onder streng toezigt, omdat hij geweigerd
had zijn woord van eer te geven, dat hij geene
poging zou doen Om te ontviugten. Na dat tijdsver
loop, wordt hij over eens riviei gebragt, en wijst
men hem een paard aan, voor hein bestemd en
beladen met een valies, waarin, behalve eenig
linnen goed, zich eene welvoorziene goud-beurs- be-
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vindt. Men heeft hem gezegd waar hij thans is en
ten strengste bevolen niet' naar het kasteel térug
te keeren. Dit heeft hij evenwel niet beloofd, en
verlangt de gravin dat hij terugkeere , dan is hij
daartoe niet alleen bereid, maar`hij bidt haar zelfs,
hem daartoe verlof te -geven., Hij eindigdt zijn brief
met de volgende woorden:]
Mag ik mij., mijne waarde gravin , iiformergn of
,er ook brieven voor mij uit Holland 7 gekomen zijn?
Mag ik die hier van u ontvangen "? ` Vóór ik dezen
sluit, verzoek ik het volgende : nog te $ mogen aan
weet men dat mijn naam Willem Lee--roen.H
vend is, en dat ik geen Franschman, maar een Hollander ben? Dit, mijne vriendin, begrijp ik nog niet:
ik kon echter niet in twijfel staan, of ik mijn zegten naam ook zoude ontkennen. Hoe vele dagen
zullen er moeten verloopen, voor ik uit het hart
van —, hier ter plaatse brieven' kazi' hebben! genomen dat gij met den eerstkomenden post mij vereerdet
met uwe bevelen. Mijn naam blijft nog voor de
adressen dezelfde. Ik ben gelogeerd in het logement L***. Daar verlang ik onuitsprekelijk naar
antwoord van u. Met hoogachting noem ik mij,

UHWelgeb.
ootmoedige dienaar,

W. LEEVEND.
[De graaf van B 555 , schoonbroeder der gravin,
bij welke Leevend den laatsten tijd heeft doorgebragt , meldt haar dat hij Leevend heeft doen opligten en wegvoeren omdat bij hein vermoedens waren
opgewekt door geruchten, dat hun omgang niet
binnen de palen besloten bleef, die zij als adellijke
vrouw tegenover cpn homme de riep moest bewaren.
De gravin beantwoordt dien brief met verontwaardiging en werpt de beschuldiging verre van zich.
Zij beklaagt haren zwager zeer om zijne vooroor-

WILLEM LEEVEND.

413

deelen tegen die klasse, die niet van adel is, en
meent dat hij haar genoeg genoeg moest kennen om
verzekerd te zijn dat zij den naam en de gedachtenis van . haren dierbaren man niet zou onteeren.]
Mevrouw ALIDA RIazza aan mejufvrouw CORNELIA WEST.

Lang vasten , mijne lieve meid, is geen brood
sparen, en dat in het vat is, verzuurt niet, om met
onze tante Martha te spreken. -Onze zeg ik. a En,
zou domind Heftig zeggen, ik bezig het woordeke
onze , edoch niet te vergeefs. „, Want zie, kind , ik
begin in de vriendschap zeer in de gevoelens van
Sint Jan de l'Abbadie over te gaan; vooral omtrent
Keetje West, die mij uit alle wezens nog al het
dragelijkst ,voorkomt, om wat meer dan goeden -.dag
en goeden avond mede te praten. De waarheid dezer
spreuken zult gij ondervinden, indien het onzen dan
maar goeddunkt, dat mevr. zijne gouvernante en
dienaresse, ten pleiziere van a, eenige velletjes
schoon wit postpapier zit te verkladden. Proberen
is 't naast: hij zwijgt althans nog bot stil, want hij
slaapt als Adam in het Paradijs.
Eerst: onze vriendin Pietje ligt in, of is al uit
de kraam. Dit grapje zult gij, arme ziel , op de
breedte van 53 graden, min of meer eenige minuten,
zegt onze Frerijk, niet weten. Ten tweede. Onze
Wim daagt nog al niet op. Hij moet een grooten
boel pret hebben, wijl hij - nog al uitblijft. Maar
zoete , heele ,lieven zijn overal 's duivels lokaas.
Het zal met onzen vriend zijn, zoo als met bet
heele rommelzoodj e :
J'aime la belle brune,
Mais j'aime la blonde aussi.
In onze jeugd lazen wij vele Contes des Fees'
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lazen wij niet, kind? (vraagt tante dikwijls, al weet
ik er niets van.) En ik heb al zoo eens half gemeend,
dat onze Wim door eene onzer oude kennissen,
Sonde, Plaside of Artaxersa , was opgevangen, en
gevoerd naar het aardsch paradijs, daar Keetje West
zich althans bevindt? Er was maar ëëne zwarigheid.
Ik kon niet uit mijn hoofd stellen, dat boonren en
velden bij u er thans zoo kouwelijk en winterachtig
uitzien, als bij ons, dat was het maar! Anders, ja
dan hadt gij gezien, wat ik met onze nicht Hexameter
zoude gesticht hebben! (Let wel op het herhaalde
woord hebben.) Wel meidlief, het zou gekrield
hebben van lagchende, dansende, flodderende Cupidootj es , ruizende sephyrtj es , koren van nachtegalen, mirthen en rozen, hagen, prieeltjes van
kamperfoelie, duizelachtige duistere slingerboschjes, —
alles heel mooi, dat moet ik bekennen. Wieland,
onze teedere, onze wellustige Wieland, zou koop
hebben moeten geven, als Wim de Agathon, en
Keetje West de Danaë in ons schilderstuk waren!
Jammer, dat het winter is! Want mij dunkt, het
vrijt wel eens zoo mooi in. 't groen als op een ijsvreugdje. Dunkt u dat ook niet? Gij hebt toch nog
zoo wat verstand van liefde? Ten minste gij zijt
er zoo wat naaldewijs in, iets dat ik, donme, onhandigs meid, van mij zelve niet zeggen kan. Ik besluit
hierom, dat gij aan dit moorddadig delict niet
handdadig zijt; en wat zoudt gij in den winter
met hem uitvoeren, bid ik je ?
Nu kom ik aan het derde stuk mijne verhandeling. Luister nu met alle mogelijke aandacht.
Het raakt u zelve. Ik heb een bezoek gehad van
Hein de Bruin. Een flinke bol, hoor! onze Rijzig
bragt hem mede van de beurs; hij zou hier familiaar eten : dit deed mij uitkijken. Ik stond voor u
op de brandwacht; want ik begreep dat deze twee
wijze hoofden van zins waren, mij uit te vinden. Komt
maar voor 't front, dacht ik; ik zal je wachten, en
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Keetje zooveej dienst doen, als zij verhopen kan
van eene nicht, die grooten zin heeft om den has.

pel zoo wat in d war te helpen; zie, ik maak

voor a geen geheim daarvan, dat ik a gaarne
dienst doe bij de Brain och neen ik!
Onder het eten hoorde ik niets (nu, dat kun je
wel denken!) dan beurs-nieuws. ik luister er niet
eens naar, want wat weet ik van agio en cassa, van
mankeren, van crediet? Maar toen de knechts uit
de kamer waren en het dessert opstond, wendde
liet discours. Ik was ook gereed. Rijzig (want hij is
al vrij familiaar met zijne eigene vrouw) zag dat
mijn eene vinger een weinig inkterig was. Daar nam
hij aanleiding uit (ja, hij is bijkans zoo gaauw als
wij, Keetje, om geen oo(renblik ledig op de aarde
te laten vallen) om te zeggen, terwijl hij mijne
band in de zijne hield: zoo wijfje, zoo, aan het
schrijven geweest! (ik vatte hem.)
Ik. Ja, is er altoos wat te nestelen; al was het
maar in het huishoudingboek. (Hij lachte: ik zag
dat hij mij begreep.)
De Bruin. Is mevrouw Rijzig eene liefhebster van
schrijven?
Ik. ik zie gaarne mooi schrift: ik vind het wel
een aardig amusementje voor vrouwen, die niet
verkiezen veel uit te gaan. (Rijzig schudde zijn hoofd.)
De Bruin. Het talent van briefschrijven schijnt
een monopolie onder de dames. Hare brieven komen
het naast aan het volmaakte. Mesdames de Maintenon en evigné, ook die van Ninon, zijn uitmuntende bewijzen v5n waar vernuft. Mylady Montague
is in haar kring niet minder. Wie kan zulke boeken
uit de hand leggen, als men er aan begint?
Rijzig. Men moet althans geen smaak hebben ,om
niet ras te zien, of hetgeen men leest, door eene
vrouw of door een man geschreven is.
Ik. (Hem invallende.) Of men moet zeer ontaalkupdig zijn...
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Rijzig. Hoe meent gij dit , vrouwtje ?
Ik. Zoo meen ik dit : in een brief van een lompen
schooljongen , zal men nooit zoo vele spel- en schrijffouten vinden , als in dien van het geestigste meisje.
(Zij lachten om dien draai.)
Rijzig. Ik geloof dat mijne vrouw zeer wel
schrijft.
De Bruin. Gelooven? Weet gij dat dan niet,
Rijzig?
Rijzig. o Man, denkt gij , dat ik op de kanselarij
van mebrouw Rijzig komen mag? De adressen der
inkomende- en afgevaardigde brieven zijn zeer ot
mijne dienst, maar anders is alles - lettre close.
Want ik ben maar mijn vrouws man.
Ik. In de lezing die ik volg, staat . ƒ,want gij
zijt uw vrouws man.» Het woord ' maar ti zal door
de domheid van een overschrijver daar zijn bijgevoegd. «Gij zijt uw vrouws man.» En ; welk een
man zou zich willen verlagen om getuige te zijn
van de babbelpartij en gehouden tusschez een half
dozijn vrouwelijke pennen ? Of is het ' alleen klm
klare bloote nieuwsgierigheid: dan verdient hij de
confident niet te zijn. o Brampj e , gij zoudt niet
gelooven, welke -dierbare beuzelingen wij vrouwen
en meisjes aan elkander toevertrouwen.
Rijzig. (Tegen de Bruin.) Jongen, wat beu ik
wel nieuwsgierig geweest, om te weten wat, en
hoe verstandige meisjes, als zij aan 't vrijen zijn -,
aan hare bijzondere vriendinnen schrijven: me
dunkt,, dat moet der pijne waardig zijn. Doch er is
geen bijkomen aan voor ons.
Ik. Wol, ._ men zou zeggen; dat zulk een deftig
man zich met zulke stukken bemoeit ! Foei, Rijzig,
foci!
Rijzig. Ja, de. Bruin, mijne vrouw correspondeert
sterk met mijne nicht West. Het zijn intime buisjes,
zeg .ik je. (De Bruin zag op , alsof hein dit zeer
verwonderde ; wat zijn de jongens toch gek ! wel
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dit zelfs moest mij erg inboezemen, wijl er geene stof
tot veel verwondering ligt in de goede verstand

houding tussehen Rijzig's vrouw en Rijzi g 's nicht
West. ik hield mij heel onnoozel.)
De Brnin. Met jbfvrouw West? Die mooije brunet
die thans bij haar broer en zuster buiten woont?
Ik. Met jufvrouw West! Die mooije brunet! Die
thans bij haar broer en zuster buiten woont! (ik
zeide hem dit alles langzaam en woordelijk na.)
Rijzig. 't Is een weergaoche 1 meid! stout, dartel,
zoo als alle die heksjes, als zij jong, gezond en mooi
zijn, en wat sneer beteekenen dan laffe modepoppen.
Mijne vrouw is vrij wat op haar vèrzot; zij zegt,
dat West bijna zoo beminnelijk is als - zij zelve
mijne vrouw, ziet gij, veinst niet..
Ik. En zorgt voor den roem van haren man.
Rijzig. In ernst, het is een charmant meisje.
Ik. Flateer ii niet, dat gij alleen van dat begrip zijt.
Rijzig. 't Is vreemd dat zij nog niet in de fuik
is I Als er de regte baas maar eens achter zat, zou
zij nog vrij wat kans hebben, om een zulk hupsche
vrouw te worden, als mijn schoon kind. Zijn er al
kapers op de kust, wijfje?
Ik. Dat 's eene vraag voor een Amsterdamsch
koopman! Loeris, heeft zij dan geen geld? Ja wel
zijn er kapers! Oorlogschepen zelfs; o vele! Koor,
als gij het wel maakt, kan het gebeuren dat gij
met nsij nog eens op de felicitatie bij Keetje gaat.
(De Bruin keek droevig bij zijn neus, goed, dacht
ik, ik zal jelui eens leeren, hier eene arme ziel van
eene vrouw te komen uithooren.) Als zij toch zoo
brooddronken zijn wil dat zij hare "oede da -en niet
alleen kan orberen, dan ben ik zeer in mijn humeur met hare verkiezing. - 't Is waarlijk de
beste uit den heelen burgelijken korf.
Rijzig. Kent gij snsn aanstaanden neef (Hein
zag nog veel bcnaauwder, en scheen wel in dispuut
met zijne dessertvork.)

418

LOT(EVALLEN VAN

Ik. Of ik hem ken! En wij zijn intime vriendinnen? Loop !
Rijzig. Mag men niet weten wie?
Ik. Ik ten minste ben veel te mooi met mijn
geheim, om het niet zoo zorgvuldig te bewaren, als
gij uw vrijmetselaarsgeheim.
De Bruin. Mag men weten, mevrouw, waar de
viend woont? (Hij zei dit zoo beroerd , en met een
bakkes dat men zoo bij de el zou uitmeten; echter
hij affecteerde veel onverschilligheid.
Ik. Zeer wel : de vriend woont in deze stad.
De Bruin. In deze stad ?
Ik. In deze stad, en, zou tante zeggen, hij leeft
en hij waakt itog.
Rijzig. Wat doet hij?
Ik. Hij is een koopman, of commissionnair, ge
-lof
ik.
Rijzig. Rijk?
Ik. Of hij eene koets voor Keetje zal houden,
weet ik niet; maar 't is een figuur, dat ik gaarne
voor mijn neef wil hebben: o net Keetje's trapt,
zeg ik je.
De Bruin. (Bevende.) Zijt gij, mevrouw, zoo in
zijn belang?
Ik. o Dat is zoo met geen pennen te beschrijven ; en...
Rijzig. Wel Daatje, hoe is dit zoo overloopend?.. .
Ik. Omdat ik in Keetje zooveel belang stel,
anders niet.
Rijzig. Ik ken uwen protègé ?
Ik. Gij zult hem, hoop ik, meer leeren
kennen.
De Bruin. Ken ik hem, mevrouw?
Ik. Dat staat . niet aan mij te bepalen: ken ik
al de jonge lieden, daar gij me6 bekend zijt, mijnheer ?
Rijzig. Mijne vrouw heeft gelijk. (Dit zeide hij
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met veel ilijziaansche wijsheid dat duldde ik niet.)
Ik. Is 't noodig vriend, dat gij dit bevestigt?
Rijzig. Hoe ziet hij er uit?
Ik. Cocci! Couti! zoo omtrent als gij.
Rij zi. (Mij inde rede vallende,) Dus niet veel bijzonders?
Ik, (Hem in de rede vallende.) Niets bijzonders,
meent gij. Hoor, hij is, zoo als de jongens dan vallen, nog al wel. Niet veel meer' dad een vere g schikt man, die, geloof ik, zijne vrouwt
s andig
voor zich alleen zal willen hebben.
Rijzig. ik heb wel eens gedacht, de Bruin, dat
gij om Keetje zoudt zijn uitgegaan; gij plagt nog
al veel met haar te zwalken; was dat alleen als
vriend van Jan? Schuilde er niets een wat?
De Bruin. Wat zal ik zeggen?... Maar als jufvr.
West reeds gekozen heeft.., als mevrouw die
keuze goedkeurt, wat zit er voor mij, armen duivel,
dan op? (Zie zoo, dacht ik, nu zal hij moeten
klappen!
Ik. (Met eene geheel verwonderde houding, met
zooveel bevreemding, als ik maar Op mijn spieren
plakken kon.) Heden, mijnheer, steldet gij daat zoo
veel belang in?
DeBruin. Kan mevrouw dit vragen, als het hare
vriendin betreft? Zulk een beminnelijk, verdienstelijk
meisje!
Ik. Wat zal ik zeggen? Het beminnelijke, het
verdienstelijke (lach Vrij om de toepassing) van mijn
nicht valt zoo sterk in mijne manier, zeggen de
schilders, dat ik niet wist, Of die waar wel sterk
bij u getrokken was: zij is, 't is waar, heel mooi;
zie, dat wint zij van mij; maar wat geef jelui
denkende mannen daatom? Zie maar op Rijzig. Die
toont wel, dat hij geen aanbidder van het schociñe
is immers niet in zijne eigen vrouw.
De Bruin. Als was jufvr. West minder fraai, ik
ou haar..,
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Ik. (Hem in de rede vallende.) Echter smoorlijk liefhebben ?
Rijzig. Kom, Hein, spreek uwe biecht maar: voor
zulk een drommelscb wijl a te verbergen is, ziet gij
geens kans...
De Bruin. Eno-een reden ook.
Ik. Dat zult gij ondervinden.
De Bruin. Hoor, mevrouw....
Ik. Mevrouw hoort; je suis toute oreille.
De Bruin. ik bemin Keetje al een geruimen tijd.
Indien een ander mij te gaauw geweest is, en met
haar gaat strijken, zal het mij meer treffen, dan
ik aan u zeggen kan.
Ik. Aan u zeggen kan? Is dit een compliment of
een pasquil? Aan u zeggen 2n
Be Bruin. Geen van beiden; eene waarheid, mevrouw. ik houd u zeker voor eene der allerbeste
vrouwen; maar mij dunkt, dat ik u niet gestemd
zie, om den ziegezaag der verliefden voor te moeten spelen.
Ik. Wel, man ! gij hebt wel sterker mis gehad.
De Bruin Nu zij afwezig is zie ik dat ik veel
meerop baar verzot hen dan ik ooit vermoedde
Het schijnt toch: «dat wij nog onwilliger afstand
doen van 't geen wij hopen, dan van hetgeen wij
bezitten.»
ik. Ja, wij redelijke wezens zijn al misselijke
potentaten! (Die inval, Keetje, moet ik bij tijden
gelegenheid eens, met u afhandelen, want er is wat aan.)
De Brain. Zij is maar 1 de vrouw, die ik hebben
moet. Mogelijk teekent mijn gelaat dit niet, evenwel
mijn hart is gevoelig gevoeliger dan ik wist
lIt. (Hem in de rede vallende.) Wel, de Bruin, gij
doet vele ontdekksn'wn ga maar zoo voort met proeven op uw hart te doen gij hebt er dan regt den
slag van.
De Bruin. ik zocht al een geruimen tijd naar een
voorwerp, dat het geheel vervullen kon.
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Ik. Dan zou ik a raden voort te zoeken, tot dat
gij in een ander zonnestelsel arriveert;h ier zal
het altijd zoo conci couci zijn. Of is het maar bij
wijze van zeggen? De verliefden spreken altoos bij
vergrooting: arme zielen, als zij de ijlende koorts
hebben, is het haar schuld niet. Nu - geheel ver
vullen kan, zeidet gij.
De Bruin. ik ben geen satiricus op de meisjes. ik
meen alleen, dat het niet zeer gemakkelijk is eene
te vinden, die mij convenieerde. ik zie wel vele
aardige, lieve kindertjes, met mooije oogen, fijne
tronietjes, keurlijk, popachtig welgemaakt; het zijn
ook ornamentjes in zijkamers en op partijen. Zij
voldoen wel in eene verlichte loge; het zijn kabinetstukjes; men wordt niet moede van ze aan te
zien.... Maar wat kan men er degelijks med aanvangen? (Hij heeft geen ongelijk, doch liever met nat
hout verbrand worden, dan dit toestemmen. Nu,
dat kun je wel denken.)
Ik. Ei lieve l En voor wie zijn die ornamentjes
evenwel geschikt? Voor jongens die zeker geene
ornamenten hunner familie zijn; ik spreek in het
algemeen, want ik zelve ken nog verscheiden we
zens, die in onze benzelaclitige dagen al vrij leverbaar zijn, en die, als zij maar ut goede handen
vallen, nog al zoo wat med kunnen.
Rijzig. Zeg eens, wijfje, zou de Bruin te laat
komen?
ik. Gaat de Bruin er dan nog op af?
De Bruin. Indien ik wist mevrouw, dat het niet
te vergeefs zou zijn, en als ik zoo gelukkig ware
van a in mijne belangen te mogen zien ; dan
Ik. Dan zoudt gij het wagen? Zoudt gij waarlijk
om een Keetje West zoo verbaasd veel moeite
doen?
Rijgig. Komt zij niet haast in de stad, Daatje?
Ik. 2 Niet, geloof ik, vóór zij getrouwd is. (Dit trof
de Bruin zoo drommels, dat ik vrij wat berouw had
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van the vQorg2ving. Hij werd bleek ; zijn stoel was

hem ongemakkelijk ; ja kom, kom, ik moest weten
hoe the stukken zaten; en ook, mij te- komen uithoorei ! -' Eigen schuld.)
Zij beiden gingen uit: ik moet met den mijnen
daar eens eenti conferentie over hebben. — Indien
ik het dienstig oordeel, zal ik Hein op u afzenden.
Houd u maar buiten de baan. — Hij is juist, dáár
ik hem hebben wil. Hij verdient u. Hij heeft veel
van. Ryzig : meer zeg ik niet. Indien gij dan zoo dol
en desperaat zijn wilt, dat gij uwe goede dagen met
een eerlijk beminnelijk man wilt ten grave brengen ......Jan
Jan schreeuwt als een wisseljood. -`Vaarwel ! — Kortheidshalve,
uwe
A. RIJZIG.
P. S. Op hoop, dat deze nog váór Hein bij u
zijn zal, zeg ik met maar twee woorden, dat
hij van daag naar u toekomt, en dat Rij zig mij
alle hoop geeft dat gij hem hebben zult. Dit
tusschen ons; hij is ook nu maar een werktuig.
[Mej. West antwoordt op dezen brief dat de heer
de Bruin kort na de ontvangst van mevr. Bijzig's
brief, zijn aanzoek heeft gedaan : zij heeft zich nog
niet gedecideerd, want het was hare eer te na zoo
maar dadelijk toe te bijten.]
Mejufvronw JACOBA VELDENAAR aan mejufvrouw
CHRISTINA HELDER.

Beminde vriendin ! Zoo heeft uwe Veldenaar dan de smartelijke gelegenheid om u, zoowel
als zich zelve te kunnen verzekeren dat mest niet
teleurgesteld wordt , wanneer wij met een gebrQken
hart Hem om hulp aanroepen , die ons in dezen
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staat van voorbereiding altoos verhoort, wanneer wij
alle onze verstandige en zedelijke vermogens getrouw besteden, opdat wij ons in alles wat ons
wedervaart, op eeue den mensch betamelijke wijze
gedragen. De smart, mijne lieve Chrisje, over het
verlies van een zoo waardigen, teederbeminden vader
is nog grooter dan ik mij die had voorgesteld; maar
dan ondervind ik echter meteen een nieuw toe
voegsel tot dat godsdienstig onderwerpend vermogen, hetwelk zich ook niet ontwikkelt dan in zulke
grievende omstandigheden.
Mijn waarde van Sytsama zegt mij, dat hij aan u
eenige omstandigheden van mijns dierbaren vaders
laatste dagen gemeld heeft, voor mij overlatende
hetgeen in de laatste uren van zijn kostelijk leven
is voorgevallen.
De koortsen namen derwijze toe, dat men zond
om den doctor die onze familie altoos bedient.
Het verbaasd zwijgen van dien kundigen man was
een. doodvonnis voor mijn hart! Hij zeide ook aan
van Sytsama, dat hij verpligt was om te zeggen dat
mijn vader in gevaar was: dat hij hem ook te zwak
oordeelde om zulke hevige koortsen te kunnen doorstaan. ik las uit het ontroerd gelaat van mijnen
vriend, hetge en ik niet durfde vragen. Wij begre
pen dat wij dit droevig berigt aan eene zoo zwakke
vrouw als mijne moeder, met de grootste zorgvul
digheid moesten te kennen geven; en zaten hierover
in treurige overweging, toen zij voor het ledekant
van mijnen vader trad. Zeg mij niets, zeide zij;
ik versta dat zwijgen. Ikken onzen bekwamen doctor;
hij is een mensehenvriend, maar ook een opregt
man. Mijn vader stak Zijne hand naar haar uit,
en zag haar sterk aan. Waar is, vroeg hij, waar is
Coosje? waar is van Sytsama? Wij traden beiden
voor zijn bed. 'i Kan een stervend man en vader u
wel grooter bewijs geven van zijne achting, dan
door u ie beste, de teederstbeminje vrouw aan te
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bevelen; dan door zijne geliefde dochter met ii te
verbinden? Geeft mij owe handen, mijne kinderen.»
Hij voegde die te zamen, en zijne oogen ten hemel
heffende, zeide hij:Volmaakt, goed, wijs, magtig
God zegen deze, gelijk gij mij met de vrouw van
mijn hart gezegend hebt. 'Hij zweeg, zijne tranen
glipten langs zijne eerwaardige kaken Van Sytsama
omhelsde mijne moeder en mij, kon niets zeggen,
omhelsde mij andermaal, knielde voor het bed nader,
koste mijns vaders hand en zeide met een ontroerde
stem• kan een hart, zoo vol als het mijne is, woorden vinden? Mijn vader zaghem aan met geruste
h id en welgevallen.
Mijne moeder had tot hier gezwegen. Ach, riep
zij uit, ach, mijn Veldenaar! Verscheur mijn hart
niet. God zal u aan onze gebeden wedergeven. Toen
vatte zij zijne hand, zij weende daarop. Liefde en
natuur hebben zeer heilige regten... Voldoe daaraan, mijne waardste... Men kan niet zoo gelukkig
zijn geweest, zonder met tranen het scheiden, van
onzen besten vriend te genioet te zien. Van Sytsama
stond met de armen over elkander geslagen, aan
het voeteinde, en zag op mijnen vader met een vast,
ernstig, zeer veel beduidend oog. Wilt gij owe
kinderen zien? vroeg mijne moeder. - Het schei
den van u valt mij zwaar genoeg, zuchte hij, en
wende zijn gelaat van haar af. - God zegene hen
allen! Laten wij hunne jonge hartjes eene bittere
en nuttelooze aandoening sparen zij hebben geen
denkbeeld van den dood; zij moeten dat nog niet
hebben. Hij hef zijne handen op, roerde zijne lippen; ongetwijfeld bad hij voor hun leven,-gezond-heid en geluk. Weet Hendrik dat ik ziek ben, van
Sytsama? - 1a, mijnheer, ik heb het hem geschreven; wenscht gij hem te zien? - Zeer sterk, ook mijn
anderen zoon, ik zou beiden gaarne nog eens zien:
het zijn voortreffelijke kinderen, elk naarzijn karakter.
Twee maalen vroeg hij nog naar Hendrik De koorts
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verhief zich weer. Vóór die hem nvermeesterde, vroeg
mijne moeder hem of hij nog iets te bevelen, of te

schikken had? Dit met een zeer ernstig, wel uitge
sprokeni neen beantwoord zijnde, lieten wij hem
gerust liggen. Dit duurde eenige uren: wij bleven
bij hem. Van Sytsama verliet hem geen oogenbhik.
Nog eens vroeg hij of Hendrik gekomen was?
Ons zwijgen verstond hij. Dit, zeide hij, is de laat
ste teleurstelling maar ik ben zoo doordrongen
van het geluk dat op mij wacht, dat ik daar niet
zoo sterk door entrust words als ik gedacht had.
Zeg aan uwen broeder, zich tot mij wendende, dat
gij zijnen vader hebt zien sterven: dat niets zijne
ziel in deze laatste uren 'entrust heeft; dat de
Christen, die naar zijne eigene gronden leeft, alleen
gelukkig en gerust kan zijn in die uren, waarin hij
zijne ontbinding verwacht. Kus hem voor mij; omhels mijn goeden eerlijken Jan, en zeg hem dat
zijn liefderijke vader ook aan hem gedacht heeft. Hij vermaande mijne moeder om niet bedroefd te
zijn zonder maat; om hare dierbare gezondheid in
acht te nemen, opdat zij nog gelukkig zoudekunnen
zijn met die kinderen, die haar moederlijk oog zoo
noodig hadden. Toen begeerde hij afscheid van haar
te nemen, en dan de oogenblikken die hem hier
nog zouden overblijven, meer bijzbnder met zijnen
God te besteden. Dit afscheid was plegtig, kort,
stilzwijgend. Hij kuste haar met koude lippen; zij
smelt in tranen en verloor zich in dien zielenwedom, die zeer veel gelijkt naar onaandoeneljkheid.
Nader, mijne dochter, zeide hij, kind van mijn hart!
ik heb u niets te verzoeken, tot niets aan te sporen,
wandel uwen weg te vreden, spade scheide u de
dood van eenen man, dien ik uit allen liefst
schoonzoon zonde genoemd hebben. Zoodra de betamelijkheid het toelaat, laat dan eens uiterlijke
plegtigheid het zegel hechten op eene verbindtenis,
die ik met stervende handen gesloten heb. ik heb
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u volstrekt niets te zeggen. Blijf zoo als ik u hier
gelaten heb... Uw vader is onuitsprekelijk gelukkig,
welhaast... zalig. ik weende. Wat kon ik zeggen?
Hij leide zich zachtjes nedr en sluimerde. Van Sytsama
zat voor zijn bed aan het hoofcleneinde; mijne moeder
leunde met haren arm over zijnen stoel; ik knielde
voor het bed. Wat van zijn kussen gezakt zijnde,
poogde de goedaardige van Sytsama hem te verleggen.
Eene kleine stille zucht en gebroken oogen... Len
nende tegen de borst van mijnen vriend..., ach,
Clirisje... zag hij mijne moeder nogmaals aan, sloot
zijne oogen, en zijne ziel verliet het sterfelijke deel.
Met de bedaardheid van eenen man en de bezorgd
heid van eenen zoon, legde hij mijnen vader neder,
schoof de gordijnen toe, omarmde mijne moeder,
en verzocht dat zij zich met mij geliefde te ver
wijderen.
Het was laat in den avond, toen mijn broeder
hier afgemat, met verwilderd haar en starende
oogen, zoo bleek als een lijk aankwam. Hij had het
ergste gevreesd: waarom wist hij niet, en had niet
dan met veel moeite en als eene bijzondere gunst,
de vrijheid verworven, om van het regement te gaan,
en zich,- zoo ras hij verlof gekregen had, te paard
gezet, en zonder naauwlijks af te stijgen, een dag
en nacht doorgereden. Het paard was een half uur
van onze plaats af bezweken. Hij had het aan een
onbekend man maar overgegeven en was voortgevlogen; zijn hoed was hem afgewaaid. Hij was achter
het bosch ingekomen, zonder iemand te ontmoeten
voor hij aan het achterhuis aan de glazen getikt
had. De knecht van van Sytsama deed hem open:
hij snelde naar zijn vaders kamer. De knecht luisterde zijn heer iets in; die stond op, ik volgde hem.
Van Sytsama beval zijn knecht eene kaars te geven:
zoo gingen wij binnen. Hendrik sprak niets, wij
zwegen. Hij zag zijnen vader op eene rustbank liggen.
Met aandoeningen, die zelfs 'het sterkste gestel
don'
o
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delijk zouden kunnen worden, zag hij dien beminden,
then geëerbiedigden vader, wrong zijne handen,
snikte, zag hem aan, drukte zijne koude regter
hand aan zijne lippen.., aan zijn hart, riep eindelijk
uit: en mogt ik mijn vader, mijn dieroaren vader,
mijn vriend, mijn leidsman, hem, aan wien ik alles,
tot mijne deugd zelfs verschuldigd ben, niet levend
zien? Dit, dit is te hard. Ach, Coosje! Ach, van
Sytsama, moest Ik zoo ongelukkig zijn Mijn vader
sterft, en ik, lik was verstoken van hem de laatste
liefdedienst te doen. - Mijn lieve broeder! Meer
koude ik niet zeggen, maar weende am zijnen
hals. Van Sytsama sprak met hem als een vriend,
maar met dat medegevoel, hetwelk veel troostlijker
is voor een gewond hart, dan alles wat de welspre
kendheid zeggen kan.
Mijn broeder en zijn vriend hebben al de plegtiglieden der begraving bezorgt. Indien van Sytsama
niet te wel overtuigd was, dat grafteekens en lofredenen maar te dikwijls ontheiligd zijn door die
toe te wijden aan onwaardige grooten, of aan ver
dienstelooze rijken, dan zonde hij zeker een gedenkzuil voor mijnen vader oprigten, en ik zoude
onzen lieven, gevoeligen, mijnen vader eerbiethgenden Leevend uitkiezen, om daar de teekening
voor te maken. Oordeel nu, of ik in uw geluk deel!
Of mijn hart uwen geliefden Willem vergeten
heeft!
Ziedaar, mijne vriendin, iets van zeer veel, dat
ik u te schrijven hebbe, maar zin onmogelijk kan
melden.
Onveranderlijk de uwe
C. VELDENAAR.
[In een brief aan mevr. Helder meldt de gravin van
B*** wat er met Leevend sedert zijn verdwijnen
gebeurd is, en zendt haar de brieven tusechen haar
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en haren zwager gewisseld, dien zij echter zooveel
mogelijk verschoont, wijzende op de opvoeding die
adellijke kinderen in Duitschland ontvangen. Zij
heeft Leevend nog eens gezien en gesproken. Eerst
wilde zij niet in een. laatst bezoek van hem instemmen, vreezeude zijne hartstogtelijkheid en hare
eigene genegenheid voor den braven jongeling; maar
heeft eindelijk toegegeven uit vrees dat Leevend
soms door zijne drift zich zou laten vervoeren tot
stappen, die voor haren naam ongunstig konden
zijn. Dat bezoek heeft zeer kort geduurd en hun
beider hartstogt werd 'verwaakt door de tegenwoordigheid van haar slapend kind, hetwelk aan Leevend
het leven te danken heeft. Zij zendt ook de brieven
tusschen haar en Leevend gewisseld, en waarin hij
om eene bijeenkomst smeekt.
De heer WILLEM LEEVEND aan mevrouw CORNELIA
VAN OLDENBURG,

Teederbeminde moeder! De
De brieven, 1 )
die ik in een paket tegelijk ontving, overstelpen mij
dermate, dat ik niet in staat ben om bedaard genoeg te denken, hoe die best te beantwoorden... Met
tranen van berouw, van dankbaarheid, van de teederste kinderlijke liefde, keer ik alreeds in mijne
ontroerde verbeelding voor u, en smeek, aan uwen
schoot geknield, vergeving voor alles waardoor ik
ongelukkig genoeg geweest ben, u te bedroeven, te
ontrusten! Mijne dierbare zuster, mijn stiefvader,
al mijne vrienden, mijn broeder Rijzig , allen,
allen wensch ik te zien, en is 't mogelijk, nog eens
te overtuigen, dat ik meer ongelukkig dan schuldig
ben. — Brieven van die allen! Waarde moeder ! hoe
2 ) Oom en tante de Harde hadden hem ook geschreven.
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zal uw Willem die beantwoorden! wat zal ik schrijven? Ik ben verstomd door erkentenis.
Gelooft gij `het wel, mama, uwe vriendin, ;mevrouw Helder, heeft zelfs aan aan mij geschreven.
Ja waarlijk ! uwen en haren brief besproei ik met
vreugdetranen. Welhaast zal ik, bij u allen zijn', en
mijne dwaasheden uitwisschen door een goed gedrag. Ik ben thans te *** , en zeer welvarenfi.
lot bijzonderheden kan ik nu niet komen : _ ik kan
alleen zeggen, dat ik met vurige genegenheid ben
uw liefhebbende zoon
W. LEEVEND.
[Jufvr. Helder schrijft een brief over rouwbeklag
van hare vriendin Veldenaar en meldt haar dat
Willem Leevend hersteld is in de gunst haars vaders,
dat zijne, onschuld gebleken is ; zij is hierover zeer
blijde. Voorts heeft zij met hare moeder een bezoek
afgelegd hij mej. Belcour, die op aandrang .harer
moeder besloten heeft bij hen te komen inwonen ,
niet als huishoudster of jufvrouw van gezelschap, maar
als vriendin. De heer Helder heeft eene aanzienlijke
lijfrente voor haar gekocht en Chrisje verheugt
zich reeds bij voorraad over het bijzijn dier edele
vrouw. Zij eindigt haren brief met het volgend
naschrift]
Droevige tijding. Mama heeft een brief van Eenting , die meldt, dat hij Leevend ontmoet heeft op
zijne te buis reis ; maar dat die onderweg mijn
broeder heeft aangetroffen, ziek en in ongunstige
omstandigheden. Dit heeft Leevend doen besluiten,
om bij zijnen vriend te blijven , tot hij hersteld is.
Edelmoedige jongen! Ik heb den brief, of de brieven maar gedeeltelijk hooren voorlezen. — Al wat
mijne moeder doet, is best. Wanneer zien wij hem
nu ? ... Ik ben wat uit mijn humeur. Dat Helder
nu ' juist moest ziek worden ! Hoe gelukkig is , hij
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met zulk een vriend Had ik iets van uwe gelijkmoedigheid! En ik had nu zoo gehoopt, dat Leevend haast hier zou zijn!
[De heer Renting heeft zich op reis begeven, wel
zoo het schijnt voor handelszaken, maar toch ook
oot gedeelte om eenige' narigten aanvoor een gr
gaande den heer Leevend te bekomen. In Duitschiand
bezocht hij eene stad, waar hij op zijne vroegere
reis doer Zwitserland en Frankrijk, vriendschaps-betrekkingen aangeknoopt heeft. Voor hij die plaats verliet, geeft hij aan Zijne vrienden een dint, en kort
voor men zich aan tafel begeeft, ziet hij een vreemdeling aankomen op een fraai paard gezeten en door
een lijfknecht gevolgd.
Het voorkomen van dien vreemdeling, die een
Franschman schijnt, is zoo gunstig, dat de heer
Renting zijnen gasten voorstelt hem uit te noodigen,
aan hunnen disch deel te nemen. Even voorkomend
als de uitnoodiging is, even beleefd wordt the aangenomen en het gazische gezelschap vindt groot behagen in de gesprekken van den vreemden heer.
Daags daarna bezoekt hij den heer Renting op zijne
kamer, en daar deze bezig was zijn knecht eenige
kaartjes te geven ten einde die rond te brengen,
en alzoo van lastige afscheidsbezoeken bevrijd te
zijn, trekt de naam van Renting des vreemdelings
aandacht en maakte deze zich bekend als de heer
Leevend. Na dit tooneel beschreven te hebben gaat
de Renting, die dezen brief aan jufvr. Helder schrijft,
aldus voort,]
Zoo stonden wij sprakeloos. Hij drukte mijne
hand met den ijver der vriendschap, ademde diep,
zag mij aan en zeide: en zult gij die gelukkige
man zijn. ik verstond hem, maar wilde hem niet
verder overrompelen. Gelukkig, zeide ik, zall ik
zijn, als ik u mijn vriend mag noemen, en in dat
karakter van eenige dienst zijn kan. HIJ zweeg:
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ik voegde er eenigzins luchtiger bij: uwe vriendin Chrisje zal in dezen niet met mij verschillen.
Eenigzins verschrikt trad hij achterwaarts, driftig vragende: wie hebt gij daar genoemd. Zij,
Chrisje, mijne vriendin? o Neen. Zij denkt niet meer
aan Leevend, dan om hem te verachten. Vol ver
van mij af.
t
smading wendde zij immers haar gelaa
Gij schijnt, hernam ik, vermaak te hebben in u te
pijnigen. Jufvrouw Helder denkt te wel, om eene
zeer ongelukkige uitkomst toe te schrijven aan eene
ondeugende oorzaak; en dat niet, al schijnen er
vele omstandigheden zich te vercenigen, om dit
waarschijnlijk te maken. Hij antwoordde niets.
Na den maaltijd, toen ik met hem ongestoord
alleen zat, verhaalde hij mij met zooveel opregtheid en bescheidenheid zijne historie, dat ik die niet
met koele nieuwsgierigheid aanhooren kon. Verre
van zich te verontschuldigen, beleed hij dat hij
door zijne dolende hevige driften meermalen vervoerd
g eworden was. Daarin zocht hij de hoofdbronnen
zijner verkeerdheden; hij bezwaarde zich echter
niet, daar hij niet te beschuldigen was; hij best-huldigde ook niemand opzettelijk. Geloof maar niet,
Renting, geloof maar niet dat ik ooit hebbe opgehouden aan de deugd te gelooven. Mijn vriend heb
ik. gedwaald, mijn hart is gezond gebleven. Het
is nog waardig eeoc Lotje te eerbiedigen; ja - de
beminnelijke Helder te beminnen. - ik was geroerd
door de wijs, waarop hij dit. zeide.
Het schijnt dat hij, nu hij aan 't spreken was,
nog meer moest zeggen; dit is natuurlijk. ik stoorde
hem dus niet. ik bemin uwe,. aanstaande vrouw,
(Hoe hij in dat denkbeeld komt, weet ik niet; hij
zag, .dat ik van kleur veranderde, maar vergiste zich
omtrent de ware oorzaak.) ik bemin haar, met al
die drift die gezetheid die warmte zoo eigen aan
mijn karakter.. Ik, beminde haar door alle oogenblikken van mijn gevoelig leven Die heide was de
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eerste, welke mijn kinderlijk hart met eene onbekende zoetheid doordrong. Die liefde bewaarde mij,
als jeugd, als natuur, als de omstandigheden even
gevaarlijk voor mijne deugd waren. Die liefde zal de
eenige zijn, the ik ken, daar- ik vatbaar voor ben.
Ik spreek bij ondervinding, mijn vriend. Maar ik
ben een eerlijk man. Mijn pligt is mij dierbaar. Zoodra
zij de uwe is.... Ik zal pogen... Ik zal weten wat mij
in dat karakter betaamt! Dan zult gij, gij zelf mij
achten ; gij zult best kunnen begrijpen , wat dit voor
Leevend zijn moet! Haar vergeten ? Nooit? U niet
beleedigen, en haar nooit wederzien! Leevend, riep
ik uit, kunt gij zoo edelmoedig zijn omtrent h, m,
the niets verzuimd heeft om u dien schat te ontnemen? — Met meer bedaardheid dan ik verwachtte,
hernam hij, gij, mijnheer Renting, hebt mij diei4
schat niet ontnomen. Ik werd niet bemind, ik was
haar minder dan onverschillig. Gij deedt hetgeen
Veldenaar, hetgeen ik, hetgeen de beste jongelieden, zoo zij gedurft hadden, zouden gedaan hebben.
Gij hebt haar the gij bemindet, pogen te behagen
gij hebt gepoogd haar de uwe te maken. Wat is
er in dit alles, dat mij zoude verbitteren? Maar
was dit het geval niet ; - hadt gij op eerie lage wijs,
met mijne schijnbare onwaardigheid, met mijn
afzijn, uw voordeel gedaan; zoo gij een hart, dat
voor mij niet onverschillig was, tegen mij hadt ingenomen , het van mij losgemaakt ... dan, mijnheer !
Dan, mijnheer Leevend! wat dan? vroeg ik eenigzins driftig. -- Ik vind niet noodig dit te expliceren ;
ik weet dat gij boven al het lage verheven zijt; die
man, dien de heer Helder zijne dochter waardig
acht, is bij mij boven alle verdenking.
Ik bedaarde. Zulk eene taal is mij zelden toegesproken, en nooit dan ten koste van den onbescheidene. Maar ik las zijne ziel duidelijk in zijne oogen:
alles liefde, gij het voorwerp; ik was weder geheel
zijn vriend.
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ik schrijf dezen in zijn vertrek, terwijl hij bezig
is het merkwaardigste der stad te zien. Hij weet
niet dat ik aan u schrijf. Bij de eerste gelegenheid
komen wij, over * * * (daar ik nog iets hebbe af te
doen voor ons kantoor) terug. ik bemin hem te
zeer, om het te durven wagen iets te zeggen van
het gelukkig vooruitzigt, dat er voor hein is. Hij
zou zulk eene schielijke ontdekking, ken ik hem
wel, niet zonder te bezwijken van verlangen, kunnen hooren. ik weet hoe hij ci bemint. Met de
teederste gevoelens ben Ik
uw vriend en dienaar,
J. IUINTING.
[De heer Leevnd meldt aan mevr. Helder dat
hij haren laatsten brief ontvangen heeft en bedankt
hein daarvoor op zijne wijze. Veel kan hij niet
schrijven, want hij heeft zijn vriend Helder, haren.
zoon, aangetroffen. Helder is ziek en zon bezwaarlijk
te vervoeren zijn; gevaar bestaat er niet; zij behoeft zich dus niet te verontrusten: Leevend zal
zijnen vriend niet verlaten. Hij is zeer blijde dat
mevr. Helder het paket, door hem aan jufvr. Bel
cour toevertrouwd, geopend heeft.]
De heer
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aan den heer fACOB

BENTING.

Waardste Renting! Ons oogmerk om met
elkander naar Holland te vertrekken, is verijdeld.
Die teleurstelling zal u, zoo min als mij, bevallen.
Ik zie mij verpligt n de redenen daarvan te melden.
Ik heb onzen Helder gevonden, maar die is niet in
staat, om met ons te kunnen vertrekken... Ook
gij zijt zijn vriend: ik zal u dan zoo openhartig
schrijven, als ik over eenen vriend aan zijnen vriend
schrijven moet.
Op het kleine uitstapje dat ik deed, terwijl gij
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uwe zaken te * * * bezorgdet, kwam ik zeer tegen
mijn oogmerk hier aan. Het is een armhartig landstadje, dat men in Holland een morsig gehucht_
zoude noemen. Maar of ik wat te sterk in gedachten geweest ben, of geen goed berigt nopens den
weg dien ik houden moest, gekregen heb, — dit is
zeker, dat ik voor drie dagen tegen den avond hier
inreed. In het huis daar ik logement kreeg , lag
(dit hoorde ik spoedig) een vreemdeling ziek. De
vrouw zeide mij dat hij daar al eenige dagen had
krank gelegen; dat hij niets gebruikte en nu,
meende zij, was hij een weinig in rust, maar zijne
koorts was geweldig. Mijn hart klopte ijsselijk toen
zij mij dit verhaalde. Ik weet wat het is, ziek,
vreemd en weinig van geld voorzien te zijn !
Met die nedrslagtige denkbeelden lag ik eenigen
tijd wakker. Ik beschuldigde mij nog niets voor
dien ongelukkige gedaan te hebben. Ik wist mij
niet te bevredigen, dan door het vast besluit, om,
zoo ras . ik volk op hoorde, dit op de beste wijs te
vergoeden. Vermoeid door het rijden, sliep ik in.
Tegen den morgén stond de vrouw uit de herberg
voor mijn bed, en verzocht mij om op te staan,
dewijl de vreemdeling, gelijk het haar toescheen,
verergerde; dat zij hem had voorgesteld om den
pastoor te halen, doch dat hij zich niet'kon doen
verstaan. Ik trok terstond mijne soubise aan , en
volgde haar met de kaars in mijne hand: zoo trad
ik onthutst en bedroefd in de kamer van den
zieke. Er stond eerre soort van een huisknecht voor
zijn bed; deze hield een doek met azijn onder des
zieken neus. Ik kon hem, ook om dat het licht op
eengen afstand stond , niet in het gelaat zien. Hoe is het? , vroeg ik. — Hij is flaauw, zeide de
man die hem hielp. Ik zette mij voor 't bed, op
een stuk van eerre bank neêr om te wachten wat
de uitkomst zijn zoude. Maar, mijn vriend oordeel
over mijne verbaasdheid ! Ik kan - u dien schok, dien
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Ik door mijn geheele gestel heen gevoelde, niet
besehrjvn, toen ik, zijne hand vasthoudende,
daaraan dien ring zag, dien Zijne zuster hem zeker
Zal vereerd hebben, en dien ik wel honderdmaal van
haren vinger aan mijn pink gestoken had. Eenring,
mij zoo bekend, zeide mij alles. [k kon mij niet
inhouden! ik stootte den oppasser weg, viel bij
mijnen vriend neder en bedweimd riep Ik uit: Helder, mijn dierbare Helder, kent gij mij niet
meer?' uw Willem, uw vriend! Ach Helder, Hel
der, mijn vriend!
Ik snikte... 't was of mijne borst door duizende
ponden gedrukt wierd... ik hield zijne klamme
handen in de mijne. Na eenen geruimen tijd opende
hij Zijne matte 00gm; zag mij, zijn hoofd een wei
nig, doch vergeefs pogende op te heffen, aan: zwak
doch lang drukte hij mijne hand, legde die op zijn
hart en schreide.
Vrouw, zeide ik, ik ken dezen heer; roep mijn
knecht; het is in dit vertrekje te woelig, te benanuwd voor een ziek man . - Mijne kamer was ongelijk beter. Met hulp van mijnen Hongaar, sloeg ik
mijnen zieken vriend een overrok om, en droeg hem
vervolgens zelf in mijn vertrek, legde hem in mijn
zuiver, nog verwarmd bed, liet water koken, zette
mij voor het bed, en beval Helder zich stil te bouden
en niets , - geen woord te spreken. Zijne koorts
was' geweldig.
Toen die was algeloopen, was hij veel beter dan
wij ons hadden durven vleijen. Hij is onuitsprekelijk
blijde dat hij mij gevonden heeft: maar kan hij zoo
gelukkig zijn, als ik ben Een ziek, een in ongnnstige omstandigheden zijnden vriend te kunnen toonen
hoe dierbaar hij aan ons hart is... Renting! - dat
is verrukkelijk!
Overmorgen vertrekken
wij in eene gemakkelijke
1,1
rhizkoets, die onze vrienden aan mij bereidwillig
afgestaan hebben.
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Ik heb aan Helder niets van u gezegd. Hij weet
niet dat ik aan u schrijf. Ik wil niet dat hij, ook
voor u, blozen zal. Ik vrees dat hij op eene verre
manier overtuigd is geworden, dat de be--gande
trachting niet altoos zoo gemakkelijk valt, als de
bespiegeling ban het beste. Dit is niet te verwonderen.
Helder geloofde ter goeder trouw, dat hij boven de
verleiding was. 1 lij bedroog zich, Wie is het?
Gij? ik?
Ik heb aan mevrouw Helder onze ontmoeting gemeld, als ook dat ik haren zoon hier ziek gevonden
heb , en dat ik niet van plan ben mijne reis
zonder hem voort te zetten. o Mogt die groote vrouw
onkundig blijven dat haar zoon zich niet altoos
als haar zoon gedroeg !
Ík wacht brieven van u aan 't huis van onze
vrienden te * * *. Denk aan
uwen
W. LEEVEND.
[Hier volgt een brief van den heer Paulus Helder
aan. zijne moeder. Hij belijdt daarin dat hij lang zamerhand den indruk verloren heeft, dien haren
laatsten brief wegens zijn gedrag jegens Leevend op
hem gemaakt heeft en dat hij, om toch ook iets te
beduiden, meer gezelschap gezocht heeft, maar in
slechte handen gevallen is. - De heer Leevend meldt
dit gedeelte van Helder's lotgevallen uitvoerig aan
zijn vriend Renting en naar dien brief verwijzen wij
den lezer. Nederig verzoekt Helder zijne moeder
om vergiffenis voor zijn loszinnig gedrag, en kan
niet verzwijgen hoe klein hij zich gevoelt tegenover
Leevend, dien hij vroeger zoo hard bejegende.
loodra zijne krachten het toelaten , zullen zij de
terugreis aannemen.]
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LEEVEND aan den heer TAcoB

(ENTING.

Waardste denting! Gelijk ik u in mijn vo
meldde, heb ik onze vrienden te #** bezocht-rigen
en van hen de verzekering ontvangen dat ik over
.hunne reiskoets konde beschikken.
Ik vond bij mijne terugkomst mijn vriend in
Bene zware koorts; ik bemerkte dat hij dien dag
met schrijven besteed had; hij zwijgt dit voor mij,
mgr ik kon het gissen: hij zal zeer zeker /aan
zijne moeder geschreven hebben. Ik kon dus in
geen twee dagen nog met hem vertrekken. Eindelijk
is mij dit gelukt; ik heb hem in ons logement. De
doctor schrijft zijne ziekte toe aan eerie geheele uitputting van levensgeesten: hij zal door rust , . door
aangename gesprekken, door een ,.goeden leefregel
moeten hersteld worden. Geduld!... Men moet niets
ten halve doen. Ik blijf bij hem tot ik mij met hem
op reis durf wagen; ik kan dus niet bepalen waaneer
dit zijn, zal.
Ik moet u in mijn vertrouwen nemen: gij zijt
onzer beider vriend en indien ik, met u corresponderende dit verheel, doe ik niet zoo als ik naar
mijn inzien verpligt ben. Gij kent Helder: gij zult
u dus minder verwonderen dat hij in slechte
handen vallende, juist niet onfeilbaar was. Hij is
te*** zeer gemeenzaam bekend geworden met dat
huis alwaar men altoos groote gezelschappen aan
de speeltafel konde vinden. Zijne onkunde van
listen en schonnen schijn heeft hem bedrogen. Men
heeft hem gewikkeld in eenen minnehandel met de
belle, die gij u mogelijk nog kunt herinneren. ij
ging door voor de zuster van den baron. Zoodra
men. Helder geruïneerd had, was hij daar schrikkelijk over de hand. Het kan zulk volk aan geene
middelen ontbreken , om slechte oogmerken te bereiken. Men overviel Helder op een ongelegen uur
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bij de gewaande zuster. Hij, door vreesselijke windmakerij vervaard gemaakt, vlugtte , wijl men zwoer
den hoon, het huis aangédaan, te wreken. Beroofd
van- alles, kwam hij te ***. Daar schreef hij aan den
kastelein om "' zijne goederen. Het antwoord behelsde
dat zijn kamerdienaar hem orders van zijnen heer
getoond en de rekening betaald hebbende , het
goed reeds wel bezorgd met den kamerdienaar onder
weg was. Het braaf karakter van den kastelein
stelt dit alles buiten eenige bedenkiug.
Ik beken dat ik hunne vreugde ii van eenen Hollander zoo opgeligt te hebben,,, niet dulden kan.
Ik wrijf van ongeduld, om die stukken eens te
doortasten , in mijne handen; had ik u maar bij
mij ; wij zouden alles wel te regt brengen; maar
alleen is er geen kijken naar. Evenwel, alles in
deli brand te laten! Helder had eens kostbare garderobe, en reeds vele fraaije stukken van schilderen beeldbouwkunde , ook eenige zeldzame munten
verzameld; en ook, gelijk hij mij verhaalt, eene zeer
fraai kopij naar de schilderij van Poutsin met dit
treffend onderschrift:

En ik leefde ook in Arcadia.
Zijne zuster zag, ik weet het, de overheerlijke prent
daarvan altoos met zulk een ernstig genoegen!
Dezen middag' bij Helder zittende, die te bed
lag hoor ik eene zwaarbeladen reiskoets oprijden.
De heer trad uit de koets, en liet zich kamers aan wijzen; zij voldeden hem niet; hij koos die twee
kamers, die aan de overzijde van den tuin zijn.
Hierop had ik welligt Beene aanmerking gemaakt,

maar mij dacht dat hij daar wat veel belang in
stelde; en dewijl ik toch zoo min of meer Lavatersch
ben , bestudeer ik dikwijls de gelaatstrekken, ook
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van zulke lieden met wie ik niets te doen heb.
Mij dacht dat hij met het air van een gaauw.
dief, ter zijde uitgluipte. ik zag ook geen knecht;
alleen den postillon. Dit scheen mij wat vreemd, ik
hield den vriend in 't Oog. Hij at in zijne kamer,
en vertoonde zich niet. Wie was hij? Zou het ook
mijnheer de bedrieger zijn?.. .
Ik zeide tegen Helder niets van dit alles, maar
zoo bij wijze van discours zeide ik dat is toch een
drommelsch geval; zoudt gij mij dien kerel niet kunnen beschrijven? Hij heeft het toch aardig overlegd
om u te knippen. De schets die hij mij gaf, stemde
vrij wel met. den onbekende. ik ben zoo gewoon
om te zien of mijne paarden wel bezorgd worden,
dat er geen aandacht op kon vallen, al ging ik eenen andermaal in den stal met mijn eigen knecht.
Bij die gelegenheid zag
ik de opgepakte koets. Binti
non in de koets stond een kisje, dat niet groot en
maar weinige duimen hoog was; het nam maar zooveel plaats in, dat er nog iemand bij kende zitten.
De kastelein, dien wij voor een hupsch man kennen , zeide mij, dat hij dien heer nooit meer gele.
geerd lead, doch hem echter ergens meende gezien
te hebben.
Nu zocht ik maar naar de gelegenheid, om hem
van thgter bij te zien en met hem in gesprek te
geraken. Helder zeide mij, toen ik daarnaar vroeg:
o dat de bewuste schilderij in een daartoe gemaakt eiken kistje was ingepakt,» Nu was ik verzekerd dat ik mijnen man gevonden had. En welk
een landsman, vroeg ik, is uw gaauwthef? - Hij
spreekt, kreeg ik ten antwoord, verscheiden talen;
ik geloof echter dat hij uit Italie is.
[k kon niet langer wachten om hem te spreken.
De knaap had zoo iets van een fatsoenlijk man; hij
ontving mij beleefd. Mijnheer, zeide ik, ik neem de
vrijheid om u te vragen, waar uwe reis verder heen
eidt en indien ik dien weg neem of gij mij em
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plaats in uwe koets op billijke conditien gelieft
over te laten. Het ruwe weer is niet zeer gevallig,
om mijne reis te paard af te doen.
Dit voorstel schijnt hij niet verwacht te hebben;
evenwel ik wist hem dit . zoo smakelijk te maken,
dat hij mij dit verzoek inwilligde; maar hij zeide
dat hij, indien hij den volgenden dag paarden kon
krijgen, dan ook, wijl zijne reis geen uitstel leed,
vertrekken moest: gij kunt wel denken., dat ik tot
alles gereed was. Ik verzocht hem om de eer van
eens met mij te wandelen; hij zeide, dat hij zich
niet wel bevond, en verzocht mij bij zich; dit verzoek willigde ik niet in, maar noodigde hem bij
mij, en dat wij dan om den avond te passeren, een
kaartje doen spelen. Dit dreef hem uit zijne forti ficatie. Tegen acht ure verwachtte ik hem: dan was
ook Heller's koorts afgeloopen. Ik ging bij den
kastelein en zeide hem kort en zakelijk, wiep ik
zocht en wat mijn oogmerk was. Hij beloofde tegen
dien tijd op mijne kamer te zijn. Toen ging ik bij
Helder, en vroeg hem lagchend of hij zijne goederen terug wilde hebben? Hij verstond mij niet regt
ik zeide hem dus, hoe de zaak zich toedroeg. Blijf
waar gij zijt, voegde ik er bij ; als ik u nodig heb,
zal ik u wel waarschuwen.
Ons is de buit ! ..... Chrisj e zal de schilderij
hebben. De tijd heugt mij niet dat ik zoo opge-

ruimd was.
Om acht ure kwam monsieur Fripon, om zijn
partijtje te maken. Ras merkte ik dat hij van de
broeders was. Hij won mij vrij wat af: ik liet hem.
begaan. Toen de spons vol was, deed ik een coup,
dien hij niet na doen kon; en hij verloor daardoor
het dubbele der som. Hij werd verhit, lomp; ik
had voorgenomen doof te zijn , en speelde zeer bedaard voort. Ik gaf Helder het teeken: die kwam

op. Er stond voor de ledekanten een scherm, en de
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knaap zat met zijn rug daartegen aan. Wij kregen
verschil. De kastelein wilde geen uitspraak doen,
omdat hij medespeelde. — Goed, zeide ik; hier is
nog een heer, die speelde niet met ons; laat die
uitspraak doen. = Goed,. zeide hij. — Mijnheer,
zeide ik, zoudt gij de goedheid willen hebben, om
bij de speeltafel te komen en uitspraak te doen
wie gelijk heeft. — Zoo als Helder voor ons stond,
verbleekte de gaauwdief. — Zoo, zeide Helder
vind ik u hier, Frederik ? — Mijnheer? — Is dat,
vroeg ik, uw kamerdienaar? Dat is een hupsohe
vent, al speelt hij wat valsch. -- Deerlijk stond de
snaak te kijken. Ik nam het woord. Gij schijnt -op
Frederik in geen goed humeur; hij heeft echter
geene moeite gespaard, om u overal na te reizen.,
en brengt eindelijk alles in de beste orde, waar gij
u ophoudt. Die trouwheil verdient, dunkt mij,
eerie andere belooning. — Helder keerde zich omen
glimlachte. — Kom maar, ging ik voort, laten wij
uw heer zien te bevredigen, door alles te ontpakkeh
en hier te brengen. Ik schelde: mijn knecht kwam.
Gregorie, zeide ik kom naar beneden, en help
mijnheer Helder's goed ontpakken. De kastelein
bood zijne knechts hiertoe ook aan.
In weinige minuten was alles gereed; en mijnheer en kamerdienaar vertrokken. — Hij begreep
zelf dat het zijne zaak was, een goed heenkomen
te zoeken. Ik dacht: een almoes dwaalt niet, en
liet hem loopera.
En nu zit ik mij te verheugen over het wel slagen
van mijn oogmerk. Niemand weet er, zoo veel ik
merk, iets van. Helder is veel beter, maar nog niet
in staat om in dit ruwe weder te reizen. Ik heb alle
reden om te denken dat mijn bijzijn veel tot zijne
herstelling doet. Het aangenaam gesprek met een
waar, teederhartig vriend is, wel eens van meer
kracht dan de beste medicijnen.
hoe gelukkig ben ik, den broeder mijner geliefde
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Chrisje van dienst te kunnen zijn! Groet al onze
vrienden; vooral mijne heels lieve mevrouw Everards, voor
uwen
W. TJEEVEND.
[Een brief van mevr. Helder verzekert haren zoon
van de vergiffenis zijner ouders, terwijl zij aan den
heer Leevend den hartelijksten dank betuigt voor
zijn edelmoedige hulp den afgedwaalden vriend
bewezen. Schemerachtig laat zij in haren brief doorblinken dat hij aan hare dochter met meer dan
enkel vriendscbap mag denken. Duidelijker spreekt
haar echtgenoot in zijnen brief aan Leevend Hij erkent dat hij in zijn oordeel over hem gedwaald heeft.
De eerste aanleiding daartoe is geweest het gerucht
der betrekking tusschen jufvr. Roulin en Leevend;
die kon hij zich zoo onberispelijk niet voorstellen als
zij inderdaad was en hij, bij de bekendheid met
Leevend's hartstogtelijken aard, onderstellen mogt.
Met verlangen ziet hij zijne terugkomst te gemoet
en hoopt dat Leevend niet weigeren zal hem behulp
te zijn, om aan Chrisje de onvriendelijkheid te-zam
doen vergeten, die haar vader haar dikwijls betoond
heeft.]
Mevrouw SUZANNA HELDER aan mevrouw

ALIDA

RIJZIG.

Mevrouw, zeer waarde vriendin! De
liefde die gij uwen broeder toedraagt; de achting,
die ik voor uw braaf, uw gelukkig karakter heb;
het genoegen dat ik mij zelve verschaf, door, u
eens aangename tijding te melden, werken te zamen
om mij de pen te doen opnemen.
/u Willem Leevend verdient Chrisje Helder.» Dit
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is cone waarheid, waarvan, mijnheer Helder volmaakt overtuigd is. Willem bemint Chrisje. Chrijo

ziet uw broeder met de ondersciseidenste goedkeu
ring. Nu zult gij ht gevolg kunnen opmaken; en
ik vlei mij dat mijnheer en mevrouw ]ijzig er
niets tegen zullen hebben ,dat de dochter van mijn
heer Helder de zuster worde van die beide brave
personen? Uwe vriendin de Vrij heeft mij geschre
ven, dat zij zoo wel overtuigd was van uws broeders
braaf karakter, dat indien Chrisje.niet buiten staat
gesteld ware om te kunnen kiezen, zij met genoegen zien zonde, dat die de vrouw wierd van Leevend.
' Laat ik dan maar zeggen, Santje (zoo schrijft
zij), dat ik onder de aanmerkelijke legaten, die ik
mijne nicht Chrisje heb toegedacht, ook haar het
volgende perseel legateer. Den hoer Willem Leevend,
thans student, en zoo ik voorzie, weldra compagnon
van zijnen schoonbroeder. Evenwel, onder deze voorwaarde dat èn mijne nicht, èn hare ouders volkomen genoegen nemen in dit gedeelte mijner testamentaire dispositie; zullende voornoemde jonge damO
ook als dit zoo niet ware, al de voordeelen overinderd genieten, die ik haar heb toegedacht. ii Ditm
artikel is, ziet gij, zoo origineel, als de geheele
vrouw is.
Mijne dochter en nog minder Leevend weet iets
met zekerheid van mijnheer Helder's en mijn oogmerk. Zij is ook volkomen onkundig van dit haar
gelegateerde perseel. ik vertrouw, dat gij, nu gij
dit weet, aan mijn oogmerk voldoen zult. Laat uwe
moeder mij dus ook het genoegen geven, van dit
alles nog voor rich zelve te houden. ik wil Leevend
geene hoop meer geven; ik ken hem; hij zou zoo
veel en zulk een overwacht geluk niet dragen kunnen; en waarom zal ik hem pijnigen door zijn verlangen aan te vuren, nu hij zeer waarschijnlijk nog
voor eerst niet terug kan komen. Mijn zoon is in
ongunstige omstandigheden, en zou een . vriend, als
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Willem is, zijnen vriend verlaten, ook dan als hij
daardoor te gelukkig wierd ? Onmogelijk ! Maar is
het niet zeer natuurlijk, dat, indien hij wist, met
wiep hij gelukkig zal zijn, liefde en hevig verlangen
hem zoo sterk zullen aanzetten, dat hij zich alleen
zal bepalen op den afstand waardoor hij van Chrisje
gescheiden blijft. Kan hij in zulk ,een oproer van
driften gelukkig zijn? Kan hij genieten?
Dit is het niet al ! Mijne geliefde dochter onder
uwen broeder - zoo zeer, dat ik niet durf-scheidt
hopen haar gelukkig te zien met eenen ander, —
ook niet met eenen Renting, dien zij zoo hoog acht.
Chrisje heeft veel meer van hare tante de Vrij's
familietrekken in haar gelaat, dan in haar hart.
Hier komt bij dat uw broeder nog jong genoeg is,
om van staat te veranderen. Ik laat dus voor mijne
dochter twijfelachtig en van verre zoo iets schemer-en. Zij moet het genoegen hebben van zelve te
kunnen gissen, nu zij weet dat haar vader zoo
gunstig over Leevend denkt, en ik altoos omtrent
hem dezelfde blijf.
Ik zal dezen eindigen: groet uwe achtingwaard€n
man hartelijk van mij. In den zomer hoop ik u,
lieve mevrouw Rijzig, bij ons te zien op; Beeken.
hof; ik verwacht dan meer en voor elkander berekend gezelschap ; immers, indien Willem met miju
zoon terug zijn.
Met achting en genegenheid noeme ik mij,
uwe ware vriendin,
SUZANNA HELDER.
geb. VAN BEEK.
[In een brief aan jufvr. Veldenaar deelt jufvr.
Heldèr deze een gesprek mede met hare moeder,
waarvan de uitslag is, dat hare ouders haar de vrijheid geven aan Leevend te denken als aan haren
aanstaanden echtgenoot.
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Jufvr. Veldenaar wenscht hare vriendin met date
blijde vooruitzigt geluk, en meldt haar tevens dat

zij binnen betrekkelijk korten tijd met den heer
van Sytsama in het huwelijk zal treden. Gaarne
had zij het nog wat uitgesteld, maar én hare moeder en van Sytsama drongen haar zeer; en wel Ingezien, kan het niemand stootera dat zij, al is het kort
na den dood baars vaders, diens last op het sterfbed
gegeven, opvolgt.] Mevrouw ALIDA RYJzin aan mevrouw SUZANNA
HELDER.

Hoogstwaardige mevrouw Helder!Mijne
mindergevoeligheid laat mij ellendig in 't naauw i
Maar hoe kon ik, die zoo weinig beduide, toch mij
tegen zulk een geval wapenen ? Ik scheur mijne
vaandels; ik zal mijne volkomen nederlaag bekennen.
Mijn hart is, tot in deszelfs buiten- en hoornwerken
geslecht. Een brief, een vertrouwelijke- brief van
mevrouw Helder ! ... stoot ik daar mijn hoofd ook
tegen 't plafond onzer zaal ?„. Nu, mevrouw, het zijn
sterke beenen, zegt mijne tante, die weelde dragen
kunnen; en hoogmoed komt na den val. Laat ik
zien dat ik eenige graden daal, of ik in den alledaagschen cirkel van ordinaire menschen kan nederkomen : anders zal mijn arme Bram meehen dat
zijne dierbare echtgenoote niet wel bij den hoofde
is : want hij weet niet hoe gelukkig ik ben! Zie,
mevrouw, ik heb een verwonderlijk overleg, om
zoo alles op het voordeeligst en zuinigst te gebruiken , en ik durfde niet gelooven , dat ik zulk
eenen brief van u zoude ontvangen. Had ik nu
gezegd: Bramlief! want gij weet, mevrouw, vreugd
maakt het hart warm en ruim,» een brief, ; jongen,
van mevrouw Helder!,, en deszelfs inhoud was nu
eens zoo geweest, dat ik dien aarsmijn man niet had
kunnen laten lezen, omdat gij daarin te -veel net.
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hem over mij in gedachten overeenkomt; wat dan?
Ik weet wel wat die jongen zeide. Moeder, moeder!
de koning heeft tegen mij gesproken. -- Loop
jongen! — Ja, 't is wel waar! — Wat zei de koning
dan? — Uit den weg schurk! wat ben ik blij, de
koning heeft tegen mij gesproken! - Maar alles
loopt goed af ; en zoo hij nu eens de courage heeft
om mij te behandelen alsof ik maar zijn vrouw ware,
dan zal ik zeggen. u Zoo familiaar niet, vriend! weet
gij wel, dat ik een brief van. mevrouw Helder heb?
lid?»
Ik acht het van mijn pligt om u echter, eer
ik voorschrijf, omtrent eene vraag gerust te stellen;
zij is deze: uu Of mijnheer en mevrouw Rijzig er ook
iets tegen hebben, om Chrisje Helder eens zuster
te noemen.» - Wees gerust, lieve mevrouw , geen van
beiden heeft er iets tegen; gaarne zullen zij het
hunne doen, om haar met dien naam te omhelzen.
Moet ik duidelijker spreken? Al was Bram Sultan
Bajazet in eigen persoon; en al was ik Catharina
Alexiewna in !evendige lijve, dan nog zouden wij
van onze troonera treden, om eene jufvrouw Helder
te ontvangen; vooral indien zij, aan de hand
van onzen broeder en bondgenoot wierd binnengeleid.
Ik bemin mijn "broeder zoo hartelijk, dat ik met
aandoening het geluk, 't welk op hem wacht, te
gemoet zie! Niemand zal echter dit dierbaar, mij
door u aanbevolen geheim uit mijnen mond hopren ,
dan mijn lieven — Jan: maar die is zoo trouw als
goud. Doch aan Jan moet ik het mogen vertellen,
welk eene allerliefste tante hij krijgt; en zoo als
mijne tante zegt, veel vieren en vijven.
Dat mijn broeder jufvr. Helder bemint, is waar;
en wel zoo, geloof ik, bespiegelender wijze bemint,
(want bij ondervinding kan ik niet spreken) als
alleen een . Willem Leevend beminnen kan. Het zal
zeker met de liefde zijn, als met het preken; het is
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alien wel even na, maar elk niet even nut. Indien
dan een hart vol liefde Clirisje's gading is, dan moet
zij, dunkt mij, maar bekennen, dat haar smaak zoo
goed is, als hare schoonheid ongemeen. Hoe zullen
wij liet wagen, mevrouw, om aan zulk een aandoenelijken knaap te zeggen, dat Chrisje de Zijne zijn
mi? ik zou er sterk voor zijn om eerst doctor,
chirurgijn en apotheker in linie te halen, want er
zal zeker zuurdeeg aan de voeten, ader gelaten,
en veecicatoria gezet norden, om cone totale wegvalling voor te komen Heden, wat verschillen de
menschen veel, - de mannen, wat nog meer zegt!
Wel, mijne mama had aan Rijzig duizendmaal kunnen zeggen ii dat zij hare dochter hem ten geschenke
gave, // zonder dat hij zijn gelaat eens zoude vertrokken hebben; zoo hij ten minste toen geene
binnenstuip van berouw op 't lijf gekregen had; dat '5
wat anders.
Van het gelegateerde perceel wist ik, want zie,
mevrouw, mijne geëerde vriendin de Vrij en ik begrepen, dat dit er geen kwaad aan doen zonde..
Ik ben puur boos op mijnheer Helder, dat die nu
juist begrijpt ziek te gaan liggen, ik weet niet of
ik ga zelve naar hem toe, alleen om Wim af te lossen,
en hem eigenhandig zijn bouillons, zijne kina, Zijne
jalappe in te geven. Zie eens aan! Ons leven is een
mooije zomerdag, en dien zullen wij verlanterianten.
Is het niet om je tot: water te krijten, dat zulk een
allerliefst paar jongen, schoone, met elkander ingenomen menschen, zoo om den tuit gehouden worden?... A propos, mevrouw ,wanneer begint gij uwen
zomertijd te rekenen? ... De post vertrekt. Mama
zat zelve de core hebben te schrijven. Omhels mijne
lieve aanstaande zuster, en geloof dat ik met eer
bied ben, mevrouw Helder's
liefhebbende dienaresse,
ALIDA RIJZIG.
geb. LEEVE1'TD.
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[Hier volgt een brief van mevr. Helder aan mevr.
van Oldenburg, hoofdzakelijk inhoudende dat zij
met haar man overeengekomen is om Leevend en
hunne dochter nog in de loop van den aanstaanden
zomer te verbinden; dat haar man, die geheel en
al teruggekomen is van zijne ongunstige gedachten
aangaande Leevend, en hem ook zelf geschreven
heeft. Men is overeengekomen een en ander aan
Chrisje mede te deden: de liefde is vindingrijk en
zij zal er wel van op weten om Leevend berigt te
geven van het geluk dat hem wacht.
Mejufvrouw

ADB,IANA BELCOQB

aan mevrouw

JACOBA VAN SYTSAMA.

De eerste gelegenheid, the er zich opdoet, om u,
mijne waarde mevrouw een blijk te kunnen geven
van mijne bereidvaardigheid ten uwen genoegen, vat
ik ijverig aan. De weinige, de te ras vervlogen uren
in uwe geliefde familie -- in uw bijzijn doorgebragt,
maken dat ik maar terstond, zonder eenige kwalijk
geplaatste verschooningen ter zaak kome. Ik behoef
mij alleen uw verzoek, om de aankomst van onzen
Leevend op Beekenhof omstandig te verhalen, te
herinneren, om mijne pen den vrijen loop te laten.
Wij wisten reeds dat de beide heeren op hunne
terugreis naar Holland waren, doch de dag hunner
aankomst was voor ons onzeker. Op maandag kwam
de heer Renting hier onverwacht aan: 't scheen mij
toe dat dit niet toevallig was. Dit was ook inderdaad zoo. Hij sprak een poosje met den heer
Helder, die daarop order gaf, om het paard van
Renting, dat zeer moede was, weg te brengen
een ander te bezorgen. Na ,ons zijn compliment ge
te hebben, reed hij den laan uit, en sloeg-makt.
den weg in naar ***.
Terwijl wij hierover spraken , kwam de heer

en
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Helder in de zaal, en zeide goede tijding, Santje;
onze jonge lieden zijn op weg naar Beekenhof. ik
ontken niet, dat ik mijn zoon niet met dat welgevallen zien zal, waarmede ik gehoopt had lem te
zullen omhelzen. Mevrouw zeide niets, maar ik dacht,
dat zij met haren, man ook in dit stuk overeenstemde, hoewel zij het verborg.
Uwe vriendin lag voor zich neder: maar de
schielijke afwisseling van het gloeijendste rood met
het helderste wit, en eene stil, langzaam gesmoorde
zucht, verzekerde mij dat deze tijding haar vrij
wat onrustte. Zij zat in de vensterbank met haar
borduurraam voor zich. Zij sprak weinig, en dat
weinige nog alleen uit beleefdheid. Mijnheer wan
delde met groote schreden op, en neder en zag dikwijle door de ramen; mevrouw Helder nam Chrisje
waar, doch zeide niets. - Chrisje als het ware zich
zelve terugroepende uit hare gedurige mijmeringen,
borduurde spoedig en met drift weêr voort. Weldra
tikte een knecht aan de deur, deed die open, en
ging. weg. Op 't oogeublik rukte men de deur los;
en wij zagen den heer Renting die zijne vrienden
ieder aan eeoc hand binnenleidde. Leevend zag
niemand dan mevrouw. Chrisje zat buiten zijn ge
zigt, bij het inkomen. Zij omhelsde hem teederlijk:
hij kaste hij herhaling hare banden. De jonge heer
Helder was in zijns vaders arm; hij werd niet zoo
vriendelijk ontvangen, als ik gehoopt had. ik zag naar
awe vriendin; Het tooneel was zoo oogenblikkelijk dat
ik weet niet hoe bet verder ging. Chrisje bleef zitten;
hieruit begreep ik dat zij het vermogen om op te
staan, miste, ik ging achter het gezelschap om,
naar haar toe. Zij was zeer onthutst: haar boezem
joeg hevig; zij ademde moeijelijk. Wat kon Ik voor
haar doen?
Willem, zeide de heer Helder, gij hebt hier nog
andere vrienden die a wenechen te zien. Leevend
keerde zich om, zag mij, vloog, naar mij toe, viel
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mij met drift om den hals, en barstte in tranen uit;
zelden was ik zoo ontroerd. Mevrouw kwam bij hem
en zijne wang streelende, zeide Zij: verscheur uw
onschuldig hart niet, Leevend. Nu zag hij eerst
uwe vriendin, schoot naar haar toe, bloosde, beefde,
omhelsde haar, trad terug, zag Renting aan, zuchtte,
maar herstelde zich. Doch toen uwe vriendin hem
hare ' hand gaf , drukte hij die met zooveel liefde,
een weinig voorwaartsgebogen , aan zijn hart, dat
wij allen elkander met dezelfde gedachten aanzagen.
Wat moet hij toen geleden hebben! Hij wist nog
niets van zijn aanstaand geluk. Zijne treurigheid was
zoo aandoenlijk , dat mevrouw hem noodzaakte te
spreken, en dus dit tooneel sloot.
't Was zes uur. Mevrouw stelde eene wandeling
voor en gaf Willem haren arm. Renting ging naast
Cbrisje , de beide heerera Helder hielden mijne zijde.
Uwe vriendin ging met Renting eene schrede of zes
voor ons uit. Zij waren druk en minzaam in gesprek.
Hij hield zelfs zijn arm onder het wandelen, om haar
midden. Ik nam Leevend waar... Iedere minzaamheid pijnigde hem zoo zeer, dat de vriendelijke behandeling van ' mevrouw Helder die niet konde
wegnemen, en ofschoon hij zeer beleefd op hare gezegden antwoordde, bleven zijne oogen op Renting
als vastgehecht. Een bevallig paar, zeide de :heer
Helder. Ongetwijfeld, mijnheer, was mijn niets beduidend antwoord. Onze wandeling naar de groote
zomertent was niet toevallig, want wij vonden daar
een uitmuntend veldeollation, waarvan de eer geheel
aan mevrouw toekwam.' Aangenaam was deze verrassing. Renting nam op verzoek van mevrouw, de
honneurs van de tent waar: hij kweet zich uitnemend. Hij gaf Willem plaats naar Chrisje, schikte
ons allen, zond de knechts weg, en deed alles met
dat ongemaakt fatsoenlijke, dat hem altoos zoo voordeelig onderscheidt. Zoo zat uwe vriendin tusschen
hare moeder en haren lieven Leevend, die te zeer
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overstelpt was, om iets tot de algemeens vreugd te
kunnen toebrengen. Het schoone heldere avondweder

deed ons daar vrijlang vertoeven. De _heer a Helder
zelf stelde de welkornet der reizigers in. De jonge
Helder was gedurig bij zijne zuster, en bij koste
haar zoo regt broederlijk, dat de oogen van zijn
vader glinsterden van vergenoegen.; De , heer= Renting
was , zeer beminnelijk; het smart mij, dat m rouw
Helder nog niet eene Chrisje voor - hem heeft!
Bekoorlijk was de conversatie tusechen- Chrisje
Renting en haar broeder; maar Leevend , beefde bij
iedere gemeenzaamheid zijner beminde met zijnen

vriend.

Uwe vriendin zegt mij daar, dat zij aan u gaat
schrijven. Ik leg dus spoedig mijne pen neder, mij
met bijzondere hoogachting noemende,
uwe vriendin,

A. BELCOURR.
Mejufvrouw CHRISTINA HELDER aan mevrouw
JACOBA VAN SYTSAMA 1)

[Jufvr. Helder vervolgt het verhaal door jufvr.
Belcour aangevangen, op de volgende a wijze, drie'
dagen na de aankomst van haren , broeder -en den
heer Leevend.]
Ons soups was veel overvloediger dan gewoonlijk,
en stond in de groote zaal, die fraai 'en wel ` verlicht' was. Leevend had mama en mij'' naar huis ` geleid, mij dikwijls aangezien, en echter bijna niets

1) Uit een vorigen brief van jufvr. Helder blijkt
dat zij Chet huwelijk van den heer .vary Sptsama met
hare vriendin bijgewoond heeft.
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kunnen spreken. Mijn vader plaatste Leevend naast
mij, en zette zich vervolgens . aan mijne andere
zijde. Hij had al die oplettendheden voor Leevend,
die ons verzekeren dat zijn hart er deel in neemt.
Leevend hield nu weder een fatsoenlijken afstand,
dien hij zeker jegens de aanstaande mevrouw Renting
meende verpligt te zijn. Hij omwas minder vrij : met
mij, dan een broeder bij zulk eene gelegenheid zijn
zoude. Mama die zoo alles opmerkt, glimlachte-.
zij begreep de reden van Willem's gedrag en zij keurde
die goed. Zij sprak met mij daar ook van toen ik
haar in haar slaapkamer leidde. De volgende voor middag was door mama uitgekozen, om aan Leevend
te zeggen hoe mijn vader en zij zelve over hem
dachten.
[Op eene wandeling met Willem en Chrisje maakt
mevr. Helder den eersten bekend met de oogmerken
kaars echtgenoots en van haar zelve; en laat daarop
de beide jongelieden alleen, tusschen welke het volgend gesprek plaats grijpt.]
Leevend. Welk eene omkeering in mijn lot! Chrisje,
mijne geliefde Chrisje, - bemint mij.
Ik. Noem dit geene omkeering , mijn vriend!
Chrisje beminde u altoos, ook toen zij meende dat
gij eerre andere bemindet; want mijn behagen in u
rustte op de kennis die , ik had van uw karakter,
ik wist dat gij mij uit allen best convenieerdet, om
op mijne wijs gelukkig te zijn: dit te hooien, moet
u zeker aangenaam. zijn; maar gij vindt er evenwel
uwe innerlijke waarde niet door gevleid.
Leevend. Zeg het niet, mijne lieve! De jongeling
die door een verstandig deugdzaam meisje, 't welk
hem ` kent, met voorkeur beschouwd wordt, moet
zeker gunstig over zich zelven denken, of hij doet
haar geen regt.
ik. Is liefde dan geene grilli,heid? Is 't noodig,
dat men verdiensten, beminnelijke hoedanigheden
onderstelle ?
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Leevend. Een meisje als mijne Chrisje, zal zeker
altoos een voorbijgaand behagen onderscheiden heb
ben van die voorkeur, dat blijvend welgevallen,
dat zij in mij geliefde te behouden. Er was om,
eene grilligheid te zijn, te veel vriendschap in uwe
genegenheid.
Ik. Wie zegt u dit?
Leevend. f Mijn eigen hart, en dit misleidde mij
nog nooit.
Ik . Men zegt evenwel dat eens liefde, die oogenblikkelijk ontstaat, veel moeijelijker te genezen is,
dan eens liefde die onmerkbaar opgroeit
Leevend. Is dit zoo, dan gaat dit buiten mijne
ondervinding om. Ik beminde. mijne Chrisje altoos; zeer lang, zonder iets daarbij te denken.
Heugt u dien lieven kindertijd nog? o Dit waren
dagen!
Ik. Onschuld en onnoozelheid moeten toch regt
voor den onbedorven mensch berekend zijn, omdat
hij zelfs in een gevorderder leeftijd, daar altoos
met zulk een genoegen de gedachten van bewaart.
Leevend. ik heb altoos zoo gedacht, ook; toen
ik aan zeer vele zaken twijfelde ik zoude echter nu niet verkiezen tien jaren jonger te zijn.
Ik. Zijt gij dan nu gelukkiger?
Leevend. Ja, en dat wel voornamelijk inde stree
hoop van liet nog oneindig meer te zullen-lend
worden. ik voel nu zoo ten volle, wat liet is,
mijne Chrisje dierbaar te 'zijn! (Hij omarmde mij
zwijgend.)
Ik. Gij zijt toch gelukkig in het uitkiezen van
woorden. Dierbaar zijt gij mij: er ligt iets zoo
statigs in dit woord, dat ik het omtrent u en mijne
vriendin 1/eldenaar allerliefst gebruik. Het zegt
iets meer dan liefhebben; iets, daar mijn hartmeer
in vindt.
Leevend. Hebt gij mij ooit verdacht van een
onwaardig gedrag?
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Ik. Zoude ik u dan hebben kunnen onderscheiden?... Nooit.:! Ik heb aan alles, ook aan uwe getegenheid kunnen twijfelen, maar ik was overtuigd,
dat gij. de - achting: , mijner -moeder waardig bleeft.
Leevend. Hebt gij . getwijfeld of ik u beminde?

Chrisje !
Ik. Niet alleen getwijfeld, maar ik heb mij overtuigd gehouden; dat gij eens - andere bemindet...
Gij betrekt, Leevend.
.Leevend. Welke denkbeelden= komen mij voor den
geest. o Mijne Chrisje ! Hadt gij mijne vriendin
gekend!
. Dit 'is -niet noodig om uw gedrag te billijken.
Ik. weet dat gij... _Maar.-I niet meer voor ditmaal!
Als ik mij ' in :staat gevoel om daarover te spreken
zullen wij onze tranen eens den vrijen loop geven.
Nu ben ik daar ie zwak toe. Eene vraag heb ik aan
u te „doen>: 'Haar profil verzoek ik in eigendom te
mogen hebben.?
Leevend. Alles wat gij wenscht, zal geschieden.
Ik. rees op, wij - wandelden voort:
Hoe spoedig vervliegen de oogenblikken, die men
z6ó . doorbrengt. Toen wij digt bij huis waren,
hoorden wij . dat de klok het werkvolk en de tuinlieden aan den maaltijd klepte: 't was twaalf uur.
Papa kwam ons in zijn rijidgewaad tegen en omhelsde ons beiden, tusschen ons ingaande. Willem
kuste zijne hand, en zeide door zijn stilzwijgen zoo
veel, dat - mijn vader ; alles verstond. Zoo ; als wij
binnentraden, werd het eten opgedragen; wij aten
vroeger dan naar: gewoonte om Leevend. Hij scheen
geen eetlust. te= hebben. Mama zelve had dus.de goed
heid ' om hem voor te dienen. Eet Wim , zeide de
lieve vrouw. Genoegen en liefde voeden sterk,
zeide mijn _ vader , anders zoude ik vreezen , dat
Leevend het paardrijden slecht zal bekomen. Hij
begreep de meening, en hij deed , zag ik, al wat
hij kou.
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Toen hij zoude afrijden, wist hij snij nog een paar
oogenblikken alleen te zien ; zien moet ik zeggen,
want al zzijne woorden bestonden in korte volzinnen,
afgebroken door cenen teederen afscheidskus: papa
had hem een schoon paard, daar hij zelf veeltijds
op rijdt, laten zadelen: het zijne blijft hier. Met
verhaasting afscheid nemende, sprong hij te paard,
hij zag mij aan, - mijn hart beefde er van. Elk
is even voldaan over hem. Pauw is regt treurig over
het afzijn zijns vriends: en Zijne zuster?... Wel
toch, bet is mij li ef, dat zijn rijpaardje hier blijft,
dat schoone dier zal ik wel eens gaan Zien grazen...
Hoe lang deze ook zij ik zou hem, kreeg ik geen
belet, nog niet sluiten, maar, hij moet op den post,
voor het te laat wordt. Allen duizend maal gegroet van
uwe eigene
C. HELDER.

Mevronw ALIDA aario aan mejufvronw cirais.
TNA }IELDBB.

Lieve aanstaande zuster! Eergisteren op
den middag arriveerde Willem hier aan ls.uis. De
ontmoeting was stil, hartelijk. ik wist met, dat ik
zoo aangedaan kon zijn. ik vergat zelfs, dat ik
here heknorren moest over zijn lang.wegblijven; en
toen hij mijn kleine Jantje zag, was hij, geloof ik,
weinig minder onthutst dan:-Rijzig was, toen de
kleine boy hier voor het eerst zijne gaven liet houren. Hij zag wat bleek: doch hij ziet er anders volmaakt wel uit. Rijzig ging met deze boodschap naar
mama, en ik zond onder de hand naar tante, om
haar te laten weten dat 'imama haar,over et
seboongiajeen wenschte te spreken," want dan wist
ik vast dat zij komen zou. Wij Men eerst: dit
vond mijn man zogoed, en toen reden Willem en
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ik met onzen kleinen in de koets daar naar toe.
Mijn goede man nam de moeite om vooruit •te
gaan en met mama Willem op te wachten. Zoo als
wij in de zaal traden , kwam mama hem tegen, viel
om zijnen hals, weende, =kuste hem; maar was zoo
onts'eld dat van Oldenburg.' (niet meer onze Gerrit)
om een chirugijn zond, - zonder - dat wij het gemerkt
hadden. Hij was heel vriendelijk; .hij noemde Willem
zoon. Mama was sprakeloos, en zoo - zij niet . flaauw
viel, het scheelde niet veel: ik beefde -van angst
om harentwil. De scheele jongen stond er bij , en
grijnsde als de duivel tegen den dageraad. Het was
goed dat tante er was; dit maakte nog zoo wat
afwending. Moeder en zoon voelden te veel, om iets
te kunnen zeggen. Wim lag voor mama op zijne
kniera , hield beide hare handen, schreide bitter,
kuste haar, smeekte met zijne oogen om vergeving.
Zie, Chrisje, het was mij te sterk, en zoo waar als
ik leef , ik moest hem en mama tegelijk aan mijn
hart houden, met eerre teederheid, die mij deed vergeten, dat ik niet zeer gevoelig ben. Onder al dat
aandoenlijke zoo al heen , kloste tante maar 'door,
terwijl zij naar azijn in de buffetten zocht, en laad
oprolde, en kommen met water schonk, en-bande
thee zette: «Wel neef, je ziet er kappetaal uit;
wel, jongen, al had je me op 't lijf geloopen, ik
zou je niet gekend hebben, zoo ben je veranderd.
Je hebt ook wat ondervonden, zeg ik je, en je
moet eens een heden dag bij je oom buiten komen, om hem alles te vertellen; maar je moet niet
rondkijken, neef, want. onze Nies is ziek, en ik
moet nu alles zelve doen, en met zoo een wintertje
heeft oom braaf gestookt.:: Ike chirugijn kwam;
mama werd gelaten: alles bedaarde. Er volgde eerre
groote stilte die eindelijk werd afgebroken door
tante, die haren zoon een braven duw op zijn arm
gaf, omdat hij er zoo koelzinnig bij stond. :: Waarom
hiet jij jou neef geen welkom, he? Je staat daar
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weer als de stiene. Roeland; spreekt ach noch wat.
Je verbeeldt je mogelijk, dat je nou de broer van den
verloren zoon uit het Evangelie bent, je mogt wat!
liet scheelt wat veel, dat je nooit je vaders gebod, en je moeders oak overtrad; maar het is
zoo als Mattéwis wel zeit, een zotte zoon beschaamt
Zijne moeder, maar die zich bekeert, zal het wel
hebben. Kom, jongen, je moet zoo houtig niet zijn:
na wie hebje toch die norzigheid? enz.»
Ik moet eindigen, want ik wacht Willem zoo te
huis, en kan niets doen dan hetgeen hem betreft.
Dit alleen nog wij bragten tante te huis; Wim bleef
bij mama; dit wilde van Oldenburg zoo hebben,
kijk! Daar had je toen het verhaal, en dat neef te
huis was, en dat hij zoo veranderd was, en veel
vieren en vijven; en oom was zoo nijdig op mij
omdat ik hem ook niet had laten verzoeken, dat
hij niet spreken wilde,- voor ik hem beloofd laad,
Willem eens een geheelen dag buiten te zullen brengen.
Voor het overige beveel ik u mijn broertje; en
zoo er nog wat aan te bekeeren mogt vallen, ei
lieve, bedissel gij dat maar; Uit is toch het eigenaardig werk der vrouwen. De mijne is ook, sedert
ik hem had, zeer in leer en zeden veranderd. hij
dwaalde voorheen magtig in begrippen over eeren
ende vreezen, dat wij, volge
ns het artikel des ho
weljks, onze mannen schuldig zijn. Hij rebelleert
niet heel sterk meer tegen mijne vertaling dier
woorden. Zoodat, lieve aaanstaandc zuster, wij moeten maar geduld hebben, elk met zijn eigen wedergade, en alles zal goed uitkomen. Groeten zonder
getale aan de geëerde familie van ons allen. Mij
dunkt, dat deze brief, behalve mijne andere verdiensten, mij alleen het regt geeft, om mij te
noemen,
uwe aanstaande liefhebbende zuster,
A. LEEVEND.
(nu tot mijn grievend harteleed, - ariziu.)
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[Mej. de Harde meldt aan hare vriendin Heftig
de terugkomst van Leevend en tevens dat door de
briefwisseling, die hij met jufvr. Etoulm en jufvr.
Belcour gevoerd heeft, gebleken is, dat hij niet
alleen onschuldig is aan een misdadigen omgan
met de eerste, maar dat daarenboven alles onwaarheid is, wat men van zijne ketterj en ongodsdienst gheid verteld heeft. Zij raadt hare vriendin aani
Ds. Heftig aan te sporen zijn ongelijk rondborstig
RanLeevend te erkennen; hij toch is een der eersten
geweest die nadeelige geruchten nopens hem heeft
uitgestrooid, allhans verbreid. Haar zoon zal hët
kantoor van van 'Oldenburg verlaten. Zij klaagt bitter over diens achterhoudenden aard want schoon
hij te huis altijd stil en bcdaard is, heeft zij reden
te gelooven
dat hij onr zijne kornuiten niet altijd
o
zoo ingetogen is.
Ds. Heftig volgt den wenk vast mej. de Harde op
en vraagt Leevend om verschooning maar voegt er
bij, dat hij ter waarschuwin1j van anderen, gemeend
heeft het schandelijk gedrag, hetwelk hij meende
dat Leevend leidde, openbaar te moeten maken.]
Mevrouw CORNELIA VAN OLDENBURG aan mevrouw
SIJZANNA HELDER.

Zeer hooggeachte vriendin!Nu gevoel
ik al het'weldadig vermogen der vreugde. Nu, dunkt
mij 'rust er een geheel, vernieuwde geest op mij.
Ja, mijne waardste mevrouw Helder, nu zoude 'ik
u met diezelfde aandoeningen kunnen schrjveu,
die mijn hart gevoeld8 toen wij nog' geene andere
betrekkingen, nog'g een honge
r verbindtenissen dnn
die onzer wederzijdsclee vriendschap kenden, toen
wij noch vrouwen noch moeders waren.
Toen ik Willem's brief ontving, was ik blijde; maar
die blijdschap was te veel vermengd met vrees,
augat, bekommering, en niet vrij van innerlijk mis-
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noegen over -het gebeurde. Als ik mijne aandacht
op hem vestte, bragt mij het geheugen: te dikwijls

in die binnenkamer, waar ik met heete tranen zijnen
zedelijken dood beweend had. Mijn geloof in de
predestinatie , en dat: mm het heeft zoo moeten zijn ,'
kon: 41de beschuldigende ` stem mijns gewetens niet
altoos smoren. Ach, die stem 'luisterde mij gedurig
a Gij hebt het eeuwig heil uws zoons in gevaar
gebrdgt ' door eene laakbare liefde tot huisselijke
rust.'" -' Maar nu ik weet, hoe mijn altoos 'lieve
zoon zich in vele en voor hem ijsselijke verzoekingen
heeft staande gehouden, dat hij in zeer moeijelijke
omstandigheden, in armoede, ziekte, ballingschap,
onder het • geschreeuw van -den laster, groot gebleven
ia dat -hij aan zijne opregtheid °' vasthield; hoe hij
wet gevallen , maar niet vervallen is, — nu aanbid ik
de wegen der Voorzienigheid, die ook mijne onvoorzigtigheid heeft ten goede gekeerd; nu ben ik in.
mijne eigender oogen min schuldig ;-want het schijnt
toch dat niet alleen anderen, maar wij - zelve, onze
daden beoordeelen naar de uitkomst, en meer of
min , over ons zelve voldaan zijn, naar mate onze be
sluiten een meer of min gelukkig gevolg hadden. Ik
weet echter dat wij minder naar onze daden.` en
vorderingen, dan naar onze oogmerken en „ pogingen
zullen. ` geoordeeld worden. Hier haakt iets, ik voel
het viel : maar w ,ár?
Zoo ik mijne eigene ondervinding raadpleeg, dan
zie ik al de schoonheid en juistheid der gelijkenissen,
die ''etus gebruikt, als Hij spreekt van den verloren
penning, 'van het»-verloren` schaap en` van den verloten goon. Ja, wij zijn veel blijder over het, iets wederviiden dan over . het- >bezit van iets ; het is echter
zeker,, dat wij iets veel liever niet dan al. verliezen.
Wat mag hier toch de reden van zijn ? Ik sprak over
dit onderwerp eens met mijn schoonzoon Rijzig, en
zijne gedachten kamen -- mij waarlijk gegrond voor.
,R Het wedervinden van iets , zeide hij, dat wij voor
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verloren hielden, en ons hoogst dierbaar is, werkt
eigenlijk in dat oogenblik van wedervinding, veel
meer op ons gevoel, op onze hartstogten, dan wel
het bestendig gerust bezit van het geliefde. Ik heb
mijne lieve vrouw zeker liever dagelijks bij mij,
dan dat ik haar maar zelden zag; evenwel schijnt
mijne, liefde bedaarder, koelder, zoo gij wilt, wanneer wij huisselijk met elkander verkeeren, dan
die was, toen ik onlang na een afzijn van eenige
dagen, haar nog vóór ik zulks gedacht had, wederzag . Mijne vrouw zegt wel eens, dat zij mij nooit zoo
regt liefheeft, dan na eene kleine harrewarpartij , en
zij, weet gij , doet , zegt zij , niet heel sterk in gevoel.»
Als gij mij nu aandachtig uit dat oogpunt beschouwt, dan zult gij zeer wel weten hoe . groot
mijne blijdschap zijn moest, onder het lezen van
alles, wat gij mij én zelve geschreven, én toevertrouwd hebt. Ik betreur thans niets meer dan mijne
eigen ligtgeloovigheid , dan dat zwakke, hetwelk mij
eieigde om eenen man te behagen, opdat. ik vrede
zoude hebben; een man, dien ik mogelijk door veel
regtvaardiger middelen zoude hebben kunnen winnen. Ik gaf immers, om dat oogmerk te bereiken, mijnen zoon op; zond hem, zoo als hij was,
naar eene academie.... Kan ik zonder droefheid en
angst denken aan de gevaren waarin hij gebragt
is , en had mijne dochter geen gelijk, toen zij zoo
zeer, hoewel in haren trant, afkeurde, dat mijn zoon
de huisgenoot van de allerbeminnelijkste jufvrouw
Rouliu worden zoude? Was ik dan zoo geheel bezig
met aan mijnen afgod te offeren, dat ik dit ook
niet zag?.. Wie ik verlang te kennen, - het . is
uwe brave vriendin mejufvrouw Belcour. Aan dit
waardig mensch schrijf ik op heden, en leg den
brief hier voor haar in. 1 )
1 ) De brief van mevr. van Oldenburg aan jufvr.
Belcour bevat eene hartelijke dankbetuiging voor de

WILLEM LEEVEND.

461

o Laten wij altoos pogen een ander zoo te beoor-

deden, als God -ons beoordeelt. Nu weet ikdat er

zwakheden zijn kunnen, welke. gegrond zijn in
goedhartigheid; en zeer in het oog schitterende deugden, die uit onedele bronnen voortvloeijen.
Uw altoos hoogachtende
C. VAN OLDENBUItG,
geb. BULLET.
[Aan mevr. van Sytoama rigt Leevend eene uitvoerige verdediging van zijn gedrag ten opzigte van
Oe altoos beminde Lotje iRoulin. De waarschijnlijkheid, dit erkent hij, was tegen hem. Maar kon hij,
behoudens zijne. gevoelens van eer, openbaren dat
Lotje hem beminde, . omdat eene teleurgestelde en
onbeantwoorde liefde haar grafwaarts slee, te Moest
hij zulk een geheim., zelfs ten koste van zijn geluk,
niet ongeschonden bewaren? Was die kiesehheid niet
alles wat hij haar ter vergelding geven kon? Hij
kon liet denkbeeld niet dulden, dat eene Lotje verdacht wierd van iets ligtvaardigs; en was zij daarvan wel bij liet gros der uaerlschen vrij te spreken? Daarenboven moest het geheele geval niet
onmogelijk schijnen vooral onmo dijk schijnen bij
een. Willem Leevend, en zou men dan de geheime
drijfveren van zijn gedrag niet nagegaan, en mogelijk zijne liefde voor Chrisje ontdekt hebben, die
hij vast besloten had te verbergen?
Dat mevr. Sytsama of liever jufvr. Veldenaar hem
veroordeelde was natuurlijk en dat zij daarom haar
best deed Chrisje's hart van hem te verwijderen,
zorg die zij voor Leeveud's zedelijk behoud gedragen
heeft en cene dringende uitnoodiging tot persoonlijke kennismaking.
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bevreemdt hem niet. Zeer verlangend is hij haar en
haar echtgenoot te zien en mevr. Rijzig voegt in
een naschrift er eene bepaalde uitnoodiging bij om
bij haar te komen logeren.
Na breed te hebben uitgeweid over het geluk
van door eene Chrisje Helder bemind te worden,
en in de verte reeds zijn verlangen naar hunne verbindtenis te hebben doen blijken , gaat Leevend in
een brief aan zijne geliefde aldus voort:]
Gij hebt mij verzocht dagelijks wat te schrijven,
en als het paket groot genoeg is, (meendet gij ook,
mijne heele lieve, — eer het te groot voorden post
is) het dan te zenden. Zoo gij niet wist dat alles
van belang voor ons wordt, als het een beminden
vriend betreft, dan zou ik zeer vele zaken niet
schrijven, die ik thans voor u op het papier zet.
Ik ga u dan alles schrijven, en dat alles zoo vrij,
zoo eenvoudig als toen ik, nog een klein knaapje,
onder couvert van mama u mijne briefjes toezond. —
Ik begin -met den man des huizes , zoo als mijne
zuster den heer van • Oldenburg noemt. Hij is niet
overloopend vriendelijk, maar hij is te heusch om
mij te toonen dat ik hem sterk in den weg ben.
Hij behandelt mij wel , vooral als mama er bij is:
dit is mij ook genoeg want zij is nu gerust. Gij,
mijne Chrisje, kent mij; behoef ik u te zeg=
gen , dat zijn minzaam gedrag omtrent mijne moeder meer dan in staat is, om mij alles te doen vergeten, zoowel als hartelijk te vergeven, waarover
ik mij waarlijk te beklagen heb? Ik behandel hem
met achting, met beleefdheid; maar ik zou nooit te
bewegen zijn, mij met hem te associeren; ik
ben echter verzekerd dat hij een eerlijk man is,
maar, zijn humeur is voor mij n ondragelijk: zoo is
het ook voor elk, over Wien hij denkt meester te
zijn. Hij heeft met mij eindelijk - zoo duidelijk; gesproken , dat ik hem verstaan moest, ik heb hem,
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dan gezegd, dat ik om niets minder dacht, dan
om nog eens op het kantoor te komen, en zulks
ofschoon ik geenen tegenzin in den koophandel heb,
Dit is ook strikt waar, ik zou alleen liever eene
andere bezigheid voor mij kunnen verkiezen.
Hoe nader ik mijn broeder Rijzig leer kennen,
hoe meer achting ik voor hem krijg, ik beschouw
hem zoo zeer als een vader, dat de vriend niet altoos
doorschijnt. Druk ik mij daar wel goed uit? ik
meen, dat hij eene meerderheid boven mij heeft,
die ik zelve zie, en die ik regt doe, te meer omdat hij, hoewel ook daarvan bewust, zich daar niet
het geringste op laat voorstaan. a Hij is, zegt uwe
tante de Vrij, een rondom braaf man. Hij mag. op
den keper beschouwd worden.
Mijne zuster heeft zoo zeer de achting van haren
mao, dat hij bij alle gelegenheden ook omtrent mevrouw zijne moeder daar de blijken van geeft: en
is vooral zoo ten hoogste voldaan over haar als
moeder, dat hij ziel; bij haar nooit bemoeit met dat
gedeelte der huisselijke bestiering. Altoos staat zij
op de brandwacht, omdat zij, zegt zij, haar zoon
niet voor de hel wil opbrengen. ])it talent kan zij
thans nog breeder ontwikkelen, wijl mijn broeder,
op haar aanhoudend verzoek, een lief klein knaapje,
(wiens ouders eerst in armoede, en daarop in een
vroegen dood het loon van een in top gevoerd leven
du ton ontvingen, tot zich genomen heeft. Dit kind
is tusschen de drie en vier jaar; en reeds zoo aan
haar gehecht, dat men niet kan twijfelen of het
ook haar eigen, kind is. Voor dit schelmpje dat al
vrij wat bedorven, en met een ziek, zwak, vertroeteld ligchaampje bij haar kwam, heeft zij straffen
en belooningen van haar eigen maaksel. Als hij
stout geweest is, en naar geen laat staan, Pietje!
luistert, neemt zij hem op, gaat naar de slaap
kamer, kleedt hem uit, legt hem in zijn ledekantje,
sluit de deur en gaat heen. Deze straffe moet af
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grijsselijk zijn voor den kleinen misdadiger ; want
zoodra zij zijne ëcharpe maar losstrikt, doet hij
amende; zij heeft maar een enkelen keer vol
moeten houden , ofschoon hij uitkreet: niet meer
doen ! — Goed, mannetje, zeide ze, maar mama zal
het Pietje ter deeg helpen onthouwen; hij mogt
zijne belofte vergeten. Als hij zoet is, dan leert zij
hem een heel mooi spulletje, en dat bestaat in het
A. B. C., maar volgens de regels van haar eigen
vinding , regt vermakelijk.
Gisteren morgen arriveerde hier mijner zusters
groote viendin Keetje West; eene eigen nicht van
Rijzig, die trouwen zal met eenes heer de Bruin,
en voor eenigen tijd bij Daatj e logeert. De convers
satie ' tusschen die twee nichten is vrolijk, vol vernuft, en nu en dan een weinig satiriek. Van daag
at hier ook juivr. Betje Rijzig, die mijne zuster nicht
Hexameter noemt (omdat het lief schaap verzen
maakt). Er is wat afgedaan, dat beloof ik u, maar
Betje is goed, en heeft meer verstand dan deze
stoute meiden gelooven kunnen omdat zij, dit is
waar, waarlijk erbarmelijke verzen maakt.
Jufvr. West heeft mij gezegd dat zij de eere niet
had van u te kennen. Mijne Chrisje zal wel begeerig zijn naar het afbeeldsel van eene dame , die zoo
zeer met mijne zuster geliëerd is. Zij is grooter dan
mijne zuster, ook beter gemaakt en ontwikkeld; zij
ziet er niet alleen gezond, maar ook zoo regt buitenachtig frisch uit: men ziet dat zij in de vrije
lucht leeft. Zij wordt voor zeer fraai gehouden: in
mijne oogen is zij het. Zij is rijzig, fijn. Hare
bruine oogen zijn groot, vlak, zien wel en diep door;
een paar fijne, dunne, welgebogen wenkbraauwen
zetten die evenwel iets schalkachtigs bij. Hare kleur
is heldert doorschijnend, blozend. Haar neus en
mond zijn in de familie: gij kent Rijzig ? Juist zoo
is de teekening; zij anonceert dus geen gemeen
karakter.
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Nu moet ik eindigen: in mijn eerstvolgenden
hoop ik ii het verhaal te geven van een uitstapje
naar Leyden: ik ben niet in staat om die zucht
langer tegen te gaan; zoo weinig als om cite zeggen,
hoezeer ik ben en altoos blijf

uw
WILLEM LEEVE1D.
[Hier volgt een brief van den heer Jambres, die
op zijn ziekbed, het gevolg zijner losbandige levens
wijze, van Leevend schriftelijk afscheid neemt. Een
groot gedeelte daarvan is gevuld met hetgeen de
wroegingen van een ontwakend geweten ingeeft.
Gelooven kan hij niet; wanhopen evenmin. ii Geluk
kig," roept hij uit, «die wanhopen kan', De gedachten aan lien die hij verleid heeft en aan de
twijfeling ten prooi gegeven, kwellen hem echter
meer dan de gedachte aan zijne eigene toekomst De lange brief is bij groote tusschenpoozen geschreven
en het einde daarvan drie weken nadat hij aangevangen was. Gedurende dien tijd heeft hij een bezoek gehad van een jongeling, dien hij ook op den dwaalweg had gebragt, maar die door anderen is behouden
en hem nu komt opzoeken, om hem dien troost te geven dien hij zelf ontvangen heeft. Geheel overtuigd
van de waarheid der Evangelische Openbaring, heeft
Janibres alles herroepen wat hij daartegen schreef
en betuigt te zullen sterven in de hoop op Gods
eeuwige genade.3
Mejufvrouw CHRISTINA DE VET aan mejufvrouw
SUZANNA HELDER.

Lieve geachte nicht! De tijd heugt mij
niet dat ik aan u, trouwens aan iemand schreef.
Hoor, Santje, ik heb maar in 't geheel geen Gusman
noodig, om mij te zeggen: leg de pen neêr, uw tijd
SG
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is voorbij, meisje! Dientrek heb ik uit zekeren roman
nog, onthouden, omdat, bij mij zoo beviel. - Neen,
ik voel zelve wel, dat het werk stram begint te gaan.
Dan deugt mijne pen niet; dan is mijn inkt te dik
of te thin; dan hapert het aan het papier. Dit is
het niet al. Hier, hier in mijn hoofd is het niet
meer in orde. Wat zal ik zeggen? De machine is
versleten. Nu goed! ik heb er lang genoeg dienst
van gehad; en ben al reeds zeer benieuwd hoe
mijn ik zal te zien staan, als dit verouderd kleed
wegvalt. Dit is onder het onbekende. Evenwel, ik
moet u eens verhalen wat ik onlangs daar, heb
liggen droomen. Het is zoo potsig, of wilt gij , zoo
zonderling, dat het mij toch der moeite waardig
schijnt u dien droom te vertellen.
Ik droomde dan, nicht, dat ik zoo even gestorven
was. ik zag mijne huisgenooten in vrij wat beweging. Zij waren alien bedroefd; en hoe dood ik ook
was, dit beviel mij zoo zeer, dat mijne schikkingen,
ten hunnen voordeele gemaakt, mij des te meer
genoegen gaven. ik kwam in mijne eetzaal, en zag
mijn executeur, den beer iljzig, voor mijn bureau,
druk bezig met liet opmaken cener groote lijst.
Bovenaan stond: effecten. Hij zag mij zoo weinig,
als men in de hondsdagen zijn eigen adem ziet. ik
ging mijn gang door; daar ontmoette ik mijne
vriendin, Daatje; ik passeerde zoo digt mogelijk
voorbij haar: maar, en dit was het grappigste , zij
merkte mij niet alleen fliet op, het was zelfs of ik
door hear heenging. Hoor, 't was wonderlijk! ik
zag alles en niemand zag mij, Zoodra ik sterk aan
eene plaats of persoon dacht, was ik daar. ik gaf
u een bezoek te Rotterdam; gij waart met Chrisje
in gesprek. - Daarop kwam ik bij mijne onlangs
gestorven buurjufvrouw; wij zagen eene lijkstatie:
't was baar eigen lijk. Doch het deed haar zoo
weinig aan, als het mij aandoet wanneer ik-een
ouden sak of rok afleg en weggeef.
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Wij -warefu beiden zeer in onzen schik, dat wij
elkander zoo aantroffen. Wel, Santje, nooit was Ik
zoo luchtig, zoo onbelemmerd; alleS was leveb, lieweging, werkzaam, niets vermoeide; de anngenaa1n
heid van mijnen staat kan ik niet beschrijven, ik
deelde mijne denkbeelden niet mede door woovdtn;
er was veel meer in van zien dan van spreketi; ik
verstond echter alles, en werd onder anderen 0(1k
van mijne buurjufvrouw volmaakt wel verstaan.
Zoo al omzwevende, ontmoette ik in het verruk
kelijk verblijf waarin ik mij toen juist bevond, uw
lieven vader. Mijne vreugd over het wedervmndeii
van dien waarden broeder wäsj. zoo groot, dat ik
ontwaakte, en zoo alsgij wel denken kunt, mij in
mijn groen ledekant bevond, wel degelijk gahucht
aan die oude machine, die nog cenigen tijd -zóö Wat
met horten en stooten kan voortloopen.
Meer dan eene maand geleden schreef ik dus verve.
Ik kon niet besluiten om dezen te vervolgen. Nu heb
ik mijne pen weder opgezocht; er is een nieuwe
prikkel: die was noodig, want hoe ouder men wordt,
boe trager, hoe vader men zich gevoelt, zoowel
tat het goede als het kwade. Die prikkel ligt voor
mij in het bezoek van uwen aanstaanden zoon Lee.
vend. Wel, Santje, wel, meisje, ik ben zoo vetvuld
suet hetgeen hij mij verhaulde, dat ik :dit oogenblik
van opwakkerenden geest meen waar te nemen, om
u een zeer langen brief te schrijven, ten ware het
stroe-enurtje uitging vóór ik ten einde ben. Wij
zullen zien. Hij kwam voormiddags om elf ure; ik
hield hem tot negen uur; dat is, tot dat ik gewoon
ben naar mijne kamer te gaan, dat ik al-tooi wat
voegjes doe, om mijn zedelijk boeltje ordentelijk te
kunnen nazien, en mij zonder slaapzucht ernstig te
bevelen in de bescherming van dien hemelschen
Vader, die mij gedurende mijn geheel, mijn lang
leven, zoo wel gedaan heeft, dat de eeuwigheid
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alleen toereikend zijn zal, om hem daarvoor te loven
en te danken.
Leevend is dan bij mij geweest. Ik liet hem alleen
bij mij zitten, en bedaard , zonder hem ook eenmaal
in de rede te vallen, zijne historie verhalen. -- Ik
ondervond dat ik noch niet te oud ben om tranen te
storten ; iets dat mij zelden meer overkomt: 66k
al een gevolg van den ouderdom, immers bij mij;
en niet van harde, koele, stramme ondeelnemendheid. Nu, dat weet gij wel.
Wel, nicht, waarom zet men zulke gevallen niet
in het martelaars-boek? Of zou dat niet aangaan;
waarom schrijft men dan geene zedelijke historie der
martelaren ? Mogt ik dit nog beleven, ik liet een
geheelen druk aanleggen, om the present te, doen
aan alle jonge menschen the lezen willen. Wel, de
deugd heeft immers ook hare belijders the ten bloede
toe strijden, zou ik hopen ! En wie denkt gij dat
meer geleden heeft: de zalige vroeg verheerlijkte,
of haar geliefde Leevend?
Ik kan dat lieve Lotje maar niet uit mijne gedachten zetten. Ik hoop ook welhaast in een ander
leven, kennis met haar te maken. Zeer ingenomen
ben ik ook met de gravin van B***. Indien die lieve
dame ooit in Holland komt, dan geef ik mijn groot
dubbel huis aan haar ,ten beste en behoud alleen
voor mij mijne eetzaal, mijne slaapzaal en mijn gemoedskamertje. o Santje! Mijn acht en zeventig
jarig hart verjongt, ja mijne vermoeide oogen verhelderen, als ik van zulke uitmuntende medeburgers
dezer wereld hoor. Jufvr. Belcour... Maar gij zijt
haar bijzijn waardig. Ik twijfel niet gij heb wel
voor dat brave mensch gezorgd; evenwel, heb
haar een rijkelijk legaat toegedeeld. Zulk eene vrouw
moet eens voor altijd boven bekrompenheid gesteld
worden. Houd dit echter voor u, want ik wil het
voor niemand dan voor u weten.
Daar ik nu op komen wilde , is dit. Willem Leevend
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verdient Chrisje; hij moet haar ook hebben. Ei lieve,
Santje, vergeet niet dat uitstel van belooning 66k
onregtvaardigheid is. Ja, ja, gij ijvert tegen het
vroeg-trouwen, en gij hebt hieromtrent (zoo als gij
doorgaans hebt) deugdzaam gelijk. ik ben het evenwel nu niet met u eens. Zeg niet dat eene oude
vrijster daar niet over kan oordeelen, of ik zon u
tegenwerpen, dat ik voor vijftig, zestig jaar geen
oude vrijster was, en dat niijn geheugen nog zeer
goed is omtrent zaken, die heel lang voorbij zijn.
Hoor eens, kind, waarom ik het nu met a niet
eens ben. Deze lieve jongelieden hebben elkander
een lang bemind, als zij, mag ik zeggen, leefden.
Zij kennen elkander volkomen; zij beminnen elkan
der juist daarom zoo teeder. Zij vonden elkander
zoo eigenlijk. Leevend's liefde heeft alle proeven
doorgestaan en er is niets meer te eischen. Maar er
is nog eene reden die u moet bewegen, zijn geluk
niet heel lang meer uit te stellen.
Zou dit uitstellen zijne vijanden geen schijn geven
om te zeggen: Leevend is wel ter regter tijd van
zijne ligtmisserijen teruggekeerd, maar heeft nog geen
het minste vooruitzigt
op het verkrijgen eener deugdzame jonge jufvrouw. Daar scheelt nog veel aan.
Hij moet eerst door een goed gedrag zijne verbeterde
denkwijze toonen. Hoe moet dit eenen jongeling als
Leevend grieven! Hoor, mevrouw Helder, Leevend
moet niet langer beproefd, hij moet beloond worden.
Toon dat gij hem uwe eenige, uwe dierbare Chrisje
waardig acht. Laat mijne jonge nicht de eere genieten die er in ligt, zoo wél gekozen te hebben.
De heer Renting is ook bij mij geweest. Wat zal
ik zeggen? Het spijt mij dat gij maar déne dochter
hebt. Zijn afstand van Chrisje is groot, is edel;
maar. . . maar... de mensch is zwak! Zoolang nichtje
ongetrouwd is, is er mogelijkheid, en de mogelijk
heid schept de hoop, en de hoop wekt de begeerte,
en de begeerte ontgloeit de liefde, en is deze ontgloeid,
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dan vat zij weder uit alles: voedsel, en wie kan dan
de uitkomst zoo netjes voorzien? Kom, als een
vrouw, snijd uit medelijden met den armen jongen,
zijne hoop rits af.
Wat neef Helder met Willem, meent aan te vangen, weet ik niet; het is mij ook tamelijk onver
schillig. Hij moet maar geen predikant worden.
Daar valt voor een braaf, waardig leeraar in zijnen
kring te veel voor, dat eenera Leevend niet ter hang
zoude staan.
Nu, kind, groet ik u allen. Indien ik niet binnen
weinige dagen door mijn luik val, dan hoop ik mijne
nicht Chrisje nog eens hartelijk als mevrouw Leevend
te zullen omhelzen. Vaarwel, mijne altoos geliefde
Santje, wenscht u
uwe liefhebbende tante,

C. DE VRIJ.
[Mevr. Helder antwoordt op dezen brief o. a. dat
dezelfde redenen die hare tante aanvoert om het
huwelijk harer dochter niet lang uit te stellen ook
bij haar en haar echtgenoot wegen en dat die ver
weldra op Beekenhof plaats grijpen zal,-bindtes
waarbij zij hoopt dat tante de Vrij niet zal ontbreken. Vooral Christ e is daar zeer op gesteld.

,

Nadat mevr. Helder den majoor Veldenaar geluk
gewenscht heeft met zijn engagement, verzoekt zij hem
de menschen op te zoeken in wier woning Leevend gedurende zoovele weken huisvesting gevonden heeft, en
hen te vragen op welke wijze de familie van Leevend
het best hare dankbaarheid voor hunne gastvrijheid zou
kunnen tonnen. Willem spreekt altijd met zooveel liefde
van de kinderen die hij daar vond, dat het mevr. Helhoogst aangenaam zijn zou, zoo zij met de zorg
voor olie. kleinen belast mogt worden. Zij schrijf
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then brief, zonder, dat een harer baisgenooten daarvan iets vermoedt.]

De heer WILLEM LEEVEND aan mejufvrouw caazsTINA HELDER.

Mij n e lieve Hei d er! In mijnen vorigen brief
meldde ik u dat het mijn oogmerk was, een uitstapje
naar Leyden te doen. Hoe nu ook mijne zuster en
hare lieve vriendin West daartegen waren, mijne
begeerte om nog eenmaal daar te zijn was te
groot dan dat ik die onvoldaan zoude gelaten hebben.
Welnu; ik heb aan deze begeerte voldaan. Indien
ik nu niet alles, wat daarop betrekkelijk is, aan u
kende schrijven, hoe onvolkomen was dan het aandoeneljk genot, hetwelk ik gesmaakt heb. Dan
zeker herriep ik in mijn geheugen dien naren
tijd, waarin ik mij in geen opzigt met ct sympatiserend durfde beschouwen.
Verleden maandag reed ik de stad uit. Het was
schoon, maar niet zeer zonnig weder. Hoe nader
ik bij Leyden kwam, hoe meer mijne ontsteltenis
vergrootte. ik stond meer dan eens op het punt
m terug te rijden. Het denkbeeld dat ik eene
L otje
dierbare
woning zonde binnentreden, waar
mijne
geboren werd, leefde, leed, en den geest gaf....
o mijne Helder! hoe overstelpte, hoe doorgriefde
het mij. Tegen
zl den avond trad ik dat huis nog
eens in. Toen ik Roulin zag, weigerde mijne beenen mij hunne dienst. ik moest mij nederzetten.
Bedweimd, onbekwaam om iets te uiten, zat ik in
de eetkamer de brave man omhelsde mij met verveering; weende, drukte mijne handen; zijn gelaat
teekende stille smarte. Niet in staat om zelf mij
iets te geven, liet hij mij een glas water brengen.
Zeer lang zaten wij in die verstijvende, alle vermogeus onzer ziel verlammende droefheid, the mijne
geliefde zeer zeker niet kent; en the zij, verhoort
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de Hemel mijn gebed, nooit kennen zal. Eindelijk
kreeg ik zooveel lucht, dat ik spreken konde. ik
stond op, omhelsde hem nu met bewustheid als
mijnen vriend. Hij zag er vervallen uit; zijn gul,
goedaardig gelaat, de stille opslag zijner oogera,
alles was overneveld, en hoe weinig hij ook op
zijne zuster gelijkt, nu zag ik, en dat al vrij sterk,
den familietrek!
De goede man was zoo verheugd van mij weder
te zien, dat hij opleefde, en naar bed gaande,
met weinige veelbeduidende woorjen : zeide voor
vele maanden bevond ik mij zoowel niet, als nu.
Ik verstond hem maar al te duidelijk.
Hoe verlangde ik om alleen te zijn ! .... Niet uit
geheimhouding, maar uit onmugt, geef ik u Beene
beschrijving hoe ik was, toen ik mij alleen in die
kamer bevond, daar mijne zalige vriendin... Die
kamer... dat rustbed — nob daar geplaatst!...
Al de meubelen, zoo als zij die geschikt had...
Haar klavier. — Eene niet geheel afgemaakte, onder
mijne leiding door haar geschetste teekening, nog
in het raam vastzittend! Chrisje, mijne Chrisje ,
kunt gij mij wel vergeven, dat ik toen alles buiten
haar uit mijne gedachten verloor ? Ach mijne geliefde, mijne geheele ziel vloeide als weg, door de
onuitsprekelijke gevoelens, die eene zoo dierbare
overledene ons inboezemt. Weinig bewust van mij
zelf, zat ik voor dat rustbed waarop — zij stierf ! . .
Zij stierf nog eens voor mijn hart... Ik zag nog
eens, hoe zij mij met stervende gebroken oogen
aanzag...
Den volgenden dag besteedde ik om met mijn
vriend alle mijne bijzondere zaken in orde te brengen.
Maar ik behoud de kamer voor mij; ik kan het denkbeeld niet dulden dat die door iemand zal bewoond
worden. o Dit komt mij als eene ontheiliging voor.
Mijne kleederen zijn in koffers gelegd, en naar Amsterdam gezonden. Doch al het overige moet zoo
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blijven, als mijne Lotje het gelaten heeft. . . Laat
ik u alles zeggen. - ik hoop mijne geliefde Helder

daar eens eenmaal te zien.
[Verder bevat de brief het verhaal van een bezoek bij prof. Maatig, die om Leevend eere te doen,
met hem eene groote wandeling door Leyden ge
maakt heeft, en den wensch geuit zijn jongen vriend
met zijne geliefde in den echt te mogen vereenigen.
Voorts heeft hij den heer Bernards bezocht, die
weoschende Leevend een blijvend bewijs van achting en vriendschap te geven, aan de ketting van
zijn horologie, dat Lotje hem schonk, een kostbaar
cachet hecht.
De brief eindigt met het verzoek aan mevr. Helder
om in de volgende weel haar en haren echtgenoot
te moge komen bedanken voor de onderscheiding
waarmede zij den schrijver behandelen.
Mevrouw ALIDA

Rij zin

aan mejufvrouw cziais-

TI1'IA HELDER.

Lieve aanstaande zuster! ik houde mij
van weinig dingen zoo wI en vast verzekerd, dan
dat brenger dezes u alle attentie voor hetgeen hij
medebrengt, zal benemen. Het spreekwoord: zoo als
de waard is, vertrouwt hij zijne gasten, is op mij
van geen de minste toepassing. Neen, kind, mijn
zeggen kan navraag velen. Toen mijn Platonische
minnaar mij zoo nabij de huwelijkshaven praaide,
was mijn eerste vraag altoos hebt gij niet een
brief? - Is er niet wat nieuws? Wie is er dood,
getrouwd, of om schuld gevangen? - Hoe laat is
het? - Hoe is de wind? - Zijt gij niet eens bij
Renard aan geweest ens. - Had hij mij wat op
deze gewigtige vragen te antwoorden, welnu, dan
kon ik hem een half uur bij mij dulden. Zoo ging
het mij in den tijd der minne. Floe het met u is,
kan Ik ook daarom te zekerder opmaken. Wim is nu
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alles in allen. o Dat kan ik zoo bevatten - in anderen! Want hetgeen jelui, vrienden, liefde noemt,
is bij volkje van mijn koel onverschillig tempera
ment, op zijn allerbest genomen eene aandoenning; maar bij zulke keurig bewerktuigde, verheven
cii fijn denkende wezens, eene drift, of wilt gij
eene behoefte. Veel geluk met uwe keurige bewerktuiging, ja met uw fijn en verheven denken
daarbij.
Maar gij, Chrisje, die zoo sterk handel drijft in
de daarommen, als ik in de waarommen, moest mij
't avond of morgen eens vertellen, waarom men
toch het huwelijk eene haven noemt? Voor ons vrouwen, meen ik; - hou, gij moet mij wel verstaan, want ik ben zoo oliedom niet, dat ik zulks
niet met opzigt tot het voor zich zelf ongenoeg
zaain, zwervend, loshoofdig mannengedoente begrijen zoude!
p
Uit zorgvuldige vooruitziendheid, vreesde ik dat
men bij u wel denken zoude om vrienden en bekenden op uwe bruiloft te verzoeken: wan t, zoo als
tante Martha wel zeit, op bruiloften en rouwmalen
worden altoos vele dingen vergeten. Dat wilde ik
voorkomen. Eat dewijl ik weet dat gij met , alle
uwe goede hoedanigheden, met al uw verstand, een
grootsch ding zijt, vreesde ik, dat gij mijn goede oom
en tante de Harde soms zoudt vergeten. Daar heb ik
een schotje voor geschoten. ik heb beiden al verzocht; ja ging, of liever reed er zelve na toe, om er
toch het mijne aan te doen. Welnu, tante had geeele vlotschuiten vol zwarigheden, en 't was: heden
Daatje, hoe bedenkt nicht Chrisje het z oo ? Wat
zullen wij, ouwerwetsche menschen, bij al die
groote lui doen, en wij worden ook al een dagje
ouwer, en ik zou dan ook mijne wasch sturen, ea
jong bij jong, en oud bij oud, en wat zal ik aan
mijn lijf doen? ik kan immers mijn groene damasten saniaar, daar noch sleet noch breuk aan is en

WILLEM LEEVE?D.

475

die:, ik in geen dertig jaar aan mijn lijf had, su
niet tot een sale laten versnipperen 't zon zonde en
jammer zijn van zulk een kostelijk stuk. - ik mag
de mouwen wat naar de mode laten veranderen,
denk Ik daar; ik kan het zelve niet meer zien nu
dat moet dan zijn hart ophalen; dat zoo moet, dat
zoo kan, plagt mijne moeder te zeggen; en wat zal
jij, man, aandoen. Wat Ik aandoen zal, schreeuwde
hij, wel, waar heb Ik voor gevaren? Heb ik nog
niet een splinter nieuw zwart kleed; laat er een paar
arikattermouwen aanzetten, en zijden knoopen; als
ik dan mijn satijnen geborduurd zwart kamisool en
mijn iluweelen broek aantrek, zal Ik er uitzien of Ik
zelf een bruigom ben; wat zeg jij, nicht? Zoo dat
Obrisje, gij kunt die goede menschen verwachten,
tante in 't groen damast, en oom in 't zwart; 't geen
in de modes te kort komt zal de schat vanjuweelen
en de gouden beugel weêr goed maken.
Dit, dacht mij moest ik zoo schrijven: belieft
gij 't niet te lezen, dat 's owe zaak; nu ben Ik er
af. Wim zal 't overige mondeling vertellen. Maak
toch dat ik op Zeemansrust met geen langen neus
behoef te staan. 1u, als zij niet komen, kom ik
ook niet, en dan zal Ik maken dat de bruigom ook
niet komt. Dat zou mooi zijn, - alles is klaar op
den bruigom na. Mijn klein gespuis komt ook mee...
Maar gij leest zeker dezen niet van
owe zuster op het tipje,
A. RIJZIG.
[Majoor Veldenaar geeft mevr. Helder berigt dat
hij het huis gevonden heeft waar haar aanstaande
zoon verpleegd is. De oude grootmoeder is overleden
en de zorg die de man nu alleen dragen moet voor
Zijne beide kinderen, heeft den heer Veldenaar ge
reede aanleiding gegeven den voorslag te doen.

De scheiding zou den man te hard vallen, en daarom
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heeft de majoor hem overgehaald, zijn tegenwoordig
verblijf te verlaten en zich naar Holland te begeven.,
waar hij zelf getuige zal kunnen zijn van de dankbaarheid van hem dien mij eens zoo wel had ge
-dan.]
De heer WILLEM LEEVEND aan mevrouw ALIDA
RIJZIG.

Lieve zuster! Raad eens waar ik dezen aan
u begin te schrijven. Laat de stoute, lieve West
u vrij helpen.... Maar ik wil goed zijn, en mij
niet wreken over de menigvuldig kleine schelmstukjes , die gij, zoo trouwhartig bijgestaan door uwe
vriendin, aan mij, tot den laatsten avond vóór mijn
vertrek toe, hebt gepleegd. ik zonde anders uwe
nieuwsgierigheid eens een weinig werk geven. Ik
schrijf dezen op Boomrijk, en dat meer zegt, in het
tempeltje, 't welk van Sytsama zijner vrouw en harer
vriendin, mag ik het zeggen, heeft toegewijd. Lacht
nu een duet, en laat Rijzig u een trio helpen lagrisen over mijn sentimenteelschap. (Wat zeg je van
dit woord; hebt gij iu een paar dagen wel een
fraaijer gesmeed ?) Noem mij een verliefd ridder, een
dweeper enz. enz. enz. Ik zeg u evenwel dat ik
hier met een genoegen zit, 't welk al zeer na aan
verrukking grenst... Maar gij zoudt u zeker het air
geven van mij niet te verstaan, als ik dus voortscheef , en uwe nicht heeft dit kunstje ook vrij fiks:
hare oogen zijn echter verbruide klikspanen... zeg
het haar uit mijn naam; voor 't overige is dit, zoo
als het heele schoone kind, de Bruin's zaak.
Gisteren in den namiddag reed ik de bassecour op..
De kolonel en zijne vrouw ontvingen mij, no vóór ik
van mijn paard gesprongen was. Ik werd ontvangen
als een broeder, of wilt gij, als den begunstigden minnaar eener hartvriendin. Mevrouw Veldenaar ver-
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borg ook niet, hoe welkom ik was. De, kinderen.
kenden mij nog, maar mijn ,favorietje, Jetje zat
voort op mijne knie. Van Sytsama is een van die
waarlijk groote lieden, die men geen regt doet,
omdat men hen niet kent. Zijne houding , zijne
daden zeggen ook veel duidelijker hoe hij over
iemand denkt, dan zijne woorden. Mevr. zeide dat
zij haren man nooit zoo vrolijk gezien had : hij is
echter een man die al zijn ge?uk kent en geniet.
Mijn geluk zoude voor eenige uren volmaakt geweest zijn, indien ik den eerwaardigen dominé
Veldenaar in deze rijke, schoone, huisselijke groep
had mogen zien! Gij kunt u niets bekoorlijker, niets
belangrijker dan deze familie voorstellen. Van Sytsama
heeft al het waardige van een vader, met al het
toegeeflijke van een broeder, wanneer hij zich met
deze kinderen inlaat. Ik ben niet in : staat om naar
eisch te schrijven over dit gelukkig huisgezin. Allen
zijn voor elkander berekend: wat kan ik meer
zeggen?
0 p B e e k e n h o f. Ook zelfs naar mijne beminde
vertrekkende, kostte mij het afscheid van deze bemin lijke familie vrij wat moeite: maar mij dunkt dat
zulke gewaarwordingen ons niet tot oneer kunnen
gerekend worden. Zij overtuigen ons dat ons hart.
wel geplaatst is , en dat de liefde den kring onzer
genegenheid uitbreidt. Mijn aanstaande schoonvader
verzuimt niets van alles wat in staat zijn kan om
mij te overtuigen dat alle zijne ongunstige gevoelens omtrent mij voor altoos vernietigd zijn, en
opgevolgd , worden door zulke, die mij tot de grootste
eer. strekken.
Chrisje heeft uw brief met een vrolijken lach gelezen. Mevrouw Helder is zeer met u ingenomen.
Ik neem dit uur waar, wijl Chrisje gekapt wordt,
om u nog het een en ander te schrijven. Verwacht
er minder van dan ooit, want ik ben bijna zoolang
geen meester van mijne gedachten, als noodig is
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om eene tamelijk goede . periode te schrijven. Was
het dan niet maar best dat ik eindigde ? .. .
Vervolgd door mejufvrouw Helder.

Dit, mijne lieve aanstaande zusters, zal ik niet
onderzoeken, mits dat ik er de volgende regels
maar, kan bijvoegen.
Hoe verre- en doorziende gij ook zijt (eene gaaf
die ik u gaarn toekenne) , gij ziet echter dat „ gij
omtrent het niet lezen .van uwen brief degelijk mis
hebt. De brenger van dien brief was mij zeker zoo
aangenaam, dat het een brief van u moest zijn,
dit beken ik, om hem ten eerste te openen, en
zeer attent te lezen.
Gij spot zeker, of gij kent mij niet, als gij onderstelt dat uw broeder zoo zeer mijn alles in allen is,
dat ik voor niets buiten hem aandacht had. Dan
zeker zoude ik mij aan onverantwoordelijke ondank
schuldig maken; maar de liefde, waarmede-barheid
hij mij in kennis gebragt heeft, heeft zoo weinig
van een jaloersch dwingeland, dat de grootste voorstander der vrijheid haar kan eerbiedigen. Ik spreek,
ziet gij, naar ik wijs ben, en dat kunt gij mij niet
kwalijk nemen. Gij spreekt zoo dikwijls van uw
koel, onverschillig temperament .... Hoe zit het?
zijt gij ook (deze kunststreek gebruikt men wel eens
meer) bij u zelve overtuigd dat - dit veel spreken
in dien trant nodig zijn kan, om uw crediet staande
te houden? Uw brief smaakt mij in allen opzigte ,
en indien het u te vergen ware, ik zou zeggen:
schrijf, mevrouw Rijzig, schrijf veel, schrijf overal
over, mits dat het aan mij zij.
Noch een woord over oom en tante. Na gij mij
toch de eere hebt aangedaan om the menschen uit
mijn naam te noodigen, heb ik vrede met u , anders
zoudé ik denken dat gij - op mij nijdig waart s door
mij bij hen - vóór te zijn. -- Maar nu bedank ik, u,
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en betuig mijne g000te verpligting aan w aangeërfd
of aangenomen bemoei lsehap P «ik ben net alle
mijne goede hoedanigheden, zegt gij, toch een
grootsch ding. e Waarop dit , uw oordeel over mij

rust, weet ik niet: maar wat is het gerust, als
grien weet dat er niets aan is wanneer men be
schuldigd wordt. En genomen . ik was al eens zoo
dood nederig niet als eerre boetedoende heilige,
zoudt gij daaruit besluiten, dat ik menschen die
voor mijn Leevend alles over hadden, niet met. die
onderscheiding zoude behandelen, die zij verdiennen ? ' o Ik maak mij zulk een feest, om hen te zien
aankomen. Niet om mij met hen te diverteren, maar
om een oud paar originele Hollandsche menschen
huisselijk te leeren kennen. Ik zeg u mijne vriendschap op, indien gij eenige kattensprongen omtrent
hen maakt. Ik weet wel, dat uw hart daar niet
meer in deelt, doch zij die uw hart minder k
zien, zouden ongunstig over u oordoelen, en' dat
wil ik volstrekt niet hebben, omdat gij het niet
verdient.
Wij allen groeten u gemeenzaam. Wim schrijft
aan zijne moeder: ik zal er nog een paar regels bij
doen. Gegroet nogmaals. Kom spoedig met uwe geheels caravans.
Uwe vriendin, zoo nog al niet uwe zusters

C. HELDER.

Mevrouw ALIDA RITZIG aan mejufvrouw ConNELIA WEST.
Beekenhof,
-- Schrijf mij veel, schrijf mij alles.» — Een
klein, een beuzelachtig verzoekje! vooral nu ' ik
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ieder oogenblik dat ik de pen opneem, mij cane
schade toebreng, the niet ligt te vergoeden is, want
dan ban ik mij zelve uit het gezelschap van de
waardigste vrouw die ik, ware ik niet protestantsch, zoude aanbidden onder den titel van onze
lieve vrouwe van Beekenhof ; uit dat eener mevrouw
van Sytsama, uit dat van mijne aanstaande zuster,
van eene brave Belcour,, om mij bij de vrouwen te
bepalen; hoewel mijnheer Helder wel degelijk met
eene roode letter in mijn almanak zal aangeteekend
worden. «En uit dat van uwe vgiendin Everards ! ',
Dat heb je eventjes zoo wat this, want dat lief
schepsel dwing ik om -bij mij te zitten, zoo dikwijls
zij maar half kan; haar gezelschap leidt mij niet
af, en toch ik houd zooveel van haar, als zij verdient, dat is zeer veel. Ik denk zelf, dat ik haar
wel zal weten te bepraten, om, voor ik dezen sluit,
u te toonera dat zij nu wat meer kan, dan nietsbeduidende invitatie-kaartjes en beuzelachtige confidenee-briefjes schrijven.
Ik zal u dus een verhaal schrijven van hetgeen
hier, met betrekking tot onze bruidegom en bruid
zoo al voorvalt. Ik weet dat gij, nu gij toch zelve uw
deeltje hebt', hartje, mijn Wim wel ten volle gunt
aan het uitmuntende Chrisje Helder, the, ik moet
haar ook regt doen, mijnbroertje, zoo als bij nu is,
in allen opzigte verbeterd door eigen ondervinding
en wereldkennis , ten hoofste verdient.... Kijk
maar zoo barsch niet. Wim is toch wat meer dan
een alledaagsche jongen, 'en dit zegt nu alzoo iets
meer dan niet met al.
Gij weet dan dat mijne mama met haar man en
mijn ander ik, verzeld van het Haagsehe platje, in
de koets van Rijzig vooruitreden. Dat mijne eerwaardige vriendin de Vrij, tante Martha, oom, ik en
mijn kleinen boy in de koets. van jufvrouw de Vrij volgden, en dat er een ligt rijtuig met de broodnood gate
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domestieken werd ingepakt Dit alles hebt gij niet

gezien, omdat gij bij de Bruin waart, die den gek-

ken inval kreeg om nu juist zware koortsen te
hebben.
Deftig reden wij de Haarlemmer-poort uit, elk
ven wel gehumeurd; onze Gerrit zelf was puur
potsig O Zijne wijs, als hij zoo eens aan onze koets
kwam gluren. Maar ik zou zoo doende te lang onderwe blijven, en wij moeten nog vóór den avond
op Beekenhof aankomen. Jan *as zeer wel gehumeurd
het schijnt of zijne pleisterplaats, dit leven, hem
maar schoon bevalt. Gelukkig voor hem, niet waar?
Wij reden langzaam de laan door, tot voor het huis;
daar werden wij, in den regter vleugel, ontvangen
door de waardige eigenaars van dit aardsöh paradijs, en door . bruid en bruidegom. De avond was
ongemeen schoon, en de geheele zigtbare wereld
sluimerde zoo al zachtjes in, beschenen door het
lielderste maanlicht, 't welk ooit een zuiveren hemel
verheerlijkte. (Hoe bevalt u zoo een sdhepje'poëtisch
prosa?) ik was zoo ontroerd toen ik mijn eenigen
lieven broeder zoo gelukkig zag, dat ik maar weinig
praats had. Chrisje zag er uit als de eigen zuster
van Venus; hoewel er toch iets van Juno's maagschap in doorstraalde. Zij omheisde mij - als de
zuster van haren Willem; meer kan ik daar niet
van zeggen. Mevrouw Helder leidde hare' tante naar
een fauteuil; de oude dame was' zeer blijmoedig,
doch vrij wat vermoeid en begaf zich spoedig naar
hare kamer.
Mijnheer en mevrouw van Sytsama kwamen desi
volgenden middag. Chrisje presenteerde mij hare
vriendin. Mevr.' van Sytsama sprak mij aan op eene
wijs, die mij bijzonder met mij zelve tevreden deed
zijn. Mijne vriendin Everards was alles in alien. Gij kent haar.
Gij wilt volstrekt weten hoe of Wim rich houdt?
Hoe denkt gij?.. Maar ik wil a niet plagen; gij
31
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weet het toch niet. Herinner u alleen dat al zijne
aandoeningen hevig zijn. Hij voelt alles wat hem
treft, geheel. Hij had - (want ik bekeek hem eens op
de keper,) iets vermoeids, iets versufte. Hij verloor
zich in zijne gedachten; hij raakte de grenzen der
dierbare zwaarmoedigheid, — gij weet, Keetje, zoo
noemde hij eens die mijmering, waaruit gij en ik
hem lachten ? Het bruidje gedroeg zich veel ver standíger : geen wonder: rive Ie sexe ! — Hare
oogen schoten echter van tijd tot tijd glansen, die
alleen door de uwe zijn na te bootsen • terwijl een
zacht rood hare wangen kleurde.
Nog zegen ik den inval om oom en tante te
verzoeken; die eer komt mij toe; van zooveel dienst
waren zij, om de verstrooiden van gedachten bij
ons terug te brengen. Wel, neef, zei tante, . nu
ben je de bruigom en je ondervindt dat die wel
doet, eindelijk wel ontmoet, want, zoo als Salomon
zeit: eene deugdzame vrouw is van den Heere. —
En, zei oom: dat zeg ik ook; want jij, bruid, hebt
bij mijn ziel zoo veel van een engel, dat ik niet
weet, hoe of neef onzen lieven heere God immer genoeg kan danken. Nu, hij heeft genoeg om je gesloofd en gesjouwd. -- Ja, zei tante, al zooveel
als Jacob -uit den Bijbel om Rachel; zoo als ik in
Cats zijn Trouwring wel gelezen heb; enz. En toen
gaf zij Willem een oud. vaderlandschen kus. Met
je premissie , zei oom, ik moet jou, schoon
bruidje, ook ereis kussen , al is dat onder de
grooten, zoo geen fatsoen. Chrisje kuste den eer
goedhartigen man, zoo waar ik leef! weerom.-lijken
Toen nam, oom mijn Jantje op den arm. Kijk, zulk
een platje moet je ons ook in de .familie geven , of
ik zal maar, niet in mijn schik zijn. Wel foei, man,
zei tante, je ziet . ook geen stegen voor straten.
Kinderen zijn een erfdeel des Heeren. — Ja, ja,
viel . hij .er' op in, jij zult mij het woord niet leeren
uitcijferen; ik weet wel, dat die op God vertrouwt,
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wel bouwt, en daarmeê uit. - Maar ik kan

ii

onmogelijk alles schrijven. Leg daar, pen.

Nu wil ik schrijven; en dat zoo op heeter daad.
Mijne eerwaardige heeft gesproken. Dezen morgen in de groote eetzaal komende, zat zij al in
orde. Mijn broeder zat ter zijde van de bruid, een
weinig meer voor haar. ik zag dat zij toen juist
zijne hand in die van Chrisje lag; en met eene
haar natuurlijke minzame meerderheid hoorde ik,
dat zij met eene zachte doordringende stem zeide:
«Lieve kinderen, de verbindtenis die gij aangaat, stelt
ci hoogstwaarschijnlijk in betrekking met ge1achten,
die nog niet aanwezig zijn. Vergeet nooit hoeveel
gij tot het waar geluk van die allen zult kunnen
toebrengen. Laat deze gedaehte een werkzaam beginsel worden, om u altoos op de beste wijs deze
groote pligten te helpen voldoen, en dan zult gij
waarlijk, wat ook uwlot zij, gelukkig blijven. Deugd
is zaligheid, maar ens geene deugd zonder vastheid
van geest. Vergeet nimmer dat onze deugd zoowel door
voorspoed beproefd als door tegenspoed gesterkt
wordt. Bemint inalkanderen met de waardigheid van
redelijke menschen; en als gij de levensreis aflegt,,
ziet dan op uw graf met die stille gerustheid, waar.
mede ik op mijne rustplaats zie.» Zij zweeg, en
kuste beide de jongelieden, die haar met eerbied,
met liefde, met dankbaarheid beschouwden.-Nooit
zag ik rijker groep! en nooit, zeggen de kunste
naars, zooveel eenheid in de daad. Geène geringe
vertooning maakte in dezen de uitmuntende professor Maatig; terwijl hij , als 't ware grootseh op
zijnen leerling, Willem stilzwijgend beschouwde.
Oom de, Harde liepen de tranen over de wangen,
terwijl hij poogde te lagehen, maar het mislukte
hem. Wel, Gerrit, zeíde hij, dat is immers mooi;
jongen, als ik dit zoo overkijk, zou ik wel haast
denken, dat het hier wel een klein beetje naar
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den hemel lijkt. Professor, jij moet dat nu niet
hoorera. Zie, ik praat er zoo maar wat in om, maar
waarachtig ik meen het. Zie, ik merk wel dat
Martha; en ik hier zoo maar de minsten in de kajuit
zijn, maar dat schaadt niet; ik ben zoo gelukkig alsof
ik al zijn dagen] zelf de bruigom ben; wat zeg jij,
moeder? — Moeder wenkte, dat hij toch zwijgen
zou. Hij zweeg ook.

Chrisje ging naar mijne mama, omhelsde haar;
zoo deed ook Willem; maar dit tooneel was voor
deze teedergevoelende vrouw te sterk, zij was verpligt zich te absenteren en iets te gebruiken.
Beiden gingen met haar, ik bleef, mij dacht dat
was best zoo. Mijn Rijzig en van Sytsama ware geene
figuranten. Zelfs onze jonge Helder was ontroerd;
zijne moeder zag dit, dacht mij, met een genoegen,
daar wat veel verwondering in doorstraalde. Bram,
toen mijn broer in de kamer trad omhelsde hem,
en zeide zoo wat, ik geloof — veel geluks! maar
ofschoon hij wel kan praten, scheen hij dat talent
nu op zijn kantoor gelaten te hebben; althans ik
hoorde er weinig van.
De knoop is gelegd! Professor Maatig heeft het
beminnelijkste paar, dat er na Adam en Eva trouwde, in den echt verbonden ...... o Mijne lieve
West, er is iets ernstigs in deze plegtigheid. Ik zag
dat nooit zoo in als nu; maar er u meer van te
zeggen, kan ik niet. De tijd is mij te kostelijk;
en hoewel ik niet schrikkelijk nederig ben, zoo weet
ik echter dat ik het talent niet heb omdat ondèrwerp goed te behandelen. Mijne lieve Willem is geheel zwijgende liefde; hij wandelt daar, zie ik,
met zijn vrouwtje aan den arm..., hij kust een
traag van haar gelaat.... Rijzig staat bij mij....
houdt zijn arm om mij en zegt: wij zijn ook ge lukkig, mijn lief. Ik smeet de pen neer, en omhelsde hem met een geheel open hart. Gelukkig,_ja,
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mijn waarde man, dat zijn wij; dit heb u te danken; maar..., ik ben geen Chrisje. — Gij zijt
mijn alles, hernam hij , gij zijt de moeder - van
. ..
mijn kind, de vrouw van mijn hart
art.
.
Tante de Vrij heeft daar, met eenige verandering, het Goé wench van haren Kamphuizen voor
zou eene speld hebben hooren vallen,-gelzn.M
zoo stil was het; ik ben er nog van onthutst. Tot
morgen: want voor geen duizend vriendinnen verliet
ik nu het gezelschap.
Morgen, neen overmorgen vertrekken wij naar
Amsterdam, zoo omtrent als wij gekomen zijn. Van
Oldenburg zelf heeft hier zoo opgeruimd geleefd,
of er geen kantoor in de wereld was; en de brieven
voor hein en Rijzig werden alle morgen expres van
het naaste posthuis gehaald: men heeft hier overal
attentie voor.
Op morgen worden al _ de bedienden, de tuin
zijn huisgezin, en al de werklieden,-manet
met hunne vrouwen en klein gespuis getracteerd.
Ieder krijgt een halven rijder, van den meeste 'tot
den minste. Dat - zal eene comedie voor mij zijn! Of
ik -drukte zal hebben! Chrisje zelve heeft de tafel
helpen opsieren, en tante de Vrij wordt waarlijk
vijftig jaar jonger van genoegen. Wij zijn allen gelukkig , zuchtte de zoetaardige Everards. En wat
zeide uwe stoute vriendin? " Ja, kind, heb maar
geduld, aan alles komt een einde.
Ik kan dezen niet sluiten, voor ik u het vol
vertel. Tante de Harde was (zij weet,-gendo
in spijt van al haren rijkdom in goud en juweelen,
betamelijke distance; is het woord
van
eene
niets
zoo niet ?) in een lang gesprek met de oude of
oudste dienstmaagd van dit huis. Het to'oneel was
mijnheer Helder's boekenkamer, daar zij, ziende
dat de deur open was , eens in keek. Wel bewaar en
bescherm mij, zeide de goede dikke vrouw, *at
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al boeken! Wel, Aaltje, die kan mijnheer in zijn
heele leven niet doorlezen. Aaltje zeker vermoedende dat dit een affront voor haar heer was,
zeide met de handen in de zijde, echter niet haneverig, het hoofd wat voorwaarts stekende: wat
bliefje? wel, al die boeken leest onze mijnheer alle
jaar twee malen uit. Ik vond in dat alle jaar twee
malen uit 'n iets zoo potsiás , dat ik het absoluut aan
u zeggen moest.
Morgen gaat de reis aan; wij zijn hier zoo wel
met elkander, dat er dit wat gek in komt, maar
nood breekt wet. Zooveel degelijke menschen zag
ik nooit bijeen. Tante de Vrij zeide dezen middag,
de tafel eens met een stil genoegen overziende:
Ach, waren alle menschen wijs,
En wilden daar bij wél;
Deze aarde was een paradijs;
Nu is zij schier een hel.
« Eene hel» houde ik verdacht van poëtische groot
geloof ik, dat er wat aan is.-sprak.Ande
Vaarwel tot morgen. Maak aan mijn huis te zijn,
hoor je wel , lieve West.
ALIDA RIJZIG,
geb. LEE VEND.
Mevrouw

ALIDA RIS ZIO

aan mevrouw

SUZANNA

HELDER.

Hoogstgeëerde mevrouw? Young, dieons,
in zijne zoo zeer bekende Nachtgedachten, Gods
schoone wereld akelig, en met een donker floers
omwonden heeft afgebeeld; die ons in dit zijn mees
langs stikdonkere wegen, door-tersukhnlid
huilende woestijnen, over dorre bergen, naar een
onbekend land; die ons niets vertoont dan Bene

WILLEM LEEVEND.

487

slapende schepping, eene stilstaande natuur; die ons
niets laat hooren clan nare kleppende doodsisjokken

;

Young die ons verschrikt door steinni.en, die uit de
graven oprjz8n, door slepende doodskleeden, ge
wormte, stof en verrotting, - diezelfde Young, the
in zijn Centaurus van eend oude coquette en een
jongen pronker sprekende, zegt: de winter danste niet
de lente, - zoude indien hij op de bruiloft onzer
jongelieden geweest ware, en uwe tante de Vrij
en mijn broeder meer bijzonder met elkander vrolijk
en bezig gezien had, mogelijk hebben uitgeroepen
de winter dartelt met de lente! Maar zoude zelfs een
Young daarin iets ongevalligs hebben kunnen viiiden? Hoe zoude ik hem dan beklaagd hebben!
'Nooit, zeidet gij, mevrouw, heb ik mijne geliefde
tante zoo vrolijk gezien, nooit zoo geheel ziel en
leven. 't Is of zij'verjongt; kan men gelooven dat
zij reeds op de bruiloft mijner ouders als de
vrindin der bruid tegenwoordig was?» Ieder zag
haar met uwe oogen. En nu vraag ik u, mevrouw,
zou ook het zalig voorgevoel dat het ons toch min
of meer belemmerend overkleed der sterfelijkheid
wel ras zal verwisseld worden tegen een verheerlijkt
ligchaam, onze ziel zoo - zeer ophelderen, kracht en
leven bijzetten? Ging er ooit een Christen, the wel
denkt, wél doet en niet sukkelt aan de verbeelding
verschrikkende ziekten, anders dan dankbaar, vrolijk, gerust door dit aangename leven naar de
groote stille vergaderplaats aller levendigen?
Gij voorziet reeds, mevrouw, wat dit zeggen wil.
Gij zijt aangedaan, niet bedroefd, ernstig;
gij her
icuert u het afscheid van uwe tante; gij ziet als--t
ware, hoe zij nog eens, aan den arm uwer geliefde
dochter, al de beneden vertrekken doorwandelt,
beschouwt, en al pratende in hire koets tzeedt
Het is zoo! mijne vriendin heeft reeds den gewigtigen stap gedaan; zij is heengegaan, zoo als zij
geleefd heeft: gerust, tevreden, blijmoedig,
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Vele omstandigheden van haren dood kan ik niet
schrijven: het schitterende, het geruchtmakende
had zoo weinig deel aan haar sterven, als aan haar
leven. Dezen morgen bezocht ik haar. Dit is de
eerste keer dat ik haar ongekleed gezien heb. Zij
zat in haar grootsten fauteuil, geheel in het wit, met
een mantel om, aan haar tafeltje, en las het XVde
capittel uit den 2den brief aan de Corinthen;
Kamphuizen lag opengeslagen bij haar.
Ik was dien nacht zoo onrustig geweest , dat mijn
man mij meermalen met bekommering vroeg - of ik
ook niet wel was ? Ik deed niets dan denken aan
mijne vriendin; ik verlangde sterk om haar te zien.
De belofte die ik mij zelve deed, gij zult haar
zien zoodra het zijn kan, bevredigde mij ook niet;
ik kon niet slapen. Opstaande gaf ik last om de
koets te laten voorkomen; en zeide aan Rijzig dat
ik dit bezoek niet tot na den middag kon uitstellen.
In de slaapkamer komende, zag ik de eerwaardige dame zitten, zoo als ik u gezegd heb. Ik voelde dat ik ontstelde. Ongekleed in de slaapkamer!
dit was vreemd. Ik omhelsde haar harteli4k, en
vroeg, echter met weinig woorden, of zij niet wel
was? Mij met een zoeten glimlach en bijzondere
teederheid aanziende, zeide zij: ik ben heel wel,
kind; zit neêr ; wie heeft u gehaald? — Niemand,
maar ik werd hier naar toe gedreven: zijt gij ziek,
lieve vriendin? — Neen ,nogmaals, ik ben zeer wel;
alles is zoo makkelijk; niet de minste pijn; bijna
geen ligchaam; een weinig verzwakt, geloof ik; ik
dacht dus, toen ik opstond, kom, Chrisje de Vrij,
wees zoo vrij, of gij te huis waart: valt het kleeden u moeijelijk, wel, blijf dan zoo als gij zijt.
Ik zweeg: wat kon ik zeggen? Zij ging dus voort:
ik gevoel mij alleen veel te helder en te vlug; o mijne
denkbeelden zijn zoo verbaasd helder! mijn oordeel
is, dankt mij, veel te opgeklaard voor deze versleten, bijna afgelaopen machine. Ik voel mij als
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boven het gewone peil der natuur opgewonden:
al mijne vermogens zetten zich uit : mijn geest —

ja, hoe zal ik dit beduiden? is van alles los, -- ook
van dit oude ligchaam. Ik dacht van den morgen,
terwijl ik hier zoo stil zat: ben ik nog op de aarde?
Mijne zinnen hebben zoo weinig meer te doen. Ik
denk aan allen, die mij lief zijn, maar met gerusthein en genoegen ; ik heb zoo niets meer te bestellen , dunkt mij. ik heb ook sedert gisteren geenerlei
behoeften meer;. evenwel, niets staat mij tegen, en
tusschen ons, Daatj e , ik voel van tijd tot tijd eene
alleraangenaamste bedwelming, die in eene ligte
sluimering overgaat: zou ik dan niet met grond
mogen hopen , dat de Heer van alles mij tot een
nog oneindig gelukkiger leven wenkt? Ik hield hare
hand al dien tijd in de mijne en stortte dierbare
tranen; o ik had haar zoo opregt , zoo eerbiedig
lief. Hoe! vroeg zij, schreit gij? Dit is goed; u
voldoet het en mij ontroert het niet het - allerminste. Ik voel , mijn kind, dat de weldadige dood
reeds bezig is om mij te ontbinden ; gedurig word
ik ruimer, meer op mij zelve staande.... Doe de
deur eens toe, ging zij voort. Daar in die kas,
staat brood en wijn. Ik verstond haar ten volle...
Mijne hand is zwak, maar voor zij mij alle dienst
weigert..... Eet met mij dit brood, drinkt met
mij dezen wijn, ter gedachtenis van Hem die in de
wereld gekomen is, om het leven en de onsterfelijkheid aan te kondigen, van onzen Heer en Zalig
-maker?
o Ernst, gij zijt mij niet vreemd! Nooit hield ik
zoo gemoedelijke avondmaal... Neem dit alles weg,
zeide hij, en blijf nog wat hier, indien het u mogelijk is. (Mogelijk, mevrouw! wat was mij niet mo-

gelijk?) Ik bleef, maar ziende dat zij een weinig
sluimerde, sloop ik spoedig naar de naaste kamer,
waar ik al de bedienden zeer bedruk vond; zond
om den doctor en schreef een paar regels aan mijn
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man, verzoekende aan de bedienden bij de hand te
blijven en geen gerucht te maken.
Weder in de kamer komende, zeide ik haar wat
ik gedaan had. Zoo, de doctor! zeide zij, wel,
indien ik niet wist dat ik zoo al zachtjes stierf; ik
ben juist wel niet doctorachtig; maar evenwel, goed:
als de man om mij nu maar niets noodigers verzuimt,
en patienten laat liggen, aan wier leven geheele
huisgezinnen gehecht zijn. Rijzig, weet gij, is mijn
eene executeur; nu , flat zich alles wel schikken.
De doctor kwam, voelde haren pols, zag haar lang
oplettend, met hoogachting aan. Hoe lang nog? vroeg
zij. — Dit is niet juist te bepalen. — Hebt gij hier
ook iets te doen ? — Zijt gij benaauwd? — Niet
het minste! — Wel, dan heb ik niets te doen, dan
u geluk te wenschen met de aanstaande standsverwisseling. — Dat denk ik ook, doctor. — Mevrouw,
zeide hij tegen mij, onze vriendin zal zeker geene
schikkingen meer te maken hebben, anders...
Geene, viel zij hem in de reden, — alles is afgedaan; ik ben reisvaardig. -- Ik moet gaan, zeide
de doctor, doch zal zoodra mogelijk eens weerkomen. — Zoo ik u niet weêrzag , vaarwel, doctor,
groet uwe vrouw voor mij: tot wederziens !
Zoo als de doctor weg was, kwam mijn man. Ik
ging hem te gemoet, omhelsde hem, want ik was
zeer bedroefd, en zeide hoe 't was. Wij gingen bij haar.
Zijt gij het , mijnheer Rijzig ? zeide zij , 't is raar,
mijne oogera waren daar zoo bewolkt, of ik door een
nevel zag. o Dat is goed. Wij zullen nog een weinig
met elkander praten, hoop ik. Na moest mijne geliefde Santje Helder hier bij zijn, dunkt mij.
Ik. Verlangt gij om mevrouw Helder te zien?
Zij. Ja, maar niet zoo, dat ik bedroefd ben, al
weet ik dat ik haar hier niet meer zien zal.
Rijzig. Zoudt gij zoo nabij uw einde zijn, mejufvrouw.
Zij. Dat - geloof ik vast, mijnheer. (Hij knielde bij
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haar neder en was ontzaggelijk aangedaan.) Wel,
brave, goede man, weet gij zoo veel van mijn heen-

gaan? Ach, barstte ik uit, wie zou, die waardig was
u gekend te hebben, u niet met tranen zien heengaad? Zij nam merkelijk af en sluimerde in. ik ben
wat dol, dunkt mij: zie, nu is het weêr beter.
Alles is weêr liefelijk helder.... o Hoe heerlijk
rijst de zon daarop...... . Weldadig licht! Ik bedank
u, mijnheer Rijzig ook daarvoor, dat gij mij eens
plaats gegund hebt in het hart van uwe vrouw; gij
zijt harer, zij is uwer waardig; met deze getuigenis
ga ik van u beiden, mijne vrienden.
ilijzig sprak weinig, maar drukte hare en mijne
hand in de zijne. Hij troég haar, of zij niet liever
te bed wilde zijn, en bood haar Zijne hulp. Ween,
zeide zij, het was zoo heel wel. De bedienden
kwamen voorbij de deur. Zie, dat zou ik wel vergeten; wel, hoe kan het zoo komen! Ei lieve,
Daatje, laat allen eens inkomen, ik wenkte hen,
allen stonden bedukt en schreiden. Nu, goeden
nacht, kinderen, ik bedank u allen voor owe diensten, gij hebt mij trouw, eerlijk, met liefde gediénd,
ik was eens redelijke vrouw, en gij gundet mij het
vermaak van u allen altoos minzaam te kunnen beje.
genen. Gaat nu stil bij elkander zitten, tot men u nondig heeft. Met onderscheiding noemde zij al hunne
namen, zoo als zij haar een voor een de hand kusten.
Rijzig moest volstrekt te huis zijn, maar zou ten
eerste weêrkomen. Hij ging en zeide: ik neem nog
geen afscheid. - Jongetje, jongetje, als gij maar
niet te laat komt! Hij vloog heen. Met haar alleen
zijnde, verzocht zij mij dat ik' het lied uit haren
dierbaren Kamphuizen:
Gelijk de salamander,
haar wilde voorlezen. ik voldeed ten eersteiLanhaar
verzoek. Toen ik deze woorden las,
o Zoete dood, met regt geen dood te heeten,
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merkte ik dat zij eene trekking kreeg, die haar
al vrij hevig schokte. Ik hield wat op, zag haar
aan ; zij sprak niet. Wat bedaard zijnde, wenkte zij
dat ik voort zou lezen. Ik verborg mijne eigene aandoening zoo goed ik kon, en las voort. Toen ik deze
woorden las:

o Hoogst gelukkig sterven!
In 's doods verderven,.
Het leven niet te derven !
sprak zij die met eene zachte, liefelijke, zwakke
maar echter duidelijke stem na, haar geheele gelaat
helderde Op; het drukte zoo al het gevoel, hetwelk j van deze waarheid had, ten klaarste uit!
Mijne tranen vloeiden onbelemmerd , en lijn hart
leed eigenlijk niet. Ik voelde gewaarwordingen, die
met droefheid, dunkt mij, niets gemeens hadden.
Zij zeeg achter tegen haren stoel, sloot hare oogen;
hare hand was koud en klam; haar gelaat betrok. De
doctor kwam: de bedienden stonden op eengen
afstand in de kamer: allen schreiden; het was de
droefheid van stille bejaarde lieden, niets,luidruchtigs kwetste mijne aandacht; mijnre aandacht, zeg ik,
want nooit was ik zoo aandachtig: alles, de minste
harer bewegingen, waren voor mij vol belang. -- Zij
herstelde zich nogmaals, opende hare oogen, lag
hare reeds halfdoode handen te zamen, en met eene
eenigzins', ruimer stem zeide zij: de levensreis is
afgelegd... o Heere Jezus, ontvang mijnen geest!
Haar hoofd buigende, blies zij den laatsten adem
zacht, bedaard, zonder de minste stuiptrekking, in
mijnen arm uit.
Ziedaar, mevrouw, een naauwkeurig berigt van het
geen gij zeker zult begeeren te weten. De waardige
overledene heeft zelve alles omtrent haar lijk besteld.
Wij volgen haar plan ook met alle mogelijke stipt heid. De droefheid over haar is door de geheele
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buurt verspreid; versta mij wel, ik meen die buurt
waaraan haar tuin en stallingen grepzen.

Mijn man zal, als executeur, aan den heer Helder zelven schrijven : hij wacht de familie zeer zeker
niet... Maar dit zijn zijne zaken. Ons huis en dat
van mama zijn zoo zeer ter uwer dienste, als het
huis der overledene.
Niemand heeft hier, merk ik, aan eten gedacht.
Allen zijn bedroefd, diep, hartelijk bedroefd. 't Is
wonderlijk; ik heb ook geen trek tot eten, en doe
weinig meer dan zoo eens af en aan het lijk gaan.
Kom-het toch zien, mevrouw. Eene slapende heilige,
maar ontroer niet te sterk, indien gij de trekken
uwer geliefde dochter naauwkeurig op dat stille,
wel doodbieeke, doch zoo verjongd gelaat zet! ik
voor mij kan er mij niet genoeg over verwonderen.
Verbaasd, wat drukt mij dat verlies! 0 't is wel
vast, nimmer krijg ik zulk eene vriendin weder! Mijn
verlies is onherstelbaar. Waar zal ik ooit eens
jufvrouw de Vrij vinden? en evenwel zulk eene
vriendin was mij allernoodzakelijkst. Vrijwillig eer
biedigde ik haar. Nooit bedilziek, nooit lastig, zij
zelve verkoos het zoo voor haar: was 't wonder, dat
zij het mij voorhield?
De tijd slijt alles: ik zal dus zeker den hoek wel
te boven komen; maar het moet zoo allengs geschieden. .. Hoe gaarne schrijft men, als onze ziel
zoo eens een schok krijgt, wat is de stoffe dan verbaasd rijk. Stond de post niet op zijn vertrek, en
belastte de executeur mij niet dezen , opdat hij
hem insluite, te eindigen, ik zou dunkt mij, zoo
maar voort blijven krabbelen. Nu moet ik eindigen.
Niet echter, dan na u, mevrouw en mijnheer
Helder, nevens de overige gelukkige huisgenooten
van mijne hoogste achting verzekerd te hebben, mij
noemende
uwe ootmoedige dienaresse,
ALIDA IIYZIG.
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[De heer Rijzig geeft aan den heer Helden een vrij
uitvoerig uittreksel van het testament hunner. waardige vriendin. Ruime legaten aan al hare bedienden en
aan de personen, die gewoon waren voor haar te werken, worden daarbij aangewezen. De heer Helder
is universeel erfgenaam; mevr. Rijzig ontvangt den
grooten bijbel in folio en al de exemplaren van
Kamphuizen, die de overledene bezat. Tante de
Harde Simon Cleophas' Wandelende ziel, Schat
der ziele en het Liederboekje van den vromen ,Klaas
Stapel. Dr. Heftig dertig duizend gulden en voor elk
kind, hoe velen er ook komen, eene lijfrente van
duizend gulden enz. Den brief eindigt de heer
Rij zip aldus:]
De schikkingen omtrent haar lijk zijn deze-:
» Zindelijk en eenvoudig, meer wil ik niet, en
zoo het mogelijk is, dan moet ik acht dagen stil
in mijne kist onbegraven blijven. Ik ben zoo zeer
tegen het vroeg begraven , als mijne nicht Helder
tegen het vroeg trouwen, en heb maar gansch geen
trek, om, vóór ik wel der deeg dood ben, in het
graf gelegd te worden. Mijn lijk moet gedurende
die dagen in de groote koepel-tuinkamer gebragt
en gelaten worden, opdat ik ook nog na mijn dood,
niemand in den weg sta. „
, i Ik vond altoos iets deftigs, iets welvoegelijks,
in het begraven met eenen sleep , terwijl de kist
Iangzaam en stil werd vooruitgedragen, maar de
houdingen der begrafenisgangers stieten mij ook
altoos dermate, dat ik voor vele jaren reeds besloot
om mijn ongemerkt te laten bijzetten. Het geld voor
dragers en lijkbedienaars ligt in mijn bureau in
verzegelde papiertjes. Daar ligt ook mijn doodsgewaad in de bovenste lade.»
Ziedaar, mijnheer, het een en ander uit het testament. Dewijl . ik mij vleije met uwe overkomst, om
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de waarde overledene nog eens te zien, en verder
met mij alle behoorlijke schikkingen te maken, zal

ik daar niet meer uittrekken: dit provisionneel.
Mogten alle redelijke menschen ook in deze haar
voorbeeld volgen, en wij ook aan den kant der tij
goederen niets meer te bezorgen hebben,-delijk
lang vóór de groote Regeerder der wereld ons uit
dit leven toe een verhevener staat roepen zal
De droefheid over haren dood is algemeen. —
Zou zij niet opregt zijn? Dit kan niet in overweging
komen .... Maar
Maar mijne vrouw heeft hier reeds van
gemeld.
De eerwaarde dominó Heftig is hier zoo even gewoest, en verzocht de overledene nog eens te:zien.
Hij was sterk aangedaan, ook, zoo als hij zich uitdrukte, uit conscientieuse beweegredenen. Ik vroeg
niets, mijne' vrouw werd over eenige zonderlinge
uitdrukkingen een weinigje warm. — ' 1 Hij hoopte
dat de overledene op haar doodbed nog in vele
opzigten van gedachten zoude veranderd zijn.' Ik
deed hem met een woord verstaan, hoe gunstig
de zalige overledene hem bedacht had, de goede
man was niet in staat om iets, wat ook daarop te
antwoorden, maar de tranen sprongen hem uit de
oogen.
Met de volmaaktste hoogachting ben ik
uw ootmoedige dienaar ,
A. RIJZIG.

