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Jaak of een arm huisgezin.
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Jaak of een arm huisgezin.
I.
Het was in de maand November van het jaar 18.. De lucht was stuursch en koud.
Een scherpe, droge wind vloog schokkend door de straten, nam het drooggevrozene
zand op, blies het in de hoogte en liet het telkens weer op den grond nedervallen, om
het een oogenblik later weder op te nemen en voort de stad rond te voeren.
Een jongeling, met een smal kastje in zijne linker en een lichten wandelstok in
zijne rechterhand, stapte stil en langzaam in dit gure weder. Eene kleine, aan de eene
zijde afhangende, fluweelen muts bedekte hem het hoofd; een kleed, dat tot boven
aan den hals geknoopt was, omving zijne leden en sloot zich krachtig om de middel,
welke, door de tegenstelling zijner breede borst, tamelijk rank en tenger scheen.
Kleine slopkousen, welke onder zijne broek uitkwamen, bedekten de helft zijner
voeten en beschutteden ze tegen de strengheid der koude. Op het uiterlijke te
oordeelen, kon die jongeling vijf en twintig jaar oud wezen, althans zijne trekken
duidden iets mannelijks, iets bezadigds aan. Zijne oogen waren zwart en gloeiend;
zijn haar was donkerbruin, zijne trekken schoon en regelmatig en met eene bruine
tint bekleurd.
Niet moeilijk was het aan de houding en kleeding des jongelings te bespeuren, dat
hij een vreemdeling moest zijn. Zoo was het ook. Hij

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 1

4
was een Duitsche kunstschilder, die door de meesterstukken der aloude Vlaamsche
School en door haren weder toenemenden bloei uitgelokt, zich voor eenigen tijd te
Antwerpen was komen vestigen, om er zijne studiën te voltrekken, en dan, met eenen
nieuwen schat van wetenschap verrijkt, naar zijn vaderland terug te keeren.
Zijn naam was Walter.
De jongeling bevond zich in een dier smalle steegjes, welke zich te Antwerpen,
in de nabijheid der Ossenmarkt, opdoen, en zijn oog werd getroffen door een aantal
kleine huisjes, die, bij het aanzien der rijke, trotsche gebouwen, zich als beschaamd
bij elkaar schijnen gevoegd te hebben. Recht schilderachtig kwamen die kleine, arme
woningen voor. De scherpe, rechte lijnen zijn aan hunne vorming onbekend; geene
kalkschildering of olieverw bekleedt jaarlijks hunne afgekankerde muren, maar
duizend tinten en kleuren bedekken, als een Indisch tapijt, hunne ranke, uitgemergelde
voorgevels.
Walter nam het stellige besluit in den zomer eenige studiën in deze streek der stad
te komen maken. Voor het oogenblik belette de koude hem in de volle lucht te werken,
doch hij had voorgenomen eenige binnenhuisjes te schilderen, en het was met dit
inzicht, dat hij zich in die kleine straatjes begeven had. Hij wendde derhalve het oog
rondom zich en scheen eene keus te willen doen, en als op de voorgevels te willen
raden welke woning van binnen het schilderachtigst moest voorkomen. Een der
armste en meest vervallen huisjes wekte eindelijk zijne aandacht, en hij richtte zijne
schreden derwaarts. Een lichte klop op de deur deed hem deze openen, en de jongeling
trad binnen. Zijne verwachting werd te leur gesteld. Het vertrek bevatte niets, dat
waardig was op het paneel gebracht te worden: bloote witgekalkte muren, een laag
bed in den hoek, een hedendaagsche schoorsteen, eenige versleten, maar toch
nieuwerwetsche stoelen, eene kleine vierkante tafel: dit was al wat zich in de kamer
bevond, en, tot grooter ongeluk van den schilder, was dit alles tamelijk netjes
opgekuischt. Een smeulend houtvuur lag nog in de haardstede verspreid en bracht
bijna zoo veel rook, als warmte, in het kleine vertrek.
Edoch, zoo de versiering des huisjes geene stof tot schilderen aanbood, kon
voorzeker het bezichtigen der personen, die er zich in bevonden, een rijk en weidsch
veld voor de verbeelding eens kunstenaars, met een weinig dichtervuur bezield,
opleveren.
De personen waren ten getalle van drie: een grijsaard, eene vrouw en een meisje
van omtrent de achttien jaar.
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Het wezen des ouderlings was statig en vol uitdrukking; zijne gelaatstrekken waren
regelmatig, zijn voorhoofd hoog en breed, zijne haarlokken grijs, en zijne oogen,
ofschoon zij reeds veel van hunnen natuurlijken gloed verloren hadden, waren echter
nog vol gevoel. De leden des ouderlings waren sterk gespierd; zijne handen ruw en
derzelver beenderen schenen door slafelijk werken uiteengezet. Een lange blauwe
kiel omgordde zijne forschgespierde, doch door den ouderdom verstramde en
afgematte ledematen, en in gansch zijne kleeding was er iets den landbewoner eigen
te ontdekken.
De vrouw scheen minder, dan de grijsaard in jaren gevorderd, doch hare
levenskrachten waren nog meer uitgeput. Eene bleeke kleur bedekte haar wezen,
waarop voormaals eene zalige en zachte uitdrukking moest geblonken hebben; de
gloed harer oogen, welke diep in het hoofd gezonken waren, was flauw en weifelend
geworden. Zij zat met het bleeke aanzicht in de handen. Bij het intreden des
jongelings, had zij het lichtjes opgeheven en de vreemdeling had kunnen bemerken,
dat zij, met hare magere hand, twee tranen van hare afgeteerde wangen gevaagd had.
Zij was echter weldra in hare vorige houding hervallen. Tusschen haar en den grijsaard
stond het meisje. De kleeding dezer laatste was boersch, doch ontnam niets aan hare
natuurlijke schoonheid. Haar wezen was langvormig; haar vel blank en hare wangen
met eene lichte rozentint bedekt. Hare oogen hadden die blauwachtige kleur, welke
voor sommigen zoo verleidend is en eene ziel aanduidt, die als alleen voor de zachte
liefde en mijmerij gestemd is. Blonde lokken, zoo fijn en zoo blinkend als zilveren
draden, omkransten dit engelenwezen, en wanneer men den fijnen vorm harer leden
gadesloeg, hadde men licht kunnen gelooven, dat dit meisje als een engel of als een
luchtschepsel daar nedergedaald was, om de zielen van die twee versletene lichamen,
welke naast haar zaten, op te beuren, te vertroosten en haar kracht en leven bij te
zetten.
De blikken des jongelings hadden zich eerst op de twee ouderen gevestigd, en
waren dan op het meisje gevallen, waar zij, als het ware, schenen aan vast te kleven.
Het meisje was er door ontsteld geworden, en het purper harer wangen had er eene
hooge tint bij gekregen. Zij wendde zich tot den jongeling en hem eenen stoel
biedende, mompelde zij eenige onverstaanbare beleefdheidswoorden. De vreemdeling
had hierop met eene buiging geantwoord, en alsof hij zijne intrede in eene rijke
vergadering gedaan hadde, bleef hij met zijne muts in de hand
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staan en wist niet hoe de samenspraak te beginnen. Hij kon niet uitleggen wat hij in
zijn hart gevoelde. Hij het zich werktuigelijk op eenen stoel nederzakken en plaatste
zijn schilderkastje voor zich op de tafel. Hij staarde met wezenlooze blikken op den
ouderling, die eindelijk sprak:
‘Mijnheer, mag ik weten wat mij de eer verschaft uw bezoek te ontvangen?’
Die vraag, schoon zeer natuurlijk en eenvoudig, kwam den kunstenaar statig voor.
Hij antwoordde:
‘Vergeef mij, Mijnheer, ik was gekomen om u eene gunst te verzoeken, doch...’
En de jongeling stuurde zijne oogen rond het arme vertrek. De grijsaard voltooide
het antwoord:
‘Doch,’ sprak hij, ‘onze armoede is niet schilderachtig genoeg, niet waar?’
De kunstenaar wist niet wat antwoorden.
De spraak des grijsaards scheen hem echter zoo zacht en zoo vol goedheid, dat hij
er geene de minste spotternij kon in ontdekken. Hij voelde zich het hart hierdoor
bevredigd en antwoordde met een diep gevoel:
‘Neen, maar uw ongeluk schijnt mij treffend, en mijne zwakke kunst zou te kort
schieten, om dit op het paneel te brengen...’
Twee tranen blonken bij het uitspreken dier woorden in de oogen des jongelings;
zijn hart was overweldigd. Hij stond op, stapte tot den grijsaard, greep hem de hand,
drukte die gevoelvol in de zijne, en met eene bevende stem sprak hij:
‘Vergeef mij, goede man, mijne stoutmoedigheid...’
‘Brave jongeling!’ zuchtte de grysaard, terwijl de jonge kunstenaar, met tranen
op de wangen en het hoofd verward, de arme woning verliet.
Het meisje kwam hare plaats tusschen hare ouders hernemen. De grijsaard sprak
geen woord over dit bezoek. De moeder scheen zich alleen met hare gedachten bezig
te houden, bemerkte zelfs hare dochter niet, die haar met eene onuitsprekelijke
teederheid aanschouwde, terwijl zij hare tengere hand op de knie der vrouw het rusten
en door medelijdende blikken haren moed als scheen te willen opbeuren en haar te
vertroosten.
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II.
Des namiddags zat Walter voor zijnen schilderezel in de werkzaal van zijnen
aangenomen meester. De stemmen en lichte spotternijen zijner makkers galmden
luidruchtig door de zaal, doch schenen zijne ooren niet te treffen. Hij zat met de
armen op de borst over elkaar geslagen, en zijne blikken staarden met strakheid op
een wit paneel, dat voor hem stond en scheen als te wachten, om de uitdrukking zijns
kunstgeestes te ontvangen: zoo ten minste dachten zijne makkers; doch de jongeling
was er ver van af aan schilderen te denken. Het tooneel, welk hij des voormiddags
gezien had, vloog hem, als een akelige droom, gestadig door de verbeelding, en hij
poogde de aandoening te verklaren, welke hem getroffen had en nog zijnen geest
bleef beknellen. Hij had nog altijd de diepe droefheid en smart voor oogen, die hij
op het gezicht der moeder gelezen had; de zachtmoedige uitdrukking, welke hij op
het wezen des ouderlings had ontdekt; en de zachte trekken en de engelachtige
uitdrukking des meisjes, die zijne ziel tot in het diepste harer gewaarwordingen
hadden ontsteld. Hij begreep, dat die menschen ongelukkig waren; dat de smart hare
wreede klauwen op hen had uitgestrekt en hen martelde. Eene wanhopende gedachte
bekroop zijn gemoed bij die herdenking: ‘Waarom,’ sprak hij in zichzelven,
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‘waarom heb ik verbeten eene goede daad te verrichten; waarom heb ik niet getracht
die armoede te lenigen? Want, ja, armoede, diepe armoede moet in dit huisgezin
wonen! - Doch,’ dacht hij voort, ‘ik zou dit niet hebben durven doen; die grijsaard
is niet gewoon almoezen te ontvangen, ik heb dit op zijn gelaat gelezen; en wie weet
wat hartpijn hem mijne aanbiedingen zouden gedaan hebben: - eene pijn grooter
mogelijk, dan die, welke hem de armoede veroorzaakt....’
De jongeling verloor zich in gedachten. Hij was van zichzelven niet tevreden, en
eene onuitsprekelijke ongerustheid woelde hem in den boezem, ‘Arm meisje!’ zuchtte
hij; en als ontsteld en vervaard van die gedachte, beliep eene huivering zijn gansch
lichaam. Zijne blikken daalden tot den grond, en aan zijne houding zou men gezegd
hebben, dat hij aan niets meer dacht. Een zijner makkers naderde hem, en hem op
den schouder kloppende, sprak:
‘Walter, het schijnt, dat de verbeelding ongehoorzaam is, en de kunstgeest uw
brein vandaag niet beschijnen wil?’
Walter had, als in eene stuiptrekking, zijn hoofd opgeheven en sprak als verdwaasd:
‘Ha, Frans, zijt gij het?’
‘Waarlijk,’ was 't half lachend antwoord, ‘zoo als gij ziet, mijn beste; maar zeg
mij, wat duivel! Ik herken u niet...’
Walter greep de hand zijns vriends en klemde ze in de zijne. Het scheen, dat Frans
dien handdruk verstond, want zijne spraak die te voren zoo licht en blijgeestig was,
scheen nu op eens te veranderen, en zichtbaar medelijden en deelneming in de
onsteltenis zijns vriends verspreidden zich eensklaps over zijn gelaat.
‘Walter,’ sprak hij op gevoelvollen toon, ‘willen wij de lucht wat gaan scheppen?’
Walter vergenoegde zich met, op die vraag, zijne bovenkleederen aan te trekken
en zijnen vriend te volgen. Wanneer beiden op straat waren, zegde Walter:
‘Mijn vriend, is het u nooit gebeurd, dat gij naberouw in uwen boezem voeldet
wroeten, omdat gij het verrichten eener goede daad verzuimd hadt?’
‘Ja.’
‘En wat hebt gij dan gedaan?’
‘Ik heb getracht,’ sprak Frans, ‘het verzuim te herstellen.’
‘En zoo dit onmogelijk was?’
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‘Dit is mij nooit onmogelijk geweest’ was het antwoord.
‘En dit is mij nu onmogelijk,’ sprak Walter. ‘Luister, mijn vriend...’
Hierop legde de jongeling de ontmoeting uit, welke hij dien morgend had gehad,
en zijn dichterlijke geest scheen aan alles eene soort van poëzij te geven. ‘Verstaat
gij mij nu, mijn vriend!’ was het einde zijns verhaals.
‘Ik versta het geval’ antwoordde Frans, ‘doch ik zie er al die buitengewone dingen
niet in, die gij u mogelijk inbeeldt. Wat gij in uwen boezem gevoelt, versta en gevoel
ik ten volle, mijn vriend: ik ken uw hart, ik weet welke ongerustheid er in uwe ziel
kan schuilen, en ik beklaag u. Een ander, Walter, zou mogelijk met u lachen.’
‘Ja, vriend, dit is waar; maar aan een' ander zou ik mijn gevoel niet toevertrouwen;
want hij zou mij niet verstaan. Gij, ik weet het, schoon uw geest meester is over uw
hart, gij gevoelt; doch dit gevoel is bij u aan de rede onderworpen en wordt er door
verkoud. Bij mij is het een brand, die mij verteert en welken ik niet kan uitdooven.’
‘Een gelukkige brand, mijn vriend,’ was het antwoord van Frans, ‘een heilrijke
brand, die aan de ziel eens grooten kunstenaars noodig is. Ik heb dien brand verkoeld;
doch, geloof mij, ik ben er niet gelukkiger om; want daardoor is mijne kunst stoffelijk
geworden. Benijd mij niet, Walter. Zoo de maatschappelijke mensch er bij gewonnen
heeft, de kunst heeft er oneindig bij verloren. Gij zijt het heiligdom zelve; ik ben
slechts de priester. Gij zijt de vlam, die den rook uit het heilig offervat der kunsten
doet opstijgen. Gij zijt meer ziel, en ik meer lichaam! O, mijn brave Walter, bewaar
dit heilig vuur in uw hart, en laat toe, dat uw vriend er soms zijne koude en ontgeeste
ledematen een weinig aan verwarme!...
‘Genoeg, Frans,’ sprak Walter, ‘die vergelijkingen behagen mij niet: ik ken te wel
mijne zwakheid in de kunst... En toch dit gezegde zweemt al te veel naar loftuitingen,
om het uit den mond eens vriends te kunnen hooren.’
‘Gij begrypt mij niet wel, Walter. Loftuitingen kunnen er niet bestaan. Wij zijn
beiden leerlingen en de kunstbaan slechts ingestapt; doch ik herhaal het u in andere
woorden: uw lot is schooner, dan het mijne. Voor u is de toekomst zaliger en meer
belovend.’
Walter antwoordde niet, en beide jongelingen stapten eene lange poos voort, zonder
nog iets te zeggen. Eindelijk zuchtte Walter:
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‘o Frans, ik wilde wel, dat gij dien engel gezien hadt...’
‘Welken engel?’ vroeg Frans.
‘Het jonge meisje!’
Frans bezag zijnen vriend met eenen onderzoekenden blik.
‘Walter,’ sprak hij, ‘ik geloof, dat gij op dit meisje verliefd zijt?’
‘Zoo medelijden en deelneming in smart liefde zijn, o, dan, ja,...’ was het antwoord.
‘Van het medelijden tot de liefde is er slechts een stap, mijn brave vriend.’
‘Ik zal dien stap niet overschrijden,’ sprak Walter.
Frans antwoordde niet.
Nog eenen geruimen tijd duurde de wandeling der twee vrienden. Eindelijk besloot
men van wederskanten, naar huis te keeren, en zij namen afscheid van elkaar. Walter
wendde zich rechtstreeks naar huis; doch aan zijne woning gekomen, scheen hij van
gedachte te veranderen en stapte de deur voorbij. Hij dwaalde eenzaam door de
straten, tot dat de avond naderde, en het was, alsof eene bovennatuurlijke macht hem
dwong, aleer zijne woonstede te bereiken, nog eens naar het arme huisje zijne treden
te richten. De jongeling dacht er geenszins aan de reden te zoeken, welke hem daartoe
scheen te dwingen; hij gehoorzaamde slechts en zonder nadenken aan de beweging
zijns harten, en sloop als een dief voorbij de arme woning. Zijn boezem klopte hevig,
doch zijn geest scheen nu meer bevredigd, en hij snelde als een pijl huiswaarts.
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III.
Op het oogenblik, dat Walter voorbij het arme huisje heensnelde, zaten de drie
personen bij na in dezelfde houding, waarin wij ze den eersten keer ontmoet hebben.
Allen bleven sprakeloos, en ieder scheen zich stil met zijne droefheid op te houden.
Niemand durfde het bestaan eenige aanmerkingen te maken; want, daar zij niets dan
hopelooze dingen te zeggen hadden, vreesden zij, en mogelijk met recht, het hart der
anderen nog meer te bedroeven. Dit maakte, dat ieder nu den smartbeker alleen
ledigde, instede van hem onder elkaar uit te deelen.
De grijsaard onderbrak de eerste die hachelijke stilte en zijne blikken tot de kleine
vensterruiten richtende, zegde hij:
‘De avond gaat vallen, en Jaak is nog niet te huis... Hij zal vandaag ongetwijfeld
gewerkt hebben!... En, vrouw,’ ging hij voort, de hand zijner echtgenoote grijpende,
‘hij zal ons eenig voedsel medebrengen...’
Meerder kon de man niet zeggen.
‘O ja, moeder,’ sprak het meisje, ‘troost u en schep moed:
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mijn broeder zal vandaag gelukkiger geweest zijn en hij zal onzen nood verlichten:
wij zullen u iets ter versterking kunnen koopen.’
De oude vrouw hief nu het hoofd op, bezag hare dochter en dezer handen in de
hare drukkende, sprak zij op eenen zachten toon:
‘Mijn kind, voor mij is het niets! Beklaag mij niet. Mijn lichaam is te krank, om
het gebrek aan nooddruft gewaar te worden... O, ik voel, dat ik niet lang meer op
deze wereld zijn zal, en ik ben er niet bedroefd om... Maar gij, mijn kind, en uw
vader, gij hebt honger, en dit doorboort mij de ziel...’ En een stroom van tranen
ontviel aan de oogen der moeder, en weenend het het jonge meisje haar hoofd ter
neêr zakken.
‘Vrouw, vrouw,’ zuchtte de vader, ‘waarom ons altijd met de gedachte uwer
aanstaande dood bedroeven?...’ Verder sprak hij niet. Hij wendde het hoofd om, en
trachtte de warme tranen, die hem overvloedig over de wangen rolden, af te vagen
en te verbergen.
Eenige oogenblikken nog bleven de drie personen sprakeloos. Eensklaps sprong
het meisje recht en de woorden: ‘Daar is hij! Daar is Jaak!’ vielen haar met eene
zekere blijdschap van de lippen.
Een jonge man van omtrent vijf en twintig jaar trad binnen.
De moeder sloeg hare blikken op den jongeling en zag op zijn wezen eene soort
van wanhoop en beschaamdheid uitgedrukt. Oogenblikkelijk wendde zij hare oogen
van hem af en hernam hare vorige houding: zij wist reeds alles.
‘Jaak,’ sprak de ouderling ‘hoe is het, mijn zoon? Hebt gij vandaag werk
gevonden?’
‘Neen, vader,’ was het antwoord des jongelings, en hij het zich op eenen stoel
nederzakken. ‘Wij zullen echter vandaag niet van honger sterven,’ ging hij voort.
‘Ziehier eenige stuivers, welke men mij op mijn' zijden halsdoek geleend heeft. Daar,
ga, Anna, en koop brood.’
Het meisje gehoorzaamde en keerde weldra terug.
Allen verzadigden hunnen honger. Het wezen van Anna kreeg nu eene blijdere
uitdrukking: een weldadige schijn van zalige hoop bekleurde haar aangezicht en zij
streelde hare kranke moeder, alsof beiden kinderen geweest waren. De ouderling
had zijne bezadigdheid niet verloren en vestigde de oogen op zijnen zoon, die zijne
blikken naar den grond gewend hield en den geest door zwarte gedachten scheen
bekneld te hebben. Men bespeurde gemakkelijk, dat er in die sterke mannenborst
een groote strijd omging en dat zijne ziel schrikkelijk gefolterd werd. Nu en dan zag
men zijne gelaatstrekken krampachtig samenwringen
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of eene rilling zijne ledematen doorloopen, en dan veranderde hij stuiptrekkend van
houding. De vader had dit lang opgemerkt en sprak hem eindelijk toe:
‘Mijn zoon, waarom zijt gij zoo ongeduldig? Waarom blijft uw wezen zoo
wanhopend?’
‘Omdat ik waarlijk wanhopend ben!’ antwoordde de jongeling met radeloosheid.
‘Omdat mij het hart bijeenkrimpt, wanneer ik daar mijne kranke moeder, mijne jonge
zuster en u, mijn vader, zie lijden en niet kan helpen; omdat ik woedend word,
wanneer ik hier mijne machtige armen werkeloos nevens mij zie hangen en niemand
mij wil toelaten mijne macht voor een weinig gelds te verhuren, om u te kunnen
voedsel brengen. o Vader, ik ben woedend, ja, en ik zou bijna de menschen
vervloeken, die mij, uwen eenigen troost, verstooten... Den ganschen dag heb ik op
werk staan wachten en mijnen dienst aangeboden; maar, vervloeking! men kent mij
niet. Ik ben, zeggen zij, aan hun werk niet gewoon. Ik zou er geene handeling van
hebben: alsof het eene groote kunst ware eenen zak op de schouderen te torschen!
En men heeft mij laten staan en anderen genomen, die, door sterke dranken verhit,
op hunne beenen stonden te waggelen, anderen die onder slordige kleederen de
armoede niet kennen, en wier vrouwen en kinderen de openbare gunst afbedelen en
nooit gebrek lijden...’
‘Mijn arme Jaak,’ - sprak de grijsaard, de handen zijns zoons vastgrijpende, ‘mijn
arme Jaak, ik ken uw goed harten versta uw hevig lijden. O ja, gij hebt mijnen aard,
mijne aandoenlijke en opvliegende ziel en ik vrees, mijn zoon, dat gij, even als ik,
door zware ongelukken dien innigen brand zult moeten verkoelen. Wanneer uwe
haren, zoo als nu de mijne, zullen grijs geworden zijn, o, dan zal die gloed in uwen
boezem zijn uitgedoofd; dan zult gij een onverschillig oog op de wereld slaan, en gij
zult weinig zegenen, doch niet vervloeken. Ik heb ondervinding, veel ondervinding
gehad, mijn zoon, en ik heb er nut uitgetrokken. Tot hiertoe hebt gij geen ongeluk
gekend: toen wij op onze pachthoeve waren, hadt gij alles in overvloed en uw arbeid
werd gezegend. Sedert het ongeluk op ons is nedergestort, ons alles ontnomen heeft
en ons in de diepste armoede gedompeld, heeft zich de smart eerst aan u bekend
gemaakt en gij zijt er nog niet aan gewoon. Ik, mijn kind, heb eerder begonnen te
lijden: toen ik slechts tien jaren oud was, begon reeds mijne smart. Wanneer ik op
ons dorp mijne ouders verloor, en gedwongen werd mij in het rijtuig, op de kist, die
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mijnen dooden vader besloot, neer te plaatsen en hem aldus ter kerke en tot aan het
graf moest vergezellen, o, dan voelde ik mijne oogen reeds opengaan; dan vertoonde
zich reeds de toekomst voor mijnen zwakken geest, en die toekomst was zwart; dan
gevoelde ik, bij het zien mijner jongere broeders en zusters, welk afschrikkelijk lot
ons allen boven het hoofd hing. Dan zag ik de klauwen des hongers en des ongeluks
boven onze hoofden uitgestrekt... Mijne voorziening was niet onwaar: gij weet, mijn
kind, welke onheilen er op mijn hoofd zijn nedergebonsd...’
De jongeling had, bij het hooren dier woorden, zijn hoofd op de borst laten zakken.
Zijne wanhoop en zijne woede schenen bedaard; doch eene diepe mismoedigheid
had hem nu aangegrepen. Hij drukte de hand zijns vaders en beloofde hem moed en
geduld te hebben. Dan sloeg hij de blikken op zijne moeder en, na haar eenen tijd te
hebben bezien, sprak hij:
‘En gij, mijne moeder, zult gij zoo zonder hulp en troost in uwe ziekte blijven?
Sedert twee weken, dat wij in de stad wonen, heeft u geen geneesheer meer bezocht.
Gij klaagt niet; doch ik zie niet dan te wel, dat uw lijden niet verminderd is. Welaan,
ik ga uit en breng u eenen geneesheer. Er zijn in de stad, ik weet het, doktors
aangesteld, om de arme zieken te helpen. Zij zullen u zulks niet weigeren; want wij
ook, wij zijn arm...’
Het gelaat des ouderlings werd op eens als verlevendigd: ‘Goed, mijn zoon,’ sprak
hij, ‘doe dit, het is een goede inval.’
De moeder zegde niets; Jaak stapte haastig de deur uit.
Eene uur later was hij terug en verhaalde aan zijne ouders, dat hij zich eerst eenen
geneesheer had doen aanwijzen en hem hunnen nood had voorgesteld. Die heer had
hem tot een' anderen geneeskundige verzonden, welke hij zegde, met die taak belast
te zijn. Jaak was spoedig derwaarts gesneld, en deze tweede, na hem gevraagd te
hebben in welke wijk der stad hij gehuisvest was, had zich gereed gemaakt hem te
volgen; doch, bij het uitstappen des huizes, had hij den jongeling gevraagd, of hij
wel van een briefje van het bestuur der Huisarmen voorzien was. Op het ontkennend
antwoord, was de geneesheer zijne woning terug binnengestapt, en had aan Jaak
gezegd, dat hij eerst voor het briefje zou gezorgd hebben en hem dan zou hebben
komen halen: ‘Maar mijne arme moeder is zoo krank!’ had de jongeling durven
antwoorden, ‘om de liefde Gods, mijnheer, kom haar toch eens
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bezoeken.’ - ‘Goed, goed,’ had de doktor gezegd, ‘zorg eerst voor uw briefje en dan
zullen wij zien.’
‘Ziedaar het medelijden der menschen,’ sprak Jaak tot zijnen vader, ‘en ik mag
hen niet vervloeken!’
De vader antwoordde niets.
Anna stond van haren stoel recht, en zich bij den jongeling voegende, sprak zij:
‘O getroost u, mijn goede broeder, morgen zal ik een briefje en eenigen onderstand
voor onze arme moeder gaan vragen. O zij zullen mij dit niet weigeren, en onze
moeder zal genezen!..’
‘Ja, Anna,’ zuchtte de jongeling en hij drukte zijne zuster aan zijne borst, terwijl
een warme traan zijne wangen bevochtigde.
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IV.
De oude vader en moeder zijn alleen in de arme woning. Geen sprankel vuur is er
in de haardstede.
De vrouw ligt in eenen hoek der kamer op een laag bed, dat uit eenen bussel stroo
bestaat. Arme kleedingen, de eenige, welke het ongelukkige huisgezin nog overblijven,
zijn over hare door de koude verstramde en bevende ledematen uitgestrekt en de
oude grijsaard heeft zorg die zoo dicht mogelijk om de leden zijner echtgenoote te
sluiten. De uitgemergelde wezenstrekken der vrouw zijn bleek en neerslachtig, de
gloed harer oogen is verdoofd, de appelbeenen steken haar kantig door het wezen
en het verdroogde vel schijnt zich tegen het onderkaakbeen te sluiten; de wangen
zijn verdwenen, en de roode, levende kleur der lippen is in dorheid veranderd. Niet
moeilijk is het te zien, dat de arme vrouw door die ziekte aangetast is, welke ons het
vleesch draad voor draad afhaalt, onze krachten dag bij dag uitput, ons den adem
stond bij stond verslapt en vermindert, en ons eindelijk als een levend geraamte aan
den dood ten prooi geeft. Ja, de tering heeft haar reeds lang aangegrepen en reeds
lang heeft haar lichaam tegen zijne eigene verwoesting gestreden.
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Be koude, die de kamer vervult, is ruw en bijtend; de tanden der zieke klappen bij
poozen tegen elkaar en maken de uitdrukking der ontvleeschde wezenstrekken nog
vervaarlijker.
Het hart des grijsaards is als verscheurd, bij het aanschouwen van zooveel smart.
Tranen van medelijden biggelen hem langs de wangen, en hij staart de arme kamer
rond, om te zien, of hij niets meer heeft, dat hij aan de vlam zou kunnen overleveren,
ten einde zijne vrouw door de weldoende warmte een weinig verzachting toe te
brengen; doch er is niets meer.
‘Arme moeder,’ spreekt hij, ‘gij lijdt geweldig, niet waar?’
‘o, neen, mijn goede man,’ is het antwoord; - ‘mijn lichamelijk lijden is nog al
verdraaglijk; maar de grootste smart is die, welke ik gevoel, wanneer ik aan u en aan
den toestand onzer arme kinderen denk. God, God! wat zal er van ons geworden!
Hoelang nog zullen wij dieper en dieper in de ellende worden gedompeld!’
‘Troost u, mijne goede vrouw. God, hoop ik, zal eindelijk een genadig oog op ons
nederslaan en ons zijnen bijstand toezenden.’
‘Ik geloof,’ hernam de vrouw, ‘dat wij beter zouden gedaan hebben met op ons
dorp te blijven.’
‘Wij waren er niet min arm geweest,’ sprak de ouderling, ‘en nog meer vernederd.
En toch, wij dachten, dat Jaak in de stad werk hadde kunnen vinden. Doch hoop,
vrouw. Anna zal welhaast terug zijn en ons eenigen onderstand medebrengen.
Vandaag nog zal de geneesheer u komen bezoeken, en uwe pijnen en onze armoede
zullen verminderen.’
De vrouw antwoordde niet en sloot hare flauwe oogen half toe. De grysaard bleef
haar immer aanstaren, en beider sprakeloosheid duurde eenen geruimen tijd.
Eindelijk ging de deur open en Anna trad binnen. Zij naderde tot bij het bed harer
moeder. Op de vraag, of zij iets verkregen had, borst het meisje in overvloedige
tranen los en klemde zich om den hals haars vaders. Deze zoende haar met liefde en
medelijden en het hare tranen gerust uitstroomen.
Wanneer Anna een weinig bedaard was, sprak de ouderling:
‘Mijn kind, zeg ons de reden van dit bitter weenen en verhaal ons hoe gij gevaren
zijt.’
Het meisje voldeed aan de vraag haars vaders en verhaalde wat haar overkomen
was.
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Zij had zich naar het gesticht van Openbare Milddadigheid begeven, en zich daar
tusschen eene menigte vrouwen en mans bevonden, die haar allen met eene hoonende
nieuwsgierigheid en sommigen met eene soort van nijdigheid aanzagen en onder
elkaar mompelden. Het meisje had noch die mompeling, noch die hoonende blikken
begrepen. Zij hield hare oogen naar den grond gewend, en, met het schaamrood op
de wangen, wachtte zij hare beurt af, om op het bureel toegelaten te worden. Soms
voelde zij haren moed als bezwijken, wanneer zij zich tusschen die menigte bedelaren
bevond, welke daar spottend en lachend bijeenstonden en zij was bereid de vlucht
te nemen: doch dan dacht zij aan hare kranke moeder, aan haren ouden vader, aan
de hevige smart haars broeders, en de moed herkwam in hare ziel en zij voelde zich
sterk alles te onderstaan.
Na eenen geruimen tijd gewacht te hebben, was 's meisjes beurt gekomen en zij
bevond zich bij de heeren van het Armbestuur. Men vroeg haar heuren naam en wat
zij verlangde. Anna legde haren ongelukkigen staat uit, en tranen van schaamte en
weemoed rolden, bij het herdenken harer ellende, over hare wangen.
‘Nu, nu, maak gedaan,’ sprak een der heeren, ‘of liever, zeg ons, want aan uwe
kleeding schijnt gij mij van de stad niet te zijn, hoe lang woont gij te Antwerpen?’
‘Veertien dagen’ had het meisje geantwoord.
‘Nu, dan kunnen wij u niet helpen,’ sprak de heer op eenen barschen toon; ‘gij
moet hier vier jaren wonen, eer gij iets van den Arme kunt krijgen.’
‘Maar, mijnheer, mijne arme zieke moeder! Geef mij dan toch een briefje, opdat
de geneesheer haar kome bezoeken, en zij niet sterve! Om Gods wil!’
‘Dit kan nog veel minder geschieden,’ was het antwoord. ‘Nu, ga heen, de andere
menschen, die daar wachten, moeten ook geholpen worden.’
Anna meende nog eene laatste poging te wagen; doch zij had bemerkt dat een
heer, welke zich daar bevond, haar eenen oogslag had toegestuurd, die klaarblijkend
wilde zeggen: ‘Ga niet heen en wacht, tot de anderen gedaan hebben.’ O die heer,
dacht het meisje, heeft eene medelijdende ziel; hij heeft ons lijden begrepen en hij
zal mij helpen....’ En met hoop en geduld ging zij zich achter de nog overblijvende
schaar voegen. Meer dan een spottende vrouwenoogslag viel
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op het arme meisje en de woorden: ‘Die zal wel geholpen worden,’ troffen hare
ooren. - Anna 's hoop vergrootte.
Toen al de armen verdwenen waren, kwam de heer, die haar den wenk had
toegestuurd, bij Anna en leidde haar in eene zijkamer.
‘o Mijnheer,’ sprak het meisje, ‘ik dank u; gij zijt een medelijdend mensch, gij
hebt mijne droefheid begrepen en gij zult mij niet ongetroost laten gaan.’
‘Zeker niet, mijn lief kind,’ sprak de heer met een lachend gelaat, en hij vatte de
hand des meisjes en klemde die in de zijne. Zijne oogen waren blinkend en schenen
als in de ziel des meisjes te willen dringen. Anna was er door ontzet en trok hare
hand terug: ‘o Mijnheer,’ sprak zij, ‘mijne moeder is zoo krank, mijn vader is oud
en mijn broeder kan geen werk vinden; help ons toch!’
‘Zeker, mijn engel,’ sprak de heer met eene nog meer vleiende taal; ‘weet gij wel,
dat gij een allerliefste meisje zijt? O laat toe, dat ik die blozende wangen eens zoene,’
en hij reikte zijne armen om het meisje er in te drukken. Anna ging eenen stap
achterwaarts en riep: ‘Laat af, mijnheer! Doe mij geene meerdere schaamte aan; ik
ben reeds ongelukkig genoeg!’
‘Niet langer ongelukkig dan gij wel wilt,’ sprak de heer op eenen honigzoeten
toon. ‘Een weinig toegevendheid en gij kent geene armoede meer, ik beschik u alles...’
‘Mij, ongelukkige!’ riep Anna. ‘O, nu versta ik uw verachtelijk voorstel! Nu versta
ik uw medelijden! Gij zijt een booswicht en een schelm! Eens zal God u straffen!....’
‘Stil, stil,’ sprak de heer met eene geveinsde taal en een' helschen grimlach op het
aanzicht, ‘stil, spreek zoo luid niet, of...’
‘Ga weg, schaamtelooze!’ riep Anna verwoed uit; en naar de deur snellende, trok
zij dezelve open en vluchtte weenend en met eene verbrijzelde ziel naar huis.
Wanneer de vader het verhaal van Anna gehoord had, sprong hij in eens recht,
wrong zijne vuisten, en de woede scheen hem als uitzinnig te maken. ‘O ja,’ riep hij,
‘Jaak heeft gelijk, de menschen zijn vloekbaar! Maar, wat!.. Menschen! Neen, dit
zijn geene menschen; dit zijn gebroedsels, die de hel op de aarde heeft uitgespuwd,
om met hunnen adem de longen der menschen te verpesten! Doemnis, doemnis op
hunne hoofden!’
Meer kon de grijsaard niet spreken; de woede scheen hem den gorgel
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toe te nijpen en hij liet zich machteloos op eenen stoel nederzakken. Het meisje
weende en zat voor het bed harer moeder geknield. Deze had zich half opgericht en
zoende het blanke voorhoofd harer dochter: ‘Mijn kind, mijne brave Anna, gij zijt
eene goede dochter, blijf altijd een deugdzaam meisje,’ sprak zij.
Nu schoot de grijsaard weder uit zijne sprakeloosheid en hij riep: ‘Oh! waar is de
schelm, die met zijne gevloekte hand mijne dochter heeft durven aanraken? Waar is
hij?.. Mijne vuisten hebben nog kracht genoeg, om hem den strot toe te wringen, en
mijne leden nog macht genoeg, om hem te verpletten!’
‘Vader, vader!’ schreeuwden tegelijk de vrouw en het meisje, ‘Vader! bedaar
toch!...’
De ouderling wendde zijne blikken tot zijne dochter, en haar in zijne armen
vattende, hief hij ze van den grond, drukte ze met geweld aan zijne borst en riep: ‘Ja,
Anna, wij zullen sterven, wij zullen van honger en dorst sterven, wij zullen schaamte
en armoede verdragen; maar wij zullen onschuldig blijven, en God zal ons lijden
vergelden!’
Wanneer hij dit gezegd had, liet hij zijne dochter los en ging mistroostig en bedaard
naast de bedsponde weder neerzitten.
Zij waren nog allen in die soort van bedwelming, welke de groote geestontsteltenis
opvolgt, wanneer Jaak binnentrad. Men vergenoegde zich met hem te zeggen, dat er
geen bijstand te bekomen was, en de reden dier weigering. Van het overige sprak
men niet; want men vreesde den oploopenden aard des jongelings en de
verschrikkelijke gevolgen, welke uit zijne woede hadden kunnen ontstaan.
Jaak was met een genoegen op het gelaat binnengetreden, welk men sedert lang
bij hem niet meer bespeurd had. Dit genoegen verdween niet bij het hooren der
nutteloosheid van de pogingen zijner zuster. Hij scheen zelfs weinig aandacht aan
het verhaal te verleenen en sprak geen enkel woord.
Op eens stapte hij tot bij het bed zijner moeder, en, zich op de knieën werpende,
zegde hij op statigen toon: ‘Moeder, uw zoon verzoekt uwen zegen: een zegen zooals
de laatste, dien gij aan uwe kinderen zoudt geven...’
De vrouw verschrikte bij deze woorden, en een sinds lang ongewoon vuur gloeide
in hare oogen: ‘Mijn zoon,’ sprak zij, ‘mijne ziekte is immers nog zoo ver niet
gekomen, dat ik u een eeuwig vaarwel moet zeggen, en van deze droevige aarde mag
verhuizen?... Doch ik schrik u te begrijpen; gij wilt ons verlaten...’
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‘Uw' zegen, moeder, uw' zegen!’ herhaalde de jongeling, ‘geef mij uwen zegen!’
De moeder gehoorzaamde en zegende haren zoon. Dan keerde deze zich tot zijnen
vader en verzocht hem dezelfde gunst.
‘Mijn zoon, ik zegen u dagelijks in mijne gebeden: wat wilt gij meer hebben?’
Doch Jaak bleef geknield en zweeg stil.
De vader volgde dan het voorbeeld zijner vrouw, en riep de hulp Gods op zijnen
zoon af.
‘Nu ben ik voldaan,’ sprak Jaak met blijdschap opstaande, ‘en nu zal uwe armoede
een einde gaan nemen. Hier is geld,’ ging hij voort, eene zware beurs aan zijnen
vader toereikende ‘voor lang zijt gij allen voor broodsgebrek bevrijd, en binnen
eenige maanden zend ik u nog zooveel.’
‘Wat beduidt dit!’ riep de vader uit. ‘Spreek, Jaak, hoe is u dit geld in handen
gekomen, waarvan is dit geld de prijs?’
‘Van mijne vrijheid,’ sprak Jaak koelbloedig. ‘Vermits men mij geen werk kon
of wilde geven en ik mijn lichaam niet wist te verhuren, heb ik het verkocht; nog
vandaag trek ik op naar het leger.’
Bij het hooren dier woorden liet de moeder eenen angstigen gil. Anna klemde zich
om de armen haars broeders en de ouderling bleef onroerbaar zitten. De jongeling
hield zijne blikken ter neer geslagen. Eindelijk stond de grijsaard recht, en Jaak's
hand vattende, sprak hij:
‘Mijn zoon, gij bezit een goed hart en gij hebt eene groote daad verricht. Ga, mijn
kind, de hemel zal u beschermen en die opoffering niet onbeloond laten. Gedraag u
wel, heb zorg uwen driftigen aard te temmen, want gij hebt waarlijk uwe vrijheid
verkocht. Ik ben ook soldaat geweest, mijn zoon; ik hoop dat u dit nieuwe leven tot
nuttigheid zal verstrekken.’
Jaak wierp zich in de armen zijns vaders, omhelsde hem teerhartiglijk, en beider
tranen mengden zich. Dan stortte de jongeling op het bed zijner moeder, zoende haar
kleurloos wezen, kuste nog zijne zuster Anna en verdween.
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V.
Sedert de wandeling der twee jonge kunstschilders, welke wij den lezer hebben leeren
kennen, had Walter, wat zijne kunst betrof, niet veel goeds meer verricht. Meer dan
twintig maal had hij getracht eene schilderij aan te leggen; doch telkens had hem het
samenstel mishaagd en hem iets anders doen beginnen, waarover hij, zoo min als
van het vorige, tevreden was en waaraan hij ook weldra hetzelfde lot deed ondergaan.
Eindelijk had hij een tafereel aangelegd en dit scheen hem wonderwel toe te lachen,
want hij zette zich met drift en aandacht aan het werk. Frans, zijn getrouwe makker
en vriend, was ook in de werkplaats en terwijl Walter een weinig rustte en zijne pijp
ging aansteken, voegde hij zich achter zijnen vriend en sprak hem over den schouder:
‘Walter, wat gaat gij maken?’
‘Een figuur van fantazie,’ was het antwoord.
‘Naar de natuur, bij middel van herinneringen,’ sprak Frans met eenen fijnen, doch
goedaardigen glimlach?
Dit ontsnapte aan Walter geenzins:
‘Frans,’ zegde hij, ‘gij zijt een spotter,’ en het schaamrood beliep zijne wangen.
‘Wij verstaan elkaar zonder spreken, mijn vriend,’ antwoordde Frans en hij begaf
zich terug naar zijne plaats.
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Het fantazie-figuur van Walter begon, na eenige uren werkens, sterk aan een jong,
schoon meisje te gelijken, welks blonde lokken, blauwe oogen en engelachtige trekken
aan het wezen van Anna deden denken. De jongeling legde zijn penseel neder en
bezag zijn werk met een onuitsprekelijk genoegen. Eenige zijner medemakkers waren
zich achter hem komen plaatsen en bewonderden het schoone ideaal, welk het brein
des Duitschen jongelings op het paneel had doen geboren worden.
‘Schoon, Walter, schoon! Voortreffelijk!’ zegden zij.
‘Denkt gij dat?’ sprak Walter met een licht misnoegen, ‘welnu, mij staat het niet
aan...’ En eenen doek grijpende, vaagde hij, als met eene soort van nijdigheid, de
versche kleuren door elkander en het ideaal was verdwenen. De jongelingen wisten
niet waaraan zulke dwaasheid toe te schrijven; want allen bekenden opentlijk, dat
het wel het schoonste was, dat zij nog van 's kunstenaars hand gezien hadden.
Frans alleen sprak niet; doch hij begreep de handelwijze zijns vriends. ‘Hij wil de
godheid voor hem alleen bewaren,’ dacht hij in zich zelven, ‘en ze door geene
ongewijde oogen laten aanstaren. Hij is reeds jaloersch!... Arme Walter,’ zuchtte hij
stil voort, ‘mijn arme vriend, uw hart pijnigt u geweldig en waartoe zal het u leiden?...
Waartoe zal uwe brandende ziel u vervoeren? O, gij hoeft mij niets meer te bekennen,
neen; want ik heb tot in het diepste uws harten gelezen, en, met een koud nadenken,
uwe gewaarwordingen, uwe onrust, uw lijden beoordeeld. Uwe stilzwijgendheid,
uwe ingetogenheid spreekt luid voor mij, arme Walter.’
Al de jongelingen stonden nog verstomd, toen Walter zich oprichtte, zijne Duitsche
pijp aanstak, zich, zonder op iets acht te geven, op zijnen stoel weer liet nederzakken,
en met schijnbare kalmte, de wolken rook, die de tabak in de studieplaats verspreidde,
gadesloeg. ‘Die Duitschers zijn van een wonderlijk karakter’ merkte in het heengaan
een der jonge schilders op.
Walter hoorde dit niet.
Nadat hij zijne pijp gerookt had, ging hij bij zijnen vriend Frans, drukte hem,
zonder een woord te spreken, de hand en vertrok.
Het overige van den namiddag had Walter doorgebracht met de Antwerpsche
straten te doorkruisen. Tegen den avond bevond hij zich, zonder het te weten, en
alsof het noodlot hem daar getrokken hadde, in de straat van Anna. Toen hij het
gewaar werd, klopte hem de
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boezem hevig en was hij als beschaamd over zich zelven: ‘Gelukkige Frans! ’zuchtte
hij. ‘O, ik wilde wel uwe koelheid voor eenigen tijd bezitten! Ik zou alsdan die liefde
mogelijk uit mijn hart kunnen verdrijven, of wel ik zou middelen kunnen bedenken
en in het werk leggen, om mijne liefde te doen kennen en wedermin van den engel,
die mij het hart geraakt heeft, te durven eischen! Maar, neen, mijn staat is die van
eenen kranke, welke, het brein door eene koorts verward, alle soorten van
verbeeldingen en gedachten voorbij ziet vliegen, en die de macht niet heeft het een
of ander te vatten en zich ten nutte te maken... Of waarom ben ik niet gelijk andere
lichtzinnige jongelingen, die al dansend en spelend hunne liefde opdragen en
voortdrijven, en gelukken... Doch, neen, die verstaan, die gevoelen de liefde niet:
hun hart kent dien verterenden drift niet, dien men liefde noemt, en die mij in den
boezem brandt, die mijne ziel ontstelt en mij tot wanhoop zou brengen...’
De jongeling verloor zich in gedachten en bleef eenen langen tijd in de straat
ronddwalen.
Eindelijk besloot hij henen te gaan en hij verhaastte reeds zijnen tred, toen hij
eensklaps aan het einde der straat twee personen in gesprek zag. Zooveel hij bij het
schemerlicht kon onderscheiden, was het een meisje en een heer, welke laatste in
eenen breeden mantel gewikkeld was.
De jongeling naderde, en eene vrouwenstem, die hem niet onbekend scheen, trof
smeekend zijne ooren. De heer had zich voor het meisje geplaatst en scheen haar
door smeekingen en zelfs door licht geweld het voortgaan te willen beletten. Walter
schoot in eens toe; hij had het meisje herkend, en slechts aan zijne drift
gehoorzamende, greep hij den heer vast en vroeg hem, met eene stem door de woede
versmacht, wat hij van dit meisje begeerde. De heer bezag hem met eenen spottenden
blik, en zich tot het meisje wendende, sprak hij met eenen helschen grimlach: ‘Braaf,
mijn liefkind, nu versta ik uwen tegenstand;’ en zich uit Walters handen losrukkende,
verdween hij.
De twee jonge lieden stonden als verpletterd. Die satansche spotternij kleefde hun
op de ziel en had hun het hart verbroken. Zij bleven sprakeloos. Walter bezag hot
meisje met eenen achterdochtigen blik, alsof zij reeds zijne minnares geweest ware
en hij het recht hadde haar rekening over haar gedrag te vragen.
Anna borst eindelijk uit in tranen, en hare handen te zamen vouwen-
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de, sprak zij: ‘o Mijnheer, ik dank u dat gij mij van dien schelm verlost hebt.’ Walter
voelde zich bij die zoete woorden het hart als overweldigd. Een traan blonk op zijne
wangen en stamelend bad hij om den uitleg van het gebeurde. Anna had Walter voor
den jongeling herkend, die reeds in hare woning geweest was, en dit maakte haar
stout om hem uit te leggen, hoe zij op het bureel des Armbestuurs gevaren was, en
hoe diezelfde heer haar nu ontmoet had en haar de verachtelijkste aanbiedingen had
durven doen. Walter stampte van woede op den grond, bij het hooren van zulke
gruwelen:
‘o Meisje!’ riep hij uit, ‘gij zijt een deugdrijk meisje, gij zijt een engel... Doch,’
ging hij voort, van toon veranderende, ‘vergeef mij, zoo ik u iets durf vragen; uwe
ouders zijn in nood en lijden gebrek, laat mij iets ter verzachting uws lots bijdragen.
Daar, neem dit geld, ik bid u, weiger mij niet!’
En Walter trok zijne geldbeurs uit en reikte die het meisje smeekend toe. Anna
stootte ze zachtjes terug en sprak:
‘Mijnheer, over eenige dagen waren wij in nood, in uitersten nood; ja, wij leden
honger; doch nu zijn wij voor langen tijd beveiligd.’
Hierop verhaalde zij de heldhaftige opoffering haars broeders, en tranen van
weemoed en liefde ontrolden aan 's jongelings oogen.
Het meisje hield op met spreken, en Walter, door haar aanschouwen als
weggevoerd, bezat geene woorden om uit te drukken wat hij in zijne ziel gewaar
werd. Zij bleven eenige oogenblikken elkander sprakeloos aanstaren. Eindelijk reikte
Walter zijne hand, en die beweging was zoo natuurlijk, dat Anna zich als gedwongen
vond de hare insgelijks toe te steken. De handdruk, welken Walter haar gaf, deed
haar het bloed als tot het hart terugsnellen, en een gevoel in hare ziel oogenblikkelijk
ontstaan, dat haar tot nog toe onbekend was geweest. Dan, eene schaamteblos
bekleurde eensklaps hare wangen, en hare hand uit die des jongelings rukkende,
vlood zij als eene binde weg.
Walter bleef als een beeld staan en zag Anna na, tot dat ze hare woning was
binnengetreden.
De gewaarwordingen beschrijven, die 's meisjes hart dien avond en dien nacht
vervulden, is onzer te weinig kiesche pen onmogelijk. De lezers of de lezeressen,
die de liefde gekend hebben, zullen zich licht kunnen herinneren wat zij in dergelijke
stonden in hun hart hebben gevoeld.
Wat Walter betreft, hij voelde zich als verlicht, hij hoopte en was gelukkig. Des
anderdaags bekende hij openhartig aan zijnen vriend Frans, dat hij waarlijk verliefd
was.
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VI.
‘Anna, ik ben voornemens de stad te verlaten.’
‘Goed, vader, zoo als het u belieft; ik ben bereid u te volgen.’
‘O ja, mijne dochter, het is mij onmogelijk nog langer in dit huis te verblijven. Te
groote smarten zijn ons hier op het hart gevallen, en derzelver herdenking is al te
knellend... Wanneer ik mijne blikken daar op die bedstede laat vallen, dan voel ik
mij telkens den boezem als verscheuren, dan dunkt het mij, dat ik mijne ongelukkige
vrouw daar nog smartvol uitgestrekt zie liggen; dan schijnt het mij, dat ik hare laatste
levensstonden daar nog voor mij zie, dat ik haren doodstrijd nog bijwoon; dat ik hare
gebrokene stem nog op haren afwezigen zoon, op Jaak, hoor roepen en hem zegenen;
dat ik hare dorre handen nog onder het deksel zie uitkomen en tastend onze handen
zie zoeken, om ze voor de laatste maal te drukken.. Ja, dan schijnt het mij, dat ik het
jongste vaarwel nog op hare lippen hoor sterven en hare oogen zie sluiten; dat ik
haar koud, dood lichaam daar nog op het stroo gelijkt zie liggen; dat ik ze in de kist
zie nagelen en haar voor eeuwig van ons zie afrukken...’
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‘Vader, vader, verbeten wij die droeve herinneringen. Moeder is gelukkiger dan wij:
zij is van het pijnigend leven verlost en hare ziel verheugt zich in het midden der
gelukzaligen... Daar bidt zij voor ons, opdat de goede God ons ook welhaast tot hem
roepe en ons weer te zamen vereenige.’
‘O ja, kind, daar slechts is rust en geluk voor ons te hopen.’
Eenige tranen rolden, bij het uitspreken dier woorden, over de wangen des
ouderlings; zijn boezem klopte ongestuimig; de herinnering beknelde zijnen geest,
en de toekomst scheen hem ook niets goeds te voorspellen. Anna bezag haren vader
met teederheid en medelijden, sprak hem zoete woorden toe, en poogde, zooveel
mogelijk, de zwarte gedachten uit zijnen geest te verjagen.
‘Ja, vader,’ ging zij voort, ‘laat ons de stad verlaten, laat ons terug naar ons dorp
gaan. Ongelukkiger dan hier kunnen wij er toch niet zijn, en wij zullen er mogelijk
nog eenige vrienden aantreffen, welke ons in den nood zullen kunnen ter hulp komen.’
‘Kind,’ sprak de vader met eene diepe mistroostigheid, ‘betrouw u nooit op de
vriendschap, wanneer gij ze noodig hebt; dit is te zeggen, wanneer gij arm zijt. O ja,
toen wij in overvloed leefden, had ik vele vrienden, ten minste zij wilden mij doen
gelooven, dat zij mijne vrienden waren; doch, gij weet het, wanneer het vuur onze
pachthoef en al wat wij bezaten, verslonden had, wie heeft ons dan de hand toegereikt?
Allen hebben mij beklaagd, allen veinsden medelijden, en niet een, die zich aanbood,
om mij eenig werkelijk goed te doen. Iets afbedelen kon ik niet, dit is waar; doch
waartoe zoude het ons geholpen hebben? Zeker, er ware licht een vriend te vinden
geweest, die mij zou bijgestaan hebben; doch hoelang zou dit geduurd hebben?
Weldra hadde ik op het wezen mijns weldoeners eene soort van verveling beschouwd,
die mij klaarblijkelijk zou gezegd hebben: - Mij dunkt, dat ik genoeg voor u gedaan
heb. Wanneer zal ik van u ontlast zijn? - Ik heb die tweede droefheid willen
voorkomen, mijne dochter, met de vriendschap niet op den toets te stellen... Dit alles
echter moet ons niet wederhouden terug naar ons dorp te keeren; te meer daar wij er
ons altijd eerlijk gedragen hebben en onze goede naam niet met onze fortuin is
weggevlogen.’
‘Doch, vader, zal het u niet pijnigen, wanneer gij uwe armoede zult moeten
verdragen, onder de oogen van die, welke u voormaals in de weelde gekend hebben?’
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‘Over eene maand, mijn kind, hadde mij deze gedachte voorzeker teruggehouden. 't
Is zelfs eene der grootste redenen geweest, waarom wij ons dorp verlaten hebben;
doch ik heb dit gevoel van hoogmoed overwonnen. Ook die drift, welke mij zoolang,
ja, het langst is bijgebleven, heb ik leeren uitdooven. Neen, mijne dochter, gevoel
van hoogmoed woont in mijn hart niet meer; of, zoo ik nog hoogmoed bezit, dan
komt die alleen voort uit het gevoel mijner eer en onbesmette deugd. En dit gevoel
is niet laakbaar: het is het eenige heil der ongelukkigen, welke aan de deugd getrouw
blijven! Ja, Anna, wij zullen naar onze geboorteplaats teruggaan; niet langer dan
morgen vertrekken wij.’
Vader en dochter hadden elk eene bijzondere reden om blijde te zijn de stad te
verlaten, doch zij hadden die verzwegen, want beiden hadden gevreesd hierdoor
elkander te bedroeven en te ontrusten. Ziehier de reden welke den vader aanporde,
om zijne dochter de stad te doen verlaten. De ouderling had bemerkt, dat Anna
vermagerd was en dat eene ongewoon bleeke kleur zich reeds lang op haar aangezicht
verspreid had. De eerste dagen na de dood zijner vrouw, had hij die kleurloosheid
en die vermagering aan de innige droefheid toegeschreven, welke het meisje bij het
afsterven harer moeder gevoeld had. Doch nu waren, sedert dien tijd, ruim twee
maanden verloopen, de droefheid des meisjes had zich zichtbaar gestild, en, schoon
zij er ver van af was de gedachtenis van hare moeder verloren te hebben, was echter
hare droefheid, wijd van die buitengewone en onbegrensde smart aan te duiden,
welke soms bekwaam is eene gevoelige ziel tot de laatste krachten uit te putten. En
nogtans werd de vader gewaar, dat Anna's gezondheid van dag tot dag verzwakte.
Haar wezen bezat gewoonlijk eene doodsche bleekheid; doch soms scheen een
gloeiend vuur hare aderen als te doorloopen en te verbranden, en dan spreidde zich
een roode gloed over hare wangen, en schenen hare oogen in bloed te zwemmen.
Dan weder klaagde zij van vermoeidheid in al hare ledematen en niet zelden was
hour adem geprangd en benauwd. Uit dit alles vreesde de ouderling te moeten
opmaken, dat dezelfde ziekte, welke onlangs zijne vrouw uit het leven gerukt had,
mogelijk ook Anna had aangegrepen, en hij dacht, dat de buitenlucht haar voordeelig
zoude geweest zijn.
Anna had ook eene reden, welke zij haren vader niet wilde kenbaar maken. Sedert
het droevig voorval, welk haar overkomen was, wan-
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neer zij voor hare ouders aan het bestuur der Huisarmen haren nood was gaan klagen,
en dat, welk wij in het voorgaande hoofdstuk verhaald hebben, had zij den heer,
welke haar had durven beleedigen, meermalen ontmoet. Verre van schaamte op zijn
wezen te ontdekken, had het meisje daar gedurig eenen helschen lach op zien zweven;
want hij beeldde zich in, de schaamtelooze, dat Anna niet altijd wederstand zou
geboden hebben. Het meisje kon die meening op zijn helsch aangezicht lezen en dit
had hare ziel verpletterd. In die lachende uitdrukking zag zij den diepen smaad, welke
harer deugd werd aangedaan, en het lichtveerdig denkbeeld, dat die onbeschaamde
vervolger van haar had opgevat.
Sedert dit oogenblik had Anna alle rust verloren; zij schrikte, zich op straat te
begeven; want overal dacht zij het afgrijselijk wezen te ontmoeten. Het verblijf in
de stad was haar door dit voorval afschuwelijk geworden.
Iets, welk nog 's meisjes onrust vergrootte, was de gedachte aan den braven
jongeling, met wien zij die korte, maar zielroerende samenspraak gehouden had. Hoe
edel en hoe zuiver dit aandenken ook ware, liet het echter niet na hare ziel te ontstellen
en haar eene mistroostigheid in te storten, welke voor haar onverklaarbaar was. Het
beeld des jongelings scheen haar nacht en dag te achtervolgen; gedurig zag zij hem
voor haar staan, met zijne zwarte oogen, zijne bruine haren, zijne schoone
gelaatstrekken en die hemelsche uitdrukking, welke haar de ziel zoo innig ontsteld
had en haar, als het ware, aan 's jongelings wil had onderworpen. ‘Wanneer ik uit de
stad zal zijn en van hem verwijderd,’ dacht het meisje, ‘zal ik die geheugenis weldra
uit den geest verliezen.’
Des anderdaags was het een vrijdag. Een boerenrijtuig hield na den middag voor
de deur van Anna stil. Eenig huisgerief werd eerst opgeladen, dan plaatste het meisje
zich met haren ouden vader op de kar, en zij verlieten Antwerpen, waar zij niets dan
ongelukken beproefd hadden.
Eenigen tijd nadien ontving de oude vader eenen brief van Jaak. De jongeling
sprak daarin over zijne afgestorvene moeder, en zegde, dat buiten de bijblijvende
herinnering aan die droevige smart en de onrust, welke hij gestadig voor zijns vaders
en zusters geluk voedde, hij met zijnen toestand volkomen tevreden was. Verder
zond hij het laatste geld af, welk hij ten prijze zijner vrijheid nog had getrokken.
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Dit geld kwam wonderwel van pas. Anna lag krank te bed, en, wijl de vader haar de
noodige diensten on oppassing, welke haar toestand vereischten, niet konde bewijzen,
uit oorzaak zijner zwakheid en van zijnen hoogen onderdom, was hij genoodzaakt
geweest eene ziekedienster in huis te nemen. Dit, gevoegd bij de onkosten van doktor
en geneesmiddelen, had de uitgaven van het arme huisgezin merkelijk verhoogd.
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VII.
Hot was acht ure des morgens, toen er op de deur der slapkamer van Frans een hevige
klop nederviel. De kunstschilder was pas van zijne legerstede opgestaan, en hezig
met zijne bovenkleederen aan te trekken. Hij opende de deur, en Walter trad als
verdwaasd en ontzind binnen. Hij het zich op eenen stoel nederzakken. Eene
schrikkelijke neerslachtigheid stond op zijn gelaat uitgedrukt. Frans trad hem nader
en vroeg hem wat toeli de reden dier droefgeestigheid was.
‘o Vriend,’ sprak Walter, ‘ze is vertrokken.’
‘Wie dan?’ vroeg Frans.
‘Wie?’ herhaalde Walter, ‘gij vraagt mij wie? Aan wie denk ik nog dan aan haar...?’
‘Zoo, zij hebben de stad verlaten? Welnu, eene schoone reden om wanhopend te
zijn!’
‘Ik weet het,’ zegde Walter, ‘ik ben belachelijk;... doch, dit is zoo en ik wil het
niet anders.’
‘Ik zeg niet, dat gij belachelijk zijt, mijn vriend,’ sprak Frans zonder aandoening
en terwijl hij voor den spiegel zijne blonde haarlokken ging glad kammen; ‘ik ken
te goed de drift der liefde, die zich wanschepsels van eene schim vormt; doch ik zeg
u, en ik houd staande, dat gij u te vergeefs ontrust. Zoo het meisje vertrokken is, zal
ik wel-
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dra weten waar zij verblijft... Daar! Een inval!’ ging hij voort, zich hij Walter
voegende, ‘daar! rook eens eene goede pijp van mijnen besten Maryland, en als die
pijp geledigd is, vult gij ze eene tweede maal, en ik beloof u, dat, eer de derde
uitgerookt is, ik u weet te zeggen waar het meisje thans schuilt. En dan laat ik het
aan u over. Dus vriend, geene zwaarmoedigheid meer: de wonde is zoo goed als
gezalfd.’
‘Welnu,’ sprak Walter, ‘ik betrouw mij op uwen spitsvindigen geest en ik wacht
u geduldig af.’
‘O, er is geene groote spitsvindigheid toe noodig,’ sprak Frans, en een karton onder
den arm nemende, stapte hij de deur uit.
Een kwaart uurs later zat Frans in eene arme woning, op een' lagen stoel. Zijne
beenen waren kruiswijze overeen geslagen en een groot wit papier lag tusschen
kartonnen schutsbladen op zijne knieën. Voor hem zat een oud arm vrouwtje aan
een versleten spinnewiel. Heure armen waren half in elkander geslagen en zij het ze
op haren schoot rusten.
‘Zoo, zoo, wat go mij daar vertelt, moeder Annemie,’ sprak Frans.
‘Ja, kind lief,’ antwoordde 't vrouwtje, ‘dat is zoo: die familie is vertrokken, terug
naar heur dorp. Wat ze in de stad zijn komen doen, dat weet ik, noch niemand niet.’
‘Gij hebt er dan geene kennis aan gehad?’
‘Wel, schaap,’ zuchtte de oude vrouw; ‘kennis! Daar heeft niemand kennis aan
gehad. Wel! die oude grijze duif was veel te fier, om met de geburen kennis te maken.
Men zou gezegd hebben, dat zij nobelen, en wij maar vuiligheid waren. En dan de
moeder, God wil hare lieve ziel hebben! Ik zal er geen kwaad van zeggen, gelijk ik
toch van niemand zou willen doen; maar die was al zoo fier, als al de anderen.’
‘Moeder Annemie ge moet, het hoofd zoo niet bewegen,’ merkte Frans op.
Het vrouwtje gehoorzaamde en zweeg eenige oogenblikken.
De jongeling deed weldra de samenspraak, of, om beter te zeggen, de alleenspraak
des vrouwtjes hernemen door enkel: ‘Zoo, zoo’ te zeggen.
‘Ja, mijnheer Frans, dit is zoo, gelijk ik het u zeg, mijn engeltje lief. Ik heb met
onze gebuurvrouwen daar dikwijls over gesproken,
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zonder dat we den rechten draad van dit huishouden hebben kunnen vinden. Alles
was misterie!... Jaak. - Ge moet dan weten dat er ook een zoon was die Jaak heette;
zoo gelijk mijn oudste, die heet ook Jaak. - Nu die had waarlijk een gezicht als een
menscheneter. Hij zou nooit iemand goedendag gezegd hebben, wanneer hij in- of
uit zijn huis trad. Hij wilde met niemand gemeenschap hebben. Tot zoo verre, schaap
lief, dat onze jongens hem eens voorstelden, 't was maar om te zien, verstaat ge? met
hen een glas bier te gaan drinken... ‘Ik drink geen bier, dank u,’ was zijn antwoord
en hij het hen staan. Daar is bijkans nog ruzie door gekomen. Nu, dat er niet veel
goeds in dien jongen stak, is licht te denken, en de uitslag heeft het ook doen zien;
want de deugniet is op den duur soldaat geworden.’
‘Zoo dan,’ zegde Frans, ‘maar was er ook geen meisje, een lief meisje zelfs, volgens
men mij gezegd heeft?’
‘Schaapken lief, de schoonheid is dikwijls een ongeluk! Ja, daar was een meisken:
eene eerste lichtvink, onder ons gezegd; eene bij wie lachen en weenen in het zelfde
beurzeken staken, zooals men zegt, en die voorzeker het geld voor het huishouden
moest winnen.’
‘Moeder Annemie,’ sprak Frans, ‘mij dunkt dat gij uwen evenmensch niet al te
zacht behandelt?’
‘Mijnheer Frans, het is als ik u zeg; ik ben er verzekerd van. De geburen hebben
er op geluimd en het alles afgezien. Ik weet er die ze op het Armbestuur hebben zien
ter zijde roepen, en dit beteekent iets. Er zijn er zoo, schaap lief, die voor hun schoon
gezicht, alles dubbel en dik onder den duim krygen, en ons wordt het afgetrokken.
Maar dat is nog alles niet: ze is verder betrapt geweest, hier in de straat zelfs, waar
ze met heeren stond te klappen. En de geburen hebben gezien, dat er zeer dikwijls
een jong heertje, een echte springer, door de straat kwam geflodderd, als een dief,
en die had er kennis aan, ik verzeker het u. Ze zeggen, dat het een schilder was; doch
dat geloof ik niet...’
‘Pas op, moederken,’ sprak Frans, ‘gij zijt weer uit uwe houding geraakt; hef dien
arm wat hooger, en houd de handen wat meer gesloten.’
De oude vrouw deed zooals Frans zegde. Deze ging eenigen tijd voort met
nauwkeurig te teekenen en zijne oogen nu en dan eens op het vrouwtje te richten.
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‘En naar welk dorp hebt gij daar gezegd, dat ze vertrokken zijn?’ zegde Frans met
eene bedek te nieuwsgierigheid.
‘Ha! ze zijn, zoo 't schijnt, naar bun dorp teruggetrokken, naar B..... Ze hebben
ons dat niet gezegd; geloof dat niet; God in den hemel! dat zou wel het eerste geweest
zijn, dat wij uit hunnen mond zouden gehoord hebben; maar eene der gebuurvrouwen
kende den boer die hunnen huisraad en hen daarbij heeft opgeladen, en die woont
op het dorp, dat ik u genoemd heb, waar zij ook, volgens de pachter zegde, naar toe
gingen.’
‘Moeder Annemie,’ sprak Frans, ‘ik moet u toch zeggen, dat gij al te licht oordeelt;
dit is niet braaf.’
‘Kind, ik zeg niets meer dan wat ik weet; doch ik kan geene fierheid verdragen,
en fier dat waren ze, en niemand uit de gansche buurt heeft ze met goede oogen
kunnen zien.’
Dit laatste werd op eenen bitsigen toon uitgesproken.
Frans het nu de samenspraak allengs verflauwen en deed ze zelfs eene geheel
andere wending nemen. Hij sprak over den slechten tijd voor den ambachtsman, en
over de duurte der eetwaren en soortgelijke onderwerpen, welke voor de arme lieden
eene bron van eeuwigdurende redekavelingen zijn. Eindelijk zegde hij:
‘Moeder Annemie, het is gedaan; gij kunt opstaan.’
Het vrouwtje stond van haren stoel recht en kwam zich, nieuwsgierig en als
beschroomd over hare stoutheid, bij de teekening voegen.
‘Daar, moeder Annemie, zie eens of het u gelijkt?’
‘Wel, engeltje lief! wel schaapken! dat kan ik zoo niet zien! doch wacht, ik zal
mijnen bril eens opzetten.’
Een bril met groote, ronde glazen en zonder veeren, welke men ook wel een' nijper
noemt, werd op den neus van het vrouwtje geplaatst, en deed haar aangezicht niet
slecht aan het wezen van eenen ouden uil gelijken.
‘Schoon! Mijnheer Frans, schoon!’ sprakzij met eene neuzensten, ‘het gelijkt als
twee druppelen waters: ik zit er heel en gansch, zoo als ik ga en sta... Maar zie! tot
de holleblokken toe staan er op, en het spinnewiel! Wel, God in den hoogen hemel!
't is verwonderlijk! En dit op zoo korten tijd!’
Frans, na eenig geld in de hand der oude vrouw gestoken te hebben, deed zijn
teekengerief bijeen en stapte de deur uit. Wanneer hij reeds op straat was, liep moeder
Annemie hem nog achterna om te zeggen:
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‘Mijnheer Frans, als ge me nog zoudt noodig hebben, laat het mij dan maar weten:
ik zal zelve komen; het is niet noodig dat gij u zooveel moeite geeft.’
‘Goed, goed, moeder Annemie’ sprak Frans en hij stapte haastig voort, zich wel
belovende al de schoone dingen, die de oude kwaadzegster hem over het arme
huisgezin verhaald had, aan zijnen vriend te verzwijgen. ‘Hij ware bekwaam,’ dacht
hij, ‘moeder Annemie in zijne woede te verbrijzelen.’
Walter had met klimmend ongeduld de terugkomst zijns vriends afgewacht. Hoop
en vrees stonden op zijn gelaat te lezen, wanneer Frans binnentrad; doch dezes blijde
uitdrukking verhelderde weldra zijne angstvolle wezenstrekken.
‘Vriend,’ sprak Frans, ‘uwe geliefde is in het dorp B...’ Hij verhaalde verder, in
eenige woorden, hoe hij achter alles geraakt was.
‘o Vriend, ik dank u,’ zegde Walter, hem de hand drukkende, ‘ach! ik hadde in
uwe plaats willen zijn! Gij hebt over haar hooren spreken door personen, die haar
gezien en bewonderd hebben.’
Frans antwoordde op dit laatste gezegde niet; hij wist te goed welke bewondering
hij bij moeder Annemie gevonden had.
‘Nu, Walter,’ sprak hij, ‘laat ons ontbijten; want ik heb dit tot hiertoe vergeten...’
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VIII.
Walter aan Frans.
20 Juni 18..
Mijn goede vriend,
Het is nu acht dagen dat ik u verlaten heb, en ongetwijfeld zult gij nieuwsgierig zijn
om te weten, wat er mij gedurende dien tijd overkomen is, en welke vrucht ik uit
mijne opzoekingen heb getrokken. Welnu, gij kunt u verheugen, mijn vriend, vermits
gij altyd in mijne blijdschap en droefheid deelt: de vrede begint in mijne ziel terug
te komen, ik acht mij bijna volkomen gelukkig. Doch ik wil u alles in het lang
verhalen: dit zal aan mijn hart goed doen, en u, die u zooveel aan mijnen toestand
gelegen laat, ook vertroosten.
Verbeelden wij ons te Antwerpen, te zamen op mijne kamer gezeten, onze pijp
rookende en een dier hartelijke gesprekken houdende, welke ons zoo dikwijls uur
en tijd hebben doen vergeten. Welnu, luister. Het is onnoodig u te zeggen dat, wanneer
ik Antwerpen verliet, ik mij rechtstreeks naar het ons aangewezen dorp begeven heb.
Het was een schoone dag. De zon praalde zoo heerlijk in den blauwen hemel, de
boomen en planten waren zoo groen, de vogelen vlogen zoo
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dartelend door de lucht en hunne tonen doorsneden zoo blijvol de zuivere ruimte,
dat ik mij eenen stond, bij het aanschouwen van dit schoon natuurtafereel, den boezem
als verlicht voelde. Voorzeker, zoo niet op dit oogenblik iets, dat nog krachtiger was,
mijne ziel overheerscht en mij als voortgetrokken hadde, zou ik bekwaam geweest
zijn mij den geheelen dag daar op het groene gras uit te strekken en mij in het
aanschouwen der schoone natuur te verliezen. Gij weet welken indruk het bewonderen
van het geschapene op mijn hart kan maken. Doch eene onweerstaanbare hand scheen
mij voort te rukken en noopte mij om het doel mijner reize te bereiken. Hoe dichter
ik bij het dorp naderde, hue heviger mij de boezem klopte en hoe grooteren angst ik
in mijn hart gewaar werd.
Bij het omkeeren van eenen smallen weg, niet ver van het dorp, zag ik eensklaps
een klein schilderachtig hutje. Ik naderde tot hetzelve, en, mijn vriend, zal ik u kunnen
beschrijven en doen kennen wat ik op dien stond in mijne ziel gevoelde?...
Naast de deur der kleine woning was een meisje op eenen stoel neergezeten en
scheen zich in de weldoende stralen der zon te koesteren. Een donkere mantel
omgordde hare leden. Haar hoofd rustte op een Wit kussen, dat achter tegen de
leuning des stoels geplaatst was; hare blonde lokken rolden golvend uit een klein
mutsje op hare schouderen en naast hare hemelzoete wezenstrekken. Hare zachtblauwe
oogen waren half gesloten, en het scheen alsof een zoete droom hare hersenen
omvademd hield. Ik was stil tot voor haar genaderd en ik kon mijn hart verzadigen
met haar zachte wezen te aanschouwen. Dit meisje was Anna! - Zoo is haar naam,
mijn vriend. - Dit meisje was die, welke mij zoolang reeds de rust ontnomen heeft,
dit meisje was mijne zaligheid De kleur haars aangezichts scheen mij bleeker dan
naar gewoonte en het kwam mij klaarblijkend voor, dat eene onpasselijkheid dit
engelenlichaam had overvallen. Ik durfde mijnen adem nauwelijks uit mijne borst
laten opkomen, uit vrees van het meisje uit die zachte sluimering te trekken. Eindelijk
toch, alsof hare ziel mijne tegenwoordigheid gewaar werd, ontwaakte zij, en hare
zachte blikken kregen eene uitdrukking, welke mij de ziel ontstelde, en die ik nimmer
zal vergeten. Ik naderde, doch wat ik haar zegde, weet ik niet meer. Mijn geest was
als bedwelmd; slechts mijne blikken konden spreken en mijne gewaarwordingen te
kennen geven. Althans Anna verzocht mij binnen te treden, en bracht mij bij haren
vader, die
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zich bezig hield met het arme huisraad in orde te schikken. De oude man herkende
mij weldra, en het scheen dat mijn bezoek hem eene innige blijdschap veroorzaakte:
hij drukte mij de hand en verzocht mij iets te nuttigen. Ik heb dat niet geweigerd,
mijn brave Frans, en heb den ganschen dag in het huis van Anna doorgebracht. Anna
is ziekelijk. Heur vader denkt, dat het ten gevolge is van de droefheid, welke zij bij
het afsterven harer moeder gevoeld heeft. Wij hopen, dat zij zich allengs zal herstellen.
Ik zeg wij hopen, mijn vriend; want weet, dat ik met den vader van Anna reeds als
met een' innigen vriend verkeer. Ik bemin hem waarlijk uit het hart. Niet slechts
omdat hij de vader van Anna is; maar ook voor de edele gevoelens, welke in zijne
brave borst besloten liggen. Het is geen boer, zoo als anderen, mijn goede Frans; hij
bezit een diep gevoel en heeft veel menschenkennis verkregen; dan, dit heeft hem
de ziel toch niet verbitterd, noch haat in zijn hart opgewekt. Hij heeft mij de
geschiedenis zijns levens verhaald: het is eene aaneenschakeling van ongelukken.
Hij is slechts zestig jaar oud; maar zijn lichaam is versleten, als ware hij reeds tot de
tachtig jaren gevorderd. Hij heeft den grooten Yeroveraar in zijne bijzonderste
veldslagen gevolgd. Hij heeft met hem Duitschland bezocht, en kan met mij over
mijne geboortestad spreken en mij mijn vaderland herinneren. O dit verschaft mij
een onuitsprekelijk genoegen! Gij weet, mijn vriend; hoe mij de liefde des vaderlands
ter harte gaat!.. Ook loopen onze gesprekken meest over Duitschland, over zijnen
zoon, dien Jaak, waarvan ik u reeds gesproken heb, of over Anna. Hij bemint Anna
met eene vuurvolle vaderliefde, bijna zoo hevig als ik dien engel bemin. Frans! het
is een heilig meisje; een meisje, welks liefde alleen eenen sterveling voor eeuwig
gelukkig kan maken. o Vriend, eene nieuwe levensbaan is voor mij geopend; mijne
geesteskrachten schijnen als verdubbeld, ik heb bijna schrik van mij zelven.
Ik heb aan den vader van Anna te kennen gegeven, dat ik voornemens ben eenigen
tijd op het dorp te verblijven, om eenige studiën in de omstreken te maken. Het
verheugt hem, dat ik hem nog lang zal ten gezelschap verstrekken; want hij zegt een
groot vermaak in mijne tegenwoordigheid te vinden.
Sedert eenige dagen schijnt Anna merkelijk te beteren; zij is wel zeer zwak, doch
zij schijnt hare levendigheid te herwinnen. Dagelijks ontdek ik in haar meer schoone
hoedanigheden. Zij bezit een natuurlijk, fijn verstand, dat met den conventionneelen
geest onzer steedsche
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pronksters niet kan vergeleken worden. Bij Anna vloeit alles uit de natuur zelve
voort.
Van mijne liefde, mijn vriend, is nog geen woord gesproken: ik durf niet; want ik
vrees altijd, dat ik mij in mijne hoop mocht bedrogen vinden. In een' volgenden brief
zal ik er u mogelijk breedvoeriger over kunnen spreken.
Vaarwel.
Uw hartelijke vriend,
WALTER.
N.B. Zoo gij mij antwoordt, bestel dan uwen brief in de herberg: de Roode Arend,
waar ik mijn verblijf heb genomen.
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IX.
Walter aan Frans.
25 Juni 18..
waarde vriend,
Gisteren was het een allerschoonste weder. Anna voelde zich merkelijk beter, en wij
besloten met haren vader eene kleine wandeling in de omstreken te doen. Martha,
eene oude vrouw, welke Anna in hare ziekte oppast, en wier geluk ik derhalve
dagelijks benijd, bleef alleen het huis bewaken. Eene hemelsche uitdrukking was op
het wezen van Anna geschilderd; zij stapte stil en langzaam, en mijn arm, welken ik
haar had aangeboden, ondersteunde hare wankelende treden. o Mijn vriend, wat
gelukkige stond! Het was de eerste maal, dat hare fijne leden de mijne drukten, de
eerste maal dat onze harten zoo dicht bij elkaar klopten! Wat ik in mijnen boezem
gevoelde, is onbeschrijfelijk. Nooit ben ik zulke vreugde, zulk innig leven in mijne
ziel gewaar geworden! o Mijn vriend, hebt gij nooit ondervonden, wat het is voor
de eerste maal de aanraking te voelen van den engel, wien ons leven en onze ziel
verpand zijn? Hare kleederen tegen de zijne te voelen schaven? Hare leden op de
zijne te voelen rusten, en de
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warme uitwaseming haars lichaams met die van zichzelven te voelen vermengen?
O, zoo gij dit ooit gevoeld hebt, dan weet gij welk geluk ik gesmaakt heb, met welk
genot mijn boezem is overgoten geweest!...
Wij zetteden onze wandeling langzaam en sprakeloos voort: de stilte werd slechts
onderbroken door de stem des ouderlings, welke, met eene teedere vaderzorg voor
zijne dochter ingenomen, haar telkens vroeg hoe zij zich ge voelde en of haar de
wandeling goed deed. ‘O, ja, vader’ antwoordde zij met eenen beklemden boezem.
Wij waren eindelijk eene streek genaderd, welke, door de hooge boomen, die haar
omringen, belommerd was, en waar de zon slechts door het groene gebladerte eene
zachte warmte verspreidde. Wij besloten daar te rusten. Ik opende mijnen schilderstoel
en deed Anna er op neerzitten.
Heur vader ging zich eenige schreden verder, op den kant eener beek, in het mollige
gras nederzetten, en scheen zich weldra in zijne gedachten en mijmering als te
verliezen. Ik plaatste mij op den grond, naast Anna, en zat daar als in aanbidding
voor eene godheid. Onze blikken waren op elkaar gevestigd en wij bleven eenen
langen tijd in die woordenlooze samenspraak. Eindelijk verstoutte ik mij te spreken:
‘Welnu, Anna, voelt gij u thans beter?’
‘O ik ben niet krank, Mijnheer Walter, het is slechts zwakheid.’
‘Anna,’ sprak ik, hare hand vastgrijpende, ‘mag ik u een verzoek doen?’
‘Doe, Mijnheer, ik wensch slechts in iets u aangenaam te kunnen zijn.’
‘Welnu, Anna, noem mij dan slechts Walter, niets dan Walter, hoort gij? Ik ben
uw heer niet, en acht mij zelfs onweerdig uw dienaar te wezen.’
Anna bezag mij met eenen blik, welke mij tot in het diepste der ziel drong. ‘Ik
versta u niet...’ sprak zij, en een schaamteblos bekleurde hare wangen.
‘Ja, Anna, gij verstaat mij,’ riep ik uit, ‘want anders zoudt gij zoo niet ontstellen!
o ja, gij begrijpt het geheim, welk ik zoolang reeds in den boezem heb verscholen
gehouden, en dat ik u echter moet openbaren; want mijne rust, mijne vreugde, mijn
leven hangt er vanaf! o Anna! moet ik u nog zeggen, dat ik u bemin; dat mijn hart
sinds maanden aan niets meer denkt dan aan u; dat er buiten u te beminnen en uwe
liefde te bezitten, geen geluk voor mij meer bestaat? Ja, Anna, ik bemin u van het
oogenblik, dat ik u voor de eerste maal gezien heb,
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en nu aanbid ik u als eene godheid. O zeg mij, dat gij mijne liefde niet versmaadt;
zeg, dat gij mij ook... o Anna! Mijne liefde, mijn eenig geluk!...’
Tranen rolden uit de oogen des meisjes, en mijne hand drukkende, sprak zij:
‘Walter, ik ook, ik bemin u en durf het u bekennen... Doch waartoe, zeg, zal ons
die liefde dienen; waartoe zal zij ons leiden? Ik ben een arm meisje, Walter!’
‘Gij zijt de rijkdom zelve, mijne lieve!’ riep ik uit. ‘Het bezit uwer min is de
grootste schat, die op aarde te vinden zij!.. Dank, dank, Anna, gij bemint mij! O ik
ben gelukkig, en, gij ook, gij zult gelukkig wezen.’
En ik drukte eenen warmen zoen op hare hand, die nog altyd in de mijne geklemd
was. ‘Laat af, Walter,’ zuchtte zij, ‘spaar mij. Ik gevoel mij zoo zwak, en de
aandoening, welke ik in mijne ziel gewaar word, zal mijn lichaam doen bezwijken.’
Ik zweeg een oogenblik en ging zachter voort: ‘Moed, mijne lieve Anna, schep
moed; uwe gezondheid zal terugkeeren, en dan zullen wij gelukkig zijn. De toekomst
is ons zoo schoon! Wij zullen immer bij malkaar blijven; gij zult mijne echtgenoote
worden; uw brave vader zal ook mijn vader zijn en ons nooit begeven. Zoo gij het
land verlaten wilt, waar gij niet dan ongelukken onderstaan hebt, hoeft gij slechts
een woord te spreken, en wij trekken naar Duitschland; daar vindt gij uwe moeder
in de mijne terug, en mijne zuster zal u eene gezellin wezen. O uwe harten zullen
elkaar verstaan; want zij ook, zij is een engel. Daar, Anna, daar kunnen wij onze
dagen in geluk en vrede doorbrengen...’
‘Zwijg, zwijg, Walter,’ sprak Anna, ‘o zwijg en stel mij geen geluk voor, welk ik
mogelijk nooit zal kunnen smaken... Kom, keeren wij terug naar huis.. Vader,’ riep
zij, ‘willen wij terugkeeren?’
De grijsaard schoot, op Anna 's geroep, uit zijne mijmering, richtte zich met moeite
op, en antwoordde:
‘Gaan wij, mijne dochter.’
Anna vatte mijnen arm en het zich, als afgemat, op mijne borst rusten, o Mijn
vriend, met welke blijdschap, met welke hemelvreugde voelde ik dien zaligen last
op mijn hart wegen! Ik was hoogmoedig op dit oogenblik, en de gansche wereld en
al wat schoon is, de kunst zelve, scheen mij klein en nietig! O gij hadt moeten zien,
mijn brave
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Frans, met welke trotschheid ik mijn hoofd verhief, met welke fierheid ik mijne
stappen in het mollige gras neerzette! Een wereldveroveraar kan geen' grooteren
hoogmoed bezitten, dan ik, op dien stond, in mijn hart ge voelde; maar ook had ik
het grootste goed, iets dat mij meer dan de gansche wereld waard is, niet veroverd?
Was het hart mijner geliefde niet aan mij!
Toen wij te huis gekomen waren, was Anna genoodzaakt zich te bed te begeven.
De vader schreef het aan de vermoeienis der wandeling toe en stelde vast, deze een
andermaal korter te maken. Doch het was zooveel niet de wandeling, als wel de
hevige gewaarwordingen en zielsontsteltenis welke Anna's krachten uitgeput hadden.
Den geheelen dag bleef ik bij hare bedsponde zitten, en wat wij elkaar zegden, en
wat wij dachten en droomden, mijn vriend, kan ik u niet verhalen. Wat al schoone
plannen wij gevormd hebben, wat al uitstortingen des harten van beide kanten
geschied zijn, kunt gij mogelijk u inbeelden; doch herzeggen, kan ik het niet. Uwe
inbeelding doe u gelijkelijk het verhaal, welk ik u gedaan heb, bevroeden: het is
koud, ijskoud in vergelijking met hetgeen ik in mijne ziel gevoeld heb.
Het is acht ure des morgens. Ik sluit mijnen brief, bestel hem aan den bode, en ik
ga mijne geliefde, ik ga Anna vinden.
Vaarwel.
Uw getrouwe vriend,
WALTER.
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X.
Frans aan Walter.
1. Juli 18..
Bravo! mijn goede Walter, bravo!... Gij zijt gelukkig!... Uwe liefde wordt met
wederliefde beloond! Dit gedacht maakt mij ook gelukkig, ja, dubbel gelukkig: ten
eerste omdat uwe vreugde, zooals gij weet, immer mijne vreugde is, en ten tweede,
omdat ik, uwen geest nu hersteld ziende, mij ook zal toelaten mijfne gewone
opgeruimdheid te hernemen.
Mijn vriend, ik verzoek u eens mijne laatste brieven, welke ik u over eenige dagen
geschreven heb, te herlezen. Gij zult, nu uw hart bevredigd is, er uwen getrouwen
vriend niet in herkennen. Ik, die altijd zoo blij, zoo lichtveerdig spreek en schrijf, en
zelfs de gewichtigste zaken geerne met losheid behandel, ik heb mijnen geest moeten
geweld aandoen, om u op statigen toon, en als een zedemeester, lessen voor te houden
en raad te geven... Waarlijk ik heb daar, zooals men zegt, een aardig figuur gemaakt.
Ik heb uwen laatsten brief meer dan eens herlezen, mijn brave Wal-

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 1

45
ter. Weet gij wel dat hij de stof voor een lief dichtstukje bevat? Ik heb er niet kunnen
toe besluiten zulke schoone dingen verloren te laten gaan, en heb derhalve aan onzen
veelbelovenden letterkundigen vriend Marten het onderwerp opgegeven. Gij verstaat
licht, dat ik de namen der echte personaadjes verzwegen heb. Reeds is er een lief
stukje op gemaakt, dat onlangs zal gedrukt worden. Ik zal het u overzenden: Anna
is mogelijk aan de poëzij gevoelig; gij kunt het haar voorlezen. Dit zal u voorzeker
nog eenen stap te meer in haar hart doen winnen.. Maar! Wacht, ik herinner mij er
eenige verzen van; ik wil ze overschrijven:
De lucht was klaar en zuiver,
De zon, in godenpraal,
Verhief zich aan den hemel;
En hare gulden straal
Doordrong de groene velden
Met koesterenden gloed,
En scheen zich, als met wellust,
Te spieglen in den vloed.
In't schauw der frissche linden
Zat Liza, en haar oog
Tuurde in den blik van Karel
Die smeekend voor haar boog.
Des meisjes boezem hijgde,
Des jonglings harte sloeg,
Wanneer het teedre meisje
Den blik zóó op hem sloeg.
Doch beiden bleven spraakloos:
Een enkle hartezucht
Vloog soms met 't windje henen
En gaf hun boezem lucht.
‘o Liza,’ zuchtte Karel!
En vorder sprak hij niet;
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Een blos bekroop zijn wangen,
Ken blos die schaamt' verried.
Des meisjes oog werd gloeiend
En tuigde van den brand,
Die in haar ziele blaakte;
De jongeling greep haar hand
En bracht die aan zijn lippen:
‘Mijn Liza!’ riep hij, ‘neen!
Ik kan niet langer leven
In angst en droef geween!’
‘o Meisje, 'k moet u zeggen
Wat drift mijn ziel doorboort,
Hoe mij de min doet lijden,
Hoe mij.....

Verder ken ik het niet van buiten, mijn lieve vriend; doch ik kan u verzekeren, dat
het einde waarlijk schokkend, hartroerend, zieltreffend is. Gij zult mij, hoop ik, het
berijmen uwer liefde niet kwalijk nemen, niemand zal u toch onder het kleed van
Karel erkennen; en ik ben zeker dat gij dit onderwerp aan onzen letterkundigen vriend
niet zoudt hebben willen benijden: kunstenaars, gij weet het, moeten elkander
behulpzaam zijn.
Onze kunstmakkers, mijn vriend, want ik veronderstel, dat gij reeds aan hen eens
gedacht hebt, onze makkers zijn allen nog dezelfden. Zij doen buitengewonen
voortgang in het rooken, zingen, luierikken en meer andere deugdzame bezigheden.
Zij verlangen sterk om de schoone studiën te zien, die gij van uw reisje zult
medebrengen: ik vrees, dat hunne hoop een weinig zal te leur gesteld worden. Gisteren
vroegen zij of gij mij over uwe kunstbezigheden niet schreeft. Ik ben van zin geweest
hen te zeggen, dat het, volgens uwe berichten, schijnt dat. de schoone natuur deerlijk
verslecht is; dat er weinig meer in onze omstreken bestaat, dat nog verdient nagebootst
te worden. Bij mijne ziel! daar zijn er, die dom genoeg zouden zijn om mij te
gelooven, zoo ik hun zegde, dat de Engelschen al de schoone landgezichten hebben
op-
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gekocht, gelijk zij met de Gothische meubelen gedaan hebben Mijn vriend, en dit is
nu buiten spot, het hart bloedt mij bijwijlen, wanneer ik nazie wie er al den hoogmoed
bezit om kunstenaar te worden: jongelingen, die slechts zouden kunnen dienen om
eenig gemakkelijk en ongekunsteld handwerk te verrichten, hebben de verwaandheid
de kunst te willen beoefenen; de kunst, welker naam alleen zij nog niet bekwaam
zijn te begrijpen! De kunst, Walter, waarvoor wij ons knielend in het stof buigen,
schijnt hun een licht speelwerk. Nauwelijks bekwaam, om eenige onberispelijke
lijnen te trekken, vatten zij het penseel aan en beginnen doeken en paneelen te
bekladden. De grondbeginselen zijn voor hen te langdurig, te droog, te
schoolmeesterachtig; zij willen liever, zeggen zij, hunnen jeugdigen geest, hunne
inbeelding laten werken: zij moeten schilder zijn!... En dan, wat andere kennissen
betreft, daar bemoeien zij zich niet mede: geschiedenis en letterkunde zijn ijdele
woorden voor hen; dit gaat hen niet aan... Boeken nemen zij nooit in handen; ja toch,
ik bedrieg mij: Paul De Koch, Pigault-Lebrun en nog schoonere dingen kennen zij
van buiten: daar maken zij hunne studie van, daar worden zij geleerd in; in andere
schrijvers willen zij zich niet verdrieten. En waarlijk, zij hebben geen al te groot
ongelijk: gelijk zij de schilderkunst begrijpen, hebben zij volstrekt geene kennissen
noodig. Om bierpotten, glazen en ander huisgerief te schilderen, moet men geene
statige schriften lezen. Hoe zij zich in de maatschappij te gedragen hebben, dienen
zij ook niet te weten; verwaandheid is hun genoeg, en toch een schilder moet immers
aan een wild mensch gelijken. Zijne kleederen mogen, wat zeg ik, moeten, om den
kunstenaar te toonen, besmeurd en gescheurd zijn; zijne haren mogen niet gekamd
worden; in een woord, men moet slordig, walgelijk zelfs voorkomen, dit is immers
het teeken van waar genie!!... Dit zij voor den beginneling. - Wat den meergevorderde
betreft, die heeft eene andere levenswijze aangenomen: hij blijft wel even onwetend;
doch zijne kleeding ondergaat eene volkomene verandering; hij wordt een hoofsch
jonker, een springer; hij rijdt in een tilbury, of los te peerd, en gaat nooit uit zonder
sporen aan de laarzen te hebben. De wereld, zegt hij, eischt zulks. Het is mogelijk;
doch bekennen wij, lieve vriend, dat de kunst slechts eenvoudigheid behoeft. Maar
wat zeg ik: Kunst! Begrijpen zij die? Neen!... Voor hen is de heilige kunst een stiel
geworden, meer niet. - Doch ik zal dit onderwerp een andermaal wijd en breed
behandelen.
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De liefde, mijn brave Walter, belette u niet, nu en dan, aan uwen getrouwen en
verkleefden vriend te denken.
Vaarwel.
Uw vetrouwe
FRANS.
Toen Walter dien brief ontving, kwam hij juist van zijne geliefde. De jongeling
was mistroostig. De ziekte van Anna was sedert eenige dagen verergerd; haar lichaam
had hevige smarten te onderstaan, en al die pijnen vielen tegelijk op Walters hart.
De blijgeestige brief van Frans maakte den armen jongeling nog treuriger. Hij nam
het echter zijnen vriend niet kwalijk; want hij was te wel van zijne goede gevoelens
en toegenegenheid, waar hij zoo dikwijls bewijzen van gegeven had, overtuigd.
Walter bleef dien ganschen nacht aan Anna denken.
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XI.
Lieve lezer of lezeres, gedoog, dat ik hier mijn verhaal een weinig stake, om u eenige
bemerkingen mede te deelen, welke mij, bij het nadenken der laatste hoofdstukken,
in den geest zijn gekomen. Ik vind mij waarlijk genoodzaakt uwe toegevendheid in
te roepen.
Toen ik mijn verhaal begon te schrijven, had ik voorzeker een gedacht, even als
elke letterkundige, die niet uitsluitelijk voor eigen vermaak werkt. Deze gedachte
was verre van in zich een wijsgeerig nadenken te besluiten, en onder het luchte
kleedsel eens verhaals, eene dier groote waarheden te doen schuilen, welke den
ziekelijken toestand onzer maatschappij verraden. Eilieve! Wat kan mijne stem bij
het dwaas geluid eener menigte, die hare wilde zangen gestadig in de lucht doet
rondgalmen? Wat zou een enkele zuivere toon tusschen het valsch gerammel van
eene partij verdwaalde schreeuwers te weeg brengen? o niets! en daarom ook heb ik
het niet willen wagen. Ik dacht dan alleenlijk, een eenvoudig verhaal samen te stellen,
waar de gewone man - want al wie met de aangenomene schoonheden, hoe misselijk
die dan ook voorkomen, niet bekend is, wordt een gewoon en ongeleerd mensch
genoemd, - waar de gewone man, zeg ik, mogelijk eenig vermaak zou in gevonden
en eenig nut uit getrokken hebben. Dit doel te bereiken, scheen mij niet moeilijk. Ik
had slechts de
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natuur voor oogen te nemen, en die alledaagsche dingen, welke te dikwijls gebeuren,
om nog indruk op de menigte te maken, wier hart, om zoo te zeggen, verstaald is, in
eenen eenvoudigen stijl en trant te schetsen. De gewone man begrijpt zulke dingen
nog.
Ik zag weldra, dat, om zulk een doelwit te treffen, ik geene pracht moest ten toon
stellen; dat ik gerust die verlokkende beeldspraak, welke zoo goed tot het gehoor en
zoo weinig tot het hart spreekt, kon daarlaten, en er mij niets anders te doen blecf,
dan mijn verhaal op het papier te laten vloeien, zoo als ik het, bij winteravond aan
het vuur gezeten, aan den eenen of anderen braven vriend zou verteld hebben. vond
nu de wijsgeer ziekelijke wonden, zonder hulpmiddelen daarnevens, aangeduid; vond
de minnaar van schoone letteren geenen stijl, die hem het oor en den geest bekoorde;
vond de romantische droomer geene tafereelen, die hem dieper in zijne verbeeldingen
konden dompelen; - het was mijne schuld niet. Mijn onderwerp, zooals ik het had
daargesteld, vergde van mij niets anders, dan verstaanbaar te zijn, de eenvoudige
harten trachten te ontroeren, en hen soms eenige leerzame dingen te doen gevoelen.
Ja, lieve lezer, zoodanig was mijn ontwerp, en ik moet u met schaamte bekennen,
dat ik, niettegenstaande mijn goed voornemen, in de laatste hoofdstukken hiervan
eenigszins ben afgeweken; doch ik heb mijnen misslag gezien en ben geen verharde
zondaar: de bekeering volgt weldra.
Voor u dan, eenvoudige burger, voor u is dit boek bestemd. Gij alleen zijt bekwaam,
om al het hevige, al het hartknijpende te gevoelen, dat in het gemoed eens braven
wonen kan. Gij alleen zijt bekwaam, door uw onvervalscht gevoel, datgene aan mijn
verhaal bij te zetten, wat ik u niet in langdradige en gebloemde volzinnen afschilder.
Hij, die zijne leden op fluweelen kussens uitstrekt; hij, die des winters tegen de koude
en in den zomer tegen de hitte beschut is; wiens weeke vingeren bij zomerdag door
fijne zijde tegen de roosting der zon, en des winters door warm bont tegen het klieven
beschermd zijn; die zijne voeten nooit bij slecht weder in het slijk der straten drukt;
die nooit door den sneeuw wandelt; wien de brandende stralen der zon, noch de
arbeid ooit het zweet ontpersen; wiens grootste ongelukken slechts de werkeloosheid
en de verveling zijn; o neen! voor hem is dit boek niet geschreven: hij Jean het niet
verstaan. Het denken slechts aan eene arme woning, is hem walgachtig; de armoede
is voor hem door
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eenen reuk omgeven, die hem het hart verflauwt, en zoo een arm mensch met
versletene lompen, zijne kleederen aanraakte, zou hij van deze eenen afkeer krijgen
en ze voorzeker van zijn teed er lichaam schudden. Er moeten andere dingen voor
zijnen geest opgedischt worden; met hem moet men voorzichtig te werk gaan, en
zoo men iets wil zeggen, moet het met omwegen geschieden; ja, de bitterste drank
moet hem nog in gouden schalen worden voorgeschonken. Welnu, indien ons de lust
bekruipt, zullen wij hem ook wel eens iets voordragen, en wij zullen het met zorg
en vooruitzicht doen; want zijn zenuwstel is zoo slap en valt zoo licht in duigen!
Doch laten wij dien uitstap, welken onze lezer gerust mag overslaan, en keeren
wij tot ons onderwerp terug.
De brieven van onzen mogelijk al ta gevoeligen Walter en de spotredenen van
Frans zullen u voorzeker niet zeer behaagd hebben. De draad onzer geschiedenis is
er wel niet door onderbroken geworden, wij zijn wel altijd voortgestapt; doch onze
gang is zoo vrij, zoo onverhinderd niet gebleven. Wij hebben zoo naakt de wonden
des ongeluks niet meer kunnen tasten. Dunkt u dit ook niet?...
Ja, zoo is het, ik beken het; doch, zichier de menschelijke zwakheid: wij begaan
niets of zoeken en vinden er eenigszins verschooning voor. Ik heb de mijne reeds
lang gevonden. Ik kon u nu ook wel zeggen, dat ik dit alles met voordacht gedaan
heb; doch ik heb liever mijne zwakheid te bekennen, dan de waarheid te bewimpelen.
Denk dan, lieve lezer, zoo als ik, dat die laatste hoofdstukken daargesteld zijn als
eene verpoozing, als een oogenblik, waarop het u is toegelaten geweest adem te
halen. Denk, dat gij met mij een groot ziekenhuis bezocht hebt, en wij, bij het
uitstappen eener zaal, een oogenblik stil gehouden, elkaar bezien, en een woord van
medelijden over de ongelukkigen gewisseld hebben, vóór wij den voet in de volgende
plaats stelden, om andere rampen te gaan bezichtigen. Dit zoo aangenomen zijnde,
stappen wij voort.
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XII.
Het was op eenen zondag namiddag. De vespers waren geëindigd, en Anna's vader
trad uit de dorpkerk. De ouderling scheen weemoedig en stapte traagzaam voort. Hij
had zijn hart voor den Allerhoogste uitgestort; hij had zijn lijden te kennen gegeven
aan Hem, dien men ons als den vader der bedrukten voorstelt; hij had Gode zijnen
nood geklaagd en zoo vurig gesmeekt medelijden te hebben, zijne arme dochter te
laten genezen, en hem toch dien laatsten schat, dit meisje, dat door hare deugden zijn
vaderhart fier maakte, en door hare zachtheid hem zijne afgestorvene gade deed
gedenken, niet te willen ontrooven. Dit gebed had het hart des grijsaards goed gedaan,
en hij voelde hierdoor zijne ziel, zooniet opgeruimd, ten minste bevredigd. Hij was
eenige stappen uit het dorp verwijderd, toen een pachter, die in dezelfde richting
wandelde, de hand zacht op zijnen schouder plaatste en hem aansprak:
‘Goeden dag, Pieter, hoe gaat het?’
De ouderling bezag den aanspreker en antwoordde:
‘God zij geloofd, pachter Neel, het kon erger zijn.’
‘Dit is mij wel, Pieter, en hoe gaat het met Anna?’
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De ouderling voelde zich de tranen in de oogen komen:
‘Dit kon beter zijn; ik vrees, dat ik het meisje nog zal verliezen. Zij wordt van dag
tot dag kranker.’
‘Zoo, zoo,’ sprak Neel met eenen plompen grimlach, ‘zoo, zoo; maar zij is toch
zoo ziekelijk niet, of zij heeft nog liefdegrillen in het hoofd.’
Pieter scheen dit gezegde niet wel te verstaan; hij bezag zijnen medespreker met
eenen blik, waar tenzelfden tijd nieuwsgierigheid, verontwaardiging en gevoel van
hoon in geprent stonden. De pachter scheen dien blik eenigszins te begrijpen, want
hij ging op eenen voorzichtigeren toon voort:
‘Gij weet, Pieter, dat wij altijd vrienden geweest zijn, niet waar?..
‘En verder?’ vroeg de ouderling.
‘Welnu, het is door die oude vriendschap, dat ik mij genoodzaakt vind, u iets te
verklaren, dat mij reeds lang op het harte ligt, en u tegen het kwaad te waarschuwen.’
‘Spreek duidelijker,’ onderbrak de ouderling met ongeduld, ‘ik versta u niet.’
‘Wel dan zijt gij deerlijk verblind,’ antwoordde Neel, ‘en ik beklaag u!... Welhoe!
gij ziet niet dat dit jong heertje, dat den ganschen dag in uw huis doorbrengt, op uwe
dochter verliefd is, en dat hij het meisken wil ongelukkig maken; want, ik vraag het
u, wat anders toch hebt gij van eenen steedschen springer te verwachten?..’
Pieter voelde zich het bloed naar het hoofd klimmen, en hij had de grootste moeite,
om zijne verontwaardiging tegen te houden:
‘Neel,’ sprak hij, zich zooveel mogelijk bedwingende, ‘gij zijt een kwaadspreker;
gij bekladt de eer eens jongelings, dien gij niet kent;gij lastert mijne dochter, en
ontroert mij de ziel met valsche aantijgingen... Ja, gij durft de goede faam van Anna
aanranden!...’
‘O, ik ben het niet, die de eer uwer dochter zal te na spreken,’antwoordde Neel,
half door de statige woorden des ouderlings ontzet; ‘doch ik heb u willen verwittigen:
het dorp is er vol van, en men spreekt schande over u. Zoo gij mijne verwittiging
kwalijk opneemt, is het mijne schuld niet: als oude vriend, heb ik mijnen plicht willen
doen.’
‘Als oude vriend!’ herhaalde Pieter met een' treurigen grimlach, ‘als oude vriend!
Gij zegt wel; het is de eerste proeve, die ik van uwe vriendschap ontvang, en ik
verzoek u, zoo gij mij geene andere

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 1

54
bewijzen uwer toegenegenheid kunt geven, zoodanige, die mij het hart verscheuren,
dan ook maar te vergeten...’
Hierop het Pieter den pachter staan en vervorderde zijnen weg. Neel mompelde
nog eenige voor den ouderling onverstaanbare woorden en trok insgelijks henen.
Wanneer Pieter zich alleen bevond, dacht hij over het nieuws na, welk men hem
daar zoo onbewimpeld, zoo onbarmhartig, zoo plomp had medegedeeld. Hij bekloeg
zich weldra, de brave ouderling, over het barsche antwoord, dat hij gegeven had,
doch de woede had hem vervoerd en zijne bezadigdheid had hem, bij zoo lage
aantijgingen, verlaten. ‘En toch,’ dacht hij nu, ‘wie weet?... Het is niet onmogelijk...
Maar, neen... Walter is een deugdzaam jongeling; ik heb te wel zijn hart leeren
kennen, om hem van eenige lage daad te durven verdenken... En, zoo genomen er
liefde tusschen hem en mijne dochter bestonde, welnu, dit ware toch geene euveldaad.
Ongelukkig, ja, zou het zijn; want... God! God!... Ik wil die zaak onderzoeken.’
De ouderling scheen, bij dit ontrustend nadenken, als nieuwe krachten in zijnen
geest te voelen dalen; hij zette zijnen weg met vuur voort en genaakte weldra zijne
huizing. Anna zat met Martha en Walter aan de deur, op de komst des ouderlings te
wachten.
‘Walter,’ sprak de grijsaard, ‘mijn vriend, ik moet u iets zeggen: ga met mij binnen.’
Walter gehoorzaamde en volgde den ouderling in huis.
Pieter het zich op eenen stoel nedervallen, deed teeken aan Walter ook te zitten
en bleef eenige oogenblikken sprakeloos rusten. Eindelijk, zijne blikken in die van
Walter sturende, en hem de hand grijpende, sprak hij:
‘Walter, gij weet, dat ik u bemin als een' waren vriend, dat ik u hoogacht. Toon,
dat ik mij in mijne toegenegenheid niet heb misgrepen en antwoord onbewimpeld
op hetgeen ik u ga vragen: ‘Bemint gij mijne dochter?...’
De jongeling verbaasde niet en antwoordde:
‘Ja, vriend, ik bemin haar, en zij bemint mij... Ik durf u dit opentlijk bekennen, en
zoo gij mij die vraag niet gesteld haddet, zou ik u, vandaag zelfs, de belijdenis onzer
liefde gedaan hebben: ik was daaromtrent met Anna overeengekomen...’
Die stoute spraak scheen den ouderling te verstommen; zijne hand het die van
Walter los, en zijn hoofd zakte op zijne borst: hij
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bleef eenige oogenblikken zonder spreken; eindelijk zuchtte hij: ‘En zij bemint u,
zegt gij!... God! zijn er dan nog geene ongelukken genoeg op mijn hoofd neergevallen!
Waartoe zal die liefde mijne arme dochter leiden!... o Walter, indien gij een man van
eer zijt, beloof mij dan, Anna te vluchten en u te verwijderen? Ik smeek u!’
‘Wat zegt gij, mijn brave Pieter,’ riep Walter, ‘wat zegt gij! Gij kent mij dan niet,
wat vreest gij?’
‘Ik voorzie u beider ongeluk,’ was het antwoord. ‘Anna, is een arm meisje; gij, ik
geloof het, zijt oprecht in uwe liefde; doch die liefde is mogelijk op geene vaste
gronden gevestigd, en eens zal de blinddoek u van de oogen vallen, en dan is Anna
zeker, en gij denkelijk ook, ongelukkig.’
‘Pieter,’ sprak Walter met statigheid, ‘mijne liefde is geen losse gril, die mij het
hoofd verward heeft; mijne drift is op onvergankelijkheid gevestigd, op de deugd,
op de goede gevoelens, op het hart van Anna! Zij zal mijne bruid worden, zoo gij
mij harer waardig acht, en ik zweer voor God, u en haar gelukkig te maken.’
De ouderling bleef in gepeinzen verzonken. Een strijd, een hevige strijd ging in
zijne ziel om, en het menschelijk opzicht scheen met zijne liefde voor Anna en zijne
vriendschap voor Walter te kampen. Eindelijk richtte hij het hoofd weder op, en met
geestdrift de handen van Walter grypende, sprak hij,: ‘Welnu, mijn vriend, ik geloof
u; want anders zou ik aan de deugd moeten twijfelen, en mijne rampen hebben mij,
God dank, dit geloof nog niet benomen.’
Walter viel in de armen des ouderlings: ‘o Mijn vriend,’ riep hij, ‘of liever mijn
vader; ja, gedoog, dat ik u dien naam geve, ik dank u. Gij schenkt mij het leven! O,
laat toe, dat ik Anna van ons geluk verzekere!’
‘Dat niet, Walter,’ sprak de ouderling, hem tegenhoudende;‘Anna is krank, zeer
krank, mijn vriend, en uwe ziel is op dit oogenblik niet bezadigd genoeg, om haar
dit aan te kondigen. Zij zou te zeer ontstellen, spaar hare zwakheid toch!...’
‘Ik zal u gehoorzamen,’ sprak Walter; ‘doch zij zal licht op mijn gelaat lezen, wat
geluk ons overkomen is...’
Eenige oogenblikken later, traden Anna en Martha binnen. De vader bezag zijne
dochter; doch sprak geen woord. - ‘Arm kind,’ dacht hij, ‘o dat het geluk u nog een
weinig op uwe laatste levensdagen verzelle; neen, ik wil het u niet benemen. De
kwaadsprekendheid zal er
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mij om vervolgen, mijnen eerlijken naam besmetten; welnu, ik heb liever dit alles
te verdragen, dan u eene enkele gelukstraal te ontnemen. Dat zij gerust, die rijke
pachters, die edelmoedige vrienden, schande over ons spreken; dat zij gerust, des
avonds in de herberg, onze namen tusschen hunne slemperijen bespotten en onze
zuivere faam bekladden; dit raakt ons niet: ons geweten is onbevlekt, en het geluk
mijner dochter is mij meer waard dan het menschelijk opzicht, dan de schande, welke
lage en schijnheilige zielen op ons kunnen werpen... O, nu eerst weet ik ten volle
welke vrienden ik had! Die Neel, welken ik gedurende mijnen tijd van voorspoed
zooveel goed gedaan heb, en op wiens erkentenis ik had durven rekenen!... Ja, die
heeft er mij daar een schoon bewijs van gegeven. Verzachting in mijnen nood kan
hij niet toebrengen; neen, daar denkt hij niet aan: zijne vriendschap vordert dit niet;
maar om mij het hart te komen verbrijzelen, daar is hij voor bekwaam, dit zijn de
proeven, welke hij van zijne vriendschap kan geven! verachtelijke vrienden, die
slechts daar zijn, wanneer er ons treurige, hartverscheurende en hoonende dingen te
zeggen zijn...’
Bekennen wij, lieve lezer, dat de ouderling, in deze omstandigheid, wel eenigszins
te verre door zijne verontwaardiging vervoerd was, en dat hem zijne gewoonlijke
toegevendheid een oogenblik verlaten had. Dan, wie is vrij van gebreken en altijd
meester van zijne gewaarwordingen?... Pachter Neel had, wel is waar, zijne vermaning
wat al te hoonend voorgedragen; doch hij oordeelde op het uitwendig, zooals de
meeste menschen; hij kende de brave inzichten van Walter niet; hij wist niet, welke
zuivere gevoelens, welke eerbaarheid in Anna's hart woonden, en zijne oordeelveiling
was door die onwetendheid vervalscht. lets nogtans, waardoor Neel zich hoog plichtig
maakte, waren de onbeschaamde samenspraken, welke hij niet ophield, sedert dien
dag, over Pieter en zijne dochter te houden. Hij wilde zich hierdoor wreken, de
lafaard. Dit was oorzaak, dat eenige dagen later, de kwaadsprekendheid het gansche
dorp door verspreid was. Wij zullen het verhaal hiervan aan onze lezers sparen. Zij
zullen zich licht kunnen verbeelden, wat al beschimpingen de ongelukkige grijsaard
en de arme Anna te onderstaan hadden. Wat Walter betreft, hij werd met den vinger
nagewezen. De jongeling echter, door de liefde van Anna gesterkt, verachtte die lage
en laffe bespottingen.
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XIII.
De beschimpingen, waaraan de personen van het arme huisgezin ten prooi hieven,
waren niet in staat hun inwendig geluk te vernietigen. De vader voelde er zich het
hart door benepen; doch hij vergat die kwelling, wanneer hij het stille genoegen en
de tevredenheid zijner dochter bespeurde. Die laffe smaad was niet sterk genoeg,
om tegen de liefde, die hij Anna toedroeg, op te wegen. Hij zag de jongelieden
gelukkig, en dit was hem genoeg. Anna, door de ziekte en door hare liefde voor vader
en minnaar, als het ware, van alle wereldsche zorgen ontheven, scheen zich om niets
meer te bekreunen. Dit deed den grijsaard goed; want het meisje had hem zoo dikwijls
den boezem verscheurd, wanneer zij, aan hunnen armen toestand denkende, de
toekomst met zoo grooten schrik te gemoet zag. De vader bewaarde nu alleen zijne
droefheid in het hart; en schoon hij van dag tot dag zijne kleine geldmiddelen zag
inkrimpen, deed hij al zijn best, om Anna hieromtrent geene de minste onrust of
kwelling te doen gevoelen. De liefde van Walter scheen des meisjes gansche ziel te
vervullen.
Het schoone jaargetijde had eenigen tijd voor Anna 's ziekelijkheid weldoende
geweest, en de hoop haar te zien genezen, had het hart van haren vader en van Walter
vervuld. Die beternis nogtans was louter schijn geweest; want eensklaps had de ziekte
met eene grootere
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hevigheid hernomen, en Anna kon het bed niet meer verlaten. Den ganschen dag
bleef Walter aan hare bedsponde, en trachtte, door alle mogelijke middelen, haar
heure pijnen te doen vergeten. Hij sprak haar van zijne liefde, van het geluk en de
rust, die hun beiden te wachten stonden, en die hun al de vorige droefheid zouden
doen vergeten. Anna was gevoelig aan dit alles; doch wanneer zij Walter zich in al
die droomvolle verbeeldingen zag verliezen, dan beliep soms een zachte glimlach
hare wezenstrekken, en die glimlach gaf duidelijk te kennen, dat het meisje van dit
geluk wanhoopte, en den staat harer krankheid bevroedde.
‘Walter,’ sprak zij, zekeren dag, haren minnaar toe, ‘mijn vriend, laten wij die
schoone verbeeldingen varen en ons niet langer over onzen toestand bedriegen. Mijn
lichaam, ik voel het, wordt dagelijks kranker, en mijne krachten begeven mij ten
volle. Ik zal niet meer genezen, Walter, welhaast zal ik de aarde moeten verlaten en
mijne arme moeder in het graf gaan vervoegen. O, zij wenkt mij reeds lang, mijne
dierbare moeder....’
's Meisjes stem was bij het uiten dier woorden allengs gevoeliger geworden, en
tranen waren bereid over hare wangen te lekken.
Walter voelde zich de ziel als verscheurd; nooit had hij Anna, met zooveel nadruk
en zekerheid, over haar ongelukkig lot hooren spreken; hij had zich nooit ingebeeld,
dat zijne geliefde hem mogelijk door den dood kon ontroofd worden. De woorden
van Anna troffen hem dan ook zoo sterk, dat hij het aangezicht in de handen het
zakken, om de tranen, die hem overvloedig uit de oogen stroomden, te verbergen.
Anna bezag hem met een hemelsch medelijden, en hem hare bleeke hand toereikende,
sprak zij:
‘o Walter, dat u mijne rede toch zoo niet bedroeve: gij doet mijn lijden hierdoor
nog vergrooten. o Mijn vriend, gij weet niet wat al onrust in mijnen boezem schuilt!
Hoe mij het hart benepen wordt, wanneer het denkbeeld van Jaak, van mijnen
edelmoedigen broeder, mij in den geest komt, en ik het lot mijns ongelukkigen vaders
nadenk.’
‘Dat u dit nooit bekommere, mijne geliefde,’ sprak Walter, ‘ben ik niet daar om
voor u beiden te zorgen?’ En de jongeling borst in tranen los.
‘Walter, heb toch moed en vermeerder, door uwe smart, mijn lijden niet!’ klaagde
Anna.
De jongeling deed zich geweld aan, om zijne tranen te bedwingen, en zag met
bitter medelijden op zijne geliefde. Deze ging voort:
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‘Ja, mijn vriend, laat mij verder spreken, ik heb het nood ig: het is mij eene verlichting,
u mijne smarten te doen kennen. Wanneer mijn laatste levensuur daar zal zijn, zal
ik mogelijk er de kracht niet meer toe bezitten.’
‘Anna, Anna,’snikteWalter‘gij zult niet sterven! God zal medelijden met u hebben,
met u, arm schepsel, dat niet dan ongelukken op de wereld gekend heeft; hij zou
onrechtveerdig zijn, zoo hij u slechts den beker des weedoms hadde doen ledigen,
zonder u ooit eenen teug aan de gelukschaal te laten drinken.’
‘Gij bedriegt u, Walter; ik heb, wel is waar, veel geleden, groote ongelukken zijn
op mijn hoofd neergevallen; doch uwe liefde heeft mij alles doen vergeten, en het
geluk, dat ik in de laatste maanden mijns levens zal genoten hebben, schijnt mij eene
rijke belooning voor alles, wat ik, gedurende mijnen ongelukkigen levensloop, heb
onderstaan. O ja, mijn vriend, met blijdschap zou ik sterven, zoo de gedachte aan de
droefheid, welke mijn arme vader over mijne dood zal gevoelen, mij den geest niet
ontrustte.’
‘En ik dan, Anna? Gij vergeet mij! Gij zult dan geen hartzeer gevoelen met mij
te verlaten?’
Eene bovennatuurlijke uitdrukking stond op de trekken van Anna geprent; zij
antwoordde:
‘Twijfelt gij eraan, Walter, nadat ik u gezegd heb, dat uwe liefde mij de smarten
van mijnen ganschen levensloop heeft doen vergeten?...’
Overvloedige tranen volgden op deze woorden.
‘Genoeg, Anna, genoeg!’ zuchtte Walter, en hij zoende het blanke voorhoofd
zijner geliefde.
Alsof die samenspraak Anna 's laatste krachten hadde verslonden, werd het
zichtbaar, dat zij merkelijk verzwakt was. Gedurende het overige des dags, sprak zij
weinig. Zij klaagde niet; doch het was licht te bemerken, dat haar lijden van stond
tot stond vergrootte. Tegen den avond, deed zij Walter en haren vader bij heur bed
komen. Walter was neerslachtig, en de oogen des ouderlings waren rood geweend.
Anna staarde hen met flauwe blikken aan, en sprak:
‘Mijn goede vader, en gij Walter, ik moet u beiden een eeuwig vaarwel zeggen;
want ik voel, dat mijn stervensuur nadert; zeg Jaak, zeg mijnen armen broeder, voor
mij, vaarwel...’
De ouderling stortte op zijne knieën voor het bed neder: ‘Anna,
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Anna! mijne dochter!’ snikte hij. Walter was door de droefheid verplet. Zijne oogen
stonden hem treurig in het hoofd, en geen enkele traan kwam ze bevochtigen. Hij
sprak niet en zag met strakke blikken op het meisje,
Anna stak de hand voor zich uit; een ongewoon vuur scheen eensklaps hare oogen
te ontvlammen, en zij ging als verdwaald en opgetogen voort:
‘Vader, vader!... Zie! Daar is moeder: zij reikt mij de armen en wenkt, om mij,
als eertijds, op hare borst te knellen... o God! Hoe schoon! Zie toch eens welk klaar
licht daar in de verte opkomt! Moeder wil mij doen nader komen; zij wijst mij, dat
wij daar naar toe trekken, dat wij daar eeuwig gaan wonen. o God! Dat is schoon!...
alter, mijn vriend, ziet gij haar niet? O, zij staart u met zulke gevoelige blikken
aan! Walter, zij bemint u ook; zij lacht ons beiden toe...’
Het is niet te beschrijven, welke droefheid Walter en de ouderling, bij die
verdwaalde woorden van Anna, in hunne ziel gevoelden. Het meisje zweeg nu eenige
oogenblikken, hare oogschelen vielen bezwaard toe, en men dacht, dat haar de geest
reeds ontvloden was. Walter vatte haar bij de hand en sprak met eene heesche stem:
‘Anna! Mijne geliefde Anna!...’
‘Walter’ zuchtte het meisje, terwijl zij hem de hand drukte; en dan hare oogen
weder openende, zegde zij: ‘Vader, ik heb zulken dorst?’
Martha kwam toegesneld en ververschte de verdroogde lippen van Anna. De
grijsaard was onbekwaam iets te verrichten: overvloedige tranen biggelden hem over
het aangezicht, en geene woorden kon hij uit den verstikten gorgel ophalen. De oude
Martha was zich aan het voeteinde des beds komen plaatsen, en begon met stille
stem de gebeden der stervenden te lezen. Anna scheen met aandacht op de stem der
vrouw te luisteren, en het was klaar aan het bewegen harer lippen te zien, dat zij stil
mede bad.
De gebeden waren bij na ten einde, wanneer Anna zich, als door eene stuiptrekking,
op de zijde plaatste, en met hare handen rond tastte, alsof zij iets wilde zoeken. Walter
en de grijsaard grepen ieder eene hand. De jongeling zoende ze en de vader bedekte
ze met zijne tranen. Dit scheen Anna goed te doen; want hare wezenstrekken kregen
hierdoor eene blijde uitdrukking.
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Eenen langen tijd bleven de vader en Walter Anna's hand drukken; doch eindelijk
werden zij gewaar, dat die hand klam en ongevoelig was geworden. Zij staarden
beiden met angst op Anna, in wie zij geene beweging meer bemerkten. Op den zelfden
stond zegde Martha: ‘Zij is bij den Heer.’
Een enkele kreet klom uit den boezem van Walter en van den ouderling. Deze
laatste zakte met het aangezicht op de bedsponde, en Walter het zich op het
hoofdkussen van Anna nedervallen en bedekte haar kille wezen met zijne tranen.
Martha deed nu haar best, om den jongeling tot bedaren te brengen, en dwong hem
eindelijk met Pieter het vertrek te verlaten. De oude vrouw volbracht de laatste
plichten aan het lichaam van Anna en plaatste het gelijkt op het stroo.
Den ganschen nacht bleven de drie personen bij het doode lichaam waken. Er
werden weinige woorden tusschen hen gewisseld. De ouderling en Martha brachten
den tijd door met stil te bidden. Walter bleef, als verstomd en van zijn
ongelukonbewust, sprakelooszitten, en staarde op zijne gestorvene minnares. Wat
er in zijne ziel omging, zullen wij niet trachten te beschrijven.
Wanneer de jongeling des morgens in de herberg kwam, waar hij zijn verblijf had
gevestigd, sprak hem de weerdin in dezer voege aan:
‘Mijnheer, gij moet het niet kwalijk nemen, doch ik moet u verklaren, dat ik u niet
langer in mijn huis kan herbergen.’
‘En om welke reden?’ vroeg Walter op eenen koelen toon.
‘Die reden, Mijnheer, zal ik u niet moeten zeggen; gij zult die beter weten dan ik:
het is reeds lang genoeg, dat men schande over uw gedrag spreekt, en men mij aanport
om u mijn huis te ontzeggen. Ik heb dit altijd uitgesteld, omdat ik persoonlijk over
u niet te klagen had; doch nu is het te wijd gekomen; vermits gij onbeschaamd genoeg
zijt, om niet alleen den dag, maar ook den nacht, in het huis uwer schoone door te
brengen.’
Walter was dermate ontsteld door het aanhooren dier afgrijselijke verdenking, dat
hij het beneden zijne waarde achtte, zich te verschoonen; hij verliet de vrouw zonder
te antwoorden, ging zijne weinige goederen van zijne kamer halen, betaalde zijn
verteer en ging terug naar den ouderling. ‘Vader,’ sprak hij, ‘ik kom mijn verblijf
hier vestigen...’ - ‘Goed, Walter, goed, mijn vriend’ zegde de ouderling, en verder
werd er niet meer over gesproken.

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 1

62

XIV.
Lieve lezer, is het noodig, dat ik u eene begrafenis afschildere? Gij weet hoe dit
gebeurt. Wanneer men eene groote som gelds kan besteden, heeft men eene prachtige,
verhevene, met gulden vijzen versierde doodkist; men heeft een fijn, breed, met goud
belegd baarkleed, om die kist te bedekken. Eene rijk behangen koets voert u naar de
kerk; andere rijtuigen volgen op. De geestelijkheid trekt hare schoonste kleederen
aan, en komt, bij het treurig gebrom der klokken, het lichaam, in vollen stoet, uit het
lijkhuis halen, om het in de kerk, met buitengewone pracht, onder het statig geluid
des orgels en het galmen der psalmen, de laatste plichten des godsdienst te bewijzen.
De altaren zijn alsdan met vollen luister, schoon in treurig gewaad, opgesierd.
Waskeersen in menigte branden op dezelve en rond het lijk; in een woord, de gansche
kerk, al de priesters vereeren het gestorvene lichaam.
Wanneermen arm is en niet veel geld kan geven, gebeurt de plechtigheid op eene
andere manier. Dan is de doodkist slechts uit vier ongeschaafde planken samengesteld.
(Er zijn er vijf in het eerste geval). De vergulde vijzen zijn door een voudige, ruwe,
ijzeren nagels vervangen, en het rijke baarkleed is voor een' zwarten lap verwisseld,
welke mogelijk vroeger den schijn van laken gehad heeft; of liever, dit kleed wordt
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gansch weggelaten. Instede van eene rijk behangen koets, ziet men eenen overdekten
wagen, - slechts eene groote doodkist, - voor de woning des aflijvigen stilhouden.
De voerman stapt af, en door de vrienden des huizes geholpon, laadt hij het lichaem
op en rijdt er mede naer de kerk. Daer gekomen, worden er twee knielstoeltjes op
den grond omgelegd, en dit dient tot onderschraging van het lijk. Nu moet er gewacht
worden tot de eene of andere geestelijke tijd heeft, om, door eenen kleinen jongen
gevolgd, in haast een Latijnsch de profundis over het lijk te komen bidden, ik wil
zeggen, lezen, en eenige druppelen wij water op de kist te werpen. Hiermede is de
godsdienstplechtigheid ten einde; de kist wordt weder in den wagen gezet en rijdt in
vollen galop naar het kerkhof. - Zoo gaat het in de stad. Op de dorpen is het bijna
hetzelfde. Daar ook staan de prijzen gesteld, en men wordt volgens zijn geld bediend.
Er valt niet te klagen; alles is richtig.
De lezer kan zich licht inbeelden, hoe het met het lijk van de arme Anna verging.
Des grijsaards geldmiddelen waren bijna ten einde; de man kon niet veel besteden.
Een pachter uit de buurt werd verzocht en betaald, om het lijk naar de kerk te voeren.
Nabestaanden had Anna in de omstreken niet; de vrienden van den ouderling waren,
door zijne ongelukken, van hem vervreemd, en niemand was er, die, door zijne
tegenwoordigheid, des grijsaards smarten kwam deelen en hem vertroosten.
Het is op de dorpen de gewoonte, wanneer er een meisje sterft, dat de jongelingen
uit de buurt het lijk op hunne schouderen ter kerke en tot aan het graf brengen, en
wederzijds voor eenen jongman, wordt die plicht door meisjes vervuld. Die dienst
was aan het lichaam van Anna geweigerd geworden: men had haar van die eer niet
weerdig geoordeeld. Walter was derhalve gedwongen, het lijk op de kar te helpen
zetten. Hij volgde het met den vader van Anna en met de oude Martha. Aan de kerk
gekomen, namen Walter en de pachter het lijk weder van de kar en droegen het in
den tempel. De pastor mompelde, in haast, de voorgeschrevene beden over het doode
lichaam, en nu kwam de grafmaker eene hand uitsteken, om het lijk ten grave te
brengen. Walter weigerde dien dienst en wilde den smartbeker tot op den bodem
ledigen. Hij vond er als vermaak in, zijn ongeluk nog te vergrooten en zijne ziel zoo
diep mogelijk in de ellende te storten. Het lijk werd nu in het graf nedergelaten; de
grafmaker wierp nog een kruisje op

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 1

64
de doodkist, en de aarde bedolf weldra voor eeuwig, wat aan het. hart van den grijsaard
zoo dierbaar was en voor Walter meer waard dan zijn eigen leven.
Walter en de ouderling keerden samen huiswaarts; bun tred en hunne houding
waren statig; zij spraken geen enkel woord, doch ook was geene enkele traan op hun
aangezicht te ontdekken. Beiden hadden de zelfde gedachte opgevat: zij wilden hunne
droefheid voor de laffe menigte verbergen, en noch haar medelijden, noch haren spot
inroepen.
Wanneer de twee ongelukkigen te huis gekomen waren, het de ouderling zich op
eenen stoel nederzakken. Walter's geest scheen ten prooi aan de grootste ongerustheid:
hij stapte met lange schreden en met de armen op de borst gekruist, door de arme
woning. Zijne blikken waren vol van een woest. vuuren bleven strak op den grond
gevestigd. Zijne polsen sloegen met kracht, en de aders van zijn hoofd waren
opgezwollen, alsof eene hevige koorts zijn lichaam had aangegrepen en zijne hersenen
beklemd hield. Eenen geruimen tijd bleef hij aldus sprakeloos rondwandelen. Eindelijk
trad hij tot den ouderling, en sprak met eene stem, die de snelheid der verschillende
gewaarwordingen, die hem den boezem schokten, aanduidde:
‘Mijn vriend, wij verlaten elkander niet meer, hoert gij? Ik zal u ten beschermer
dienen en het ongeluk, zooveel het in mijne macht is van u trachten af te weren, of
beter, wij zullen onze ongelukken vereenigen en ze samen dragen. Voortaan aanzie
ik u als mijnen vader.’
De ouderling drukte Walters's band; de aandoening het hem niet toe te spreken.
De jongeling ging voort:
‘lets vraag ik u, mijn brave vader: vertrekken wij zoo spoedig mogelijk uit dit
dorp, waar wij zulk eene ongevoeligheid, zulk eene vervolging hebben aangetroffen.’
‘Mijn brave Walter, mijn zoon,’ zuchtte de grijsaard, ‘gij hebt eene goede inborst;
doch mistrouw die groote gevoeligheid; zij zou u onbezonnen tot de gewichtigste
opofferingen kunnen doen overgaan; en later, wanneer de koude rede zich meester
van uwen geest zal gemaakt hebben, zoudt gij ze u mogelijk moeten beklagen.’
‘Het gevoel,’ riep Walter uit, ‘het gevoel heeft mij gemaakt wat ik ben. Dit alleen
kan mij de ziel veredelen. Ik heb het immer gevolgd, en heb er mij steeds van te
danken gehad. Ik bid u, vader, laat ons vertrekken!’
‘Mijn zoon,’ antwoordde de grijsaard, ik kan zoo spoedig dit
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dorp niet verlaten. Gedenkt gij dan niet, dat Anna op dezen grond begraven ligt, en
dat hij mij hierdoor heilig is geworden. Vergeet gij, Walter, dat haar gebeente hier,
in het midden van vreemde menschen en valsche vrienden rust, en dat zij niemand
dan mij heeft, om soms nog eene warme liefdetraan op de aarde, die haar stof bedekt,
te komen storten?’
‘O, gij hebt gelijk,’ zuchtte Walter, ‘ja, wij alleen waren op aarde dien engel ten
vriend! o God! hadde ik het geweten, ik hadde haar op dezen gevloekten grond niet
laten begraven; ik zou Anna weggenomen, en haar gebeente in een gelukkig oord
de rust geschonken hebben; en daar hadden wij ons dan ook gevestigd, en dagelijks
tranen op hare grafstede kunnen plengen...’
De grijsaard zag licht, dat de aandoening de ziel van Walter ontsteld had: hij greep
den jongeling zacht bij de hand, deed hem naast zijne zij de neerzitten, en zegde:
‘Mijn zoon, wilt gij mij beloven, vandaag van Anna niet meer te spreken; en zoo
weinig mogelijk aan haar te denken?... Uw geest heeft dit noodig!’
‘Het zwijgen zal ik u beloven,’ antwoordde de jongeling; ‘doch mijne gedachten
kan ik niet bedwingen. o Vader, vader, ik zou uitzinnig worden!’
‘Welnu, mijn zoon, ik verg niets van u dan bedaardheid. Ik zie het, uw geest is
niet geschikt om vele ongelukken te onderstaan!... Mijn zoon, zoo gij ooit veel met
de menschen moet omgaan, zult gij eeuwig ongelukkig zijn. Ik zal God bidden, dat
hij medelijden met u hebbe.’
De jongeling viel in de armen des grijsaards; deze knelde hem tegen zijne borst,
en beider tranen mengden zich.
Die gansche dag was een dag van verdwaaldheid voor Walter! Zijn geest scheen
hem, als een knagende worm, te martelen. De ouderling leed geweldig bij het zien
van den rampzaligen staat des jongelings. Hij minde hem, alsof het zijn eigene zoon
geweest ware, en vergat, of scheen zijne eigene droefheid te vergeten, om zich bezig
te houden een weinig rust in de ziel van Walter te doen dalen. Hij volgde den jongeling
in zijne buitensporige voornemens, vormde met hem de wonderlijkste plannen, het
hem, naar eisch, de wereld en hare wetten, de menschen en hunne misdaden
vervloeken, en trachtte slechts, van tijd tot tijd, eenige vertroostende woorden, als
een' weldoenden balsem, op zijne ziel te storten.
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XV.
Door al hetgene wij van Walter verhaald hebben, zal het den lezer gemakkelijk vallen,
zich een juist denkbeeld van de inborst des jongelings te vormen. Wij hebben het
reeds gezegd, wij zijn verre van de verwaandheid te hebben, zielstudiën en hooge
wijsgeerige bemerkingen te maken; doch wij willen, dat onze lezer wete met welke
personaadjen hij te doen heeft; wij willen, dat hij den aard dier personen kenne, om
dus in staat gesteld te zijn, de daden, die hij hen verrichten ziet, met een zuiver oordeel
na te gaan.
Walter was een echt kunstenaar. Zijne warme ziel was met een diep gevoel begaafd,
en het was dit gevoel slechts, en niets anders, welk de drijfveer van zijne werken en
gedachten was. Zijn geest wras ver van onderzoekend te zijn, en toch handelde hij
nooit dwaselijk; de waarheid was voor hem tastbaar, en hij voelde ze, zonder haar
te dien. Op zoodanige gevoelige karakters maakt het geluk of het ongeluk des levens
grooten indruk. Het was ook te dien gevolge, dat Walter zoo sterk door zijne liefde
voor Anna was gefolterd geweest; het was daardoor, dat hij in de oogen der wereld,
zelfs dwaasheden beging.
Wanneer men zich een goed begrip van het hevige der liefde van Walter gemaakt
heeft, zal het niet lastig vallen te bevroeden, welke smarten nu des jongelings boezem
moesten doorwroeten; nu, dat hij het geluk verre van zich weggerukt zag, en dit
zonder hoop het nog ooit te kunnen herkrijgen. Ja, inderdaad, de toestand des
jongelings was afgrijselijk. Geene kalmte kon hij meer, sedert de dood zijner geliefde,
genieten; de spraak scheen hem ontnomen; gansche dagen doorkruiste hij de
omstreken des dorps, verwijderde zich soms uren ver, totdat hij, door vermoeidheid
afgemat, genoodzaakt werd zich op het gras
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uit te strekken. En zoo hij dan soms eenige rust kon genieten, zoo de slaap hem eenen
stond zijne smarten deed vergeten, o dan was hij gelukkig; want des nachts, kon hem
zijne slaapstede geene verkwikking verschaffen. Zijn eenige troost, zijn eenig vermaak
was, soms, bij donkeren avond, met Pieter het graf van Anna te gaan bezoeken, en
daar, neergeknield, den grond met zijne tranen te bevochtigen.
Dan, die uiterlijke droefheid was oorzaak, dat de geest van Walter allengs zijne
bevrediging begon te herwinnen; en den morgen, wanneer hij zijn schildergereedschap
ging bezichtigen en zich aan het werk stelde, kwam hem de ouderling de hand drukken
en wenschte hem met zijne genezing geluk. En waarlijk, van dan af herkreeg Walters
geest zijne gerustheid weder. Het aandenken van Anna veranderde nu in eene stille
mijmering, en de jongeling bewaarde hare gedachtenis als eenen schat in zijnen
boezem. Edoch zijne vorige openhartigheid, zijne luidruchtige aandoeningen schenen
hem verlaten te hebben. Eene onweerstaanbare neiging lot de eenzaamheid deed hem
de menschen vluchten, zooniet haten, en het was slechts met den ouden Pieter, dat
hij nog eenige woorden kon wisselen. Hij schreef niet meer aan zijne vrienden, noch
zelfs niet aan zijne moeder en vergat al, wat hem, buiten Anna en haren vader, ooit
dierbaar geweest was. De ouderling zag, met diepe droefheid, dien zieken staat van
Walters geest; doch hij vleidde zich, dat deze, zoowel als de eerse wanhoop, mettertijd
zou verdwijnen.
Op zekeren morgen ontving Walter eenen brief van Frans. Deze bekloeg zich over
de stilzwijgendheid, waarin Walter ten zijnen opzichte bleef, beriep zich op hunne
oude vriendschap en verzocht eenige woorden ten antwoord. In den brief van Frans
was een andere gesloten. Als Walter het opschrift las, verbleekte hij; want hij erkende
het geschrift zijner moeder. Ziehier den inhoud des briefs:
MIJN LIEVE ZOON,

‘Een on ver wacht ongeluk heeft ons huisgezin getroffen. De heer B... die, zooals gij
weet, het grootste gedeelte onzer fortuin in handen had, heeft bankroet gemaakt, en
laat eene menigte schulden en zeer weinig bezittingen achter. Ons rijk bestaan, mijn
zoon, is verloren, en de grootste zuinigheid zal ons voortaan noodig zijn om aan de
armoede te ontsnappen. Ik denk het overbodig u te zeggen, dat ik op uwe spoedige
terugkomst reken; niet alleen om de groote kosten te sparen, die uw afwezen
veroorzaakt, maar ook om onze belangen, die wij, arme
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vrouwen, niet in staat zijn goed te beoordeelen, te kunnen ter harte nemen. Met
ongeduld, blijf ik en uwe zuster u verwachten.’
Uwe moeder,
KLARA.
De brief viel, bij de lezing, uit Walters handen, en de jongeling was genoodzaakt
zich op eenen stoel te laten nedervallen. Hij bedekte zich het aanzicht met de handen,
en een vloed van tranen stroomde uit zijne oogen. De ouderling had dit verschrikkelijk
uitwerksel met angst beschouwd, en, wanneer hij den jongeling in tranen zag
losbersten, was hij tot hem gesneld en bad hem, toch de reden dier droefheid te willen
zeggen.
Walter bezag hem met medelijden en legde hem den inhoud des briefs voor: ‘o
Vader,’ riep hij, ‘verstaat gij al de afgrijselijkheid van mijnen toestand? Verstaat gij
wat het is, eerst eene tedere en aangebeden minnares te verliezen, en dan eene moeder
en eene zuster in armoede en ellende gedompeld zien, en u, mijn vader, mogelijk
niet meer te kunnen helpen...!’
‘Mijn zoon,’ sprak de ouderling met statigheid, ‘de plicht eischt, dat gij
oogenblikkelijk vertrekket: uwe moeder, uwe zuster hebben u noodig. Wat mij betreft,
denk daar niet aan: ik ben aan de armoede gewend, en God toch zal in alles voorzien...’
De jongeling bleef eenen tijd zonder te antwoorden.
‘Welnu,’ sprak hij eindelijk, ‘ik gehoorzaam u; want ik aanzie u als mijnen vader.
Morgen vroeg verlaat ik u en zeg u vaarwel; doch ik hoop niet voor eeuwig. De kunst
laat mij nog eene schoone baan open: ik zal die met moed bewandelen, en voor mijne
moeder en zuster zorgen, en ook voor u, mijn vader...’
De grijsaard drukte de hand van Walter met eene zichtbare tevredenheid, zegde
hem nogmaals zich niet over hem te bekommeren, en drukte hem dan in zijne armen,
waarin hij hem langen tijd geklemd hield.
Toen de avond gevallen was, gingen Walter en de ouderling nog gezamentlijk een
bezoek aan het graf van Anna brengen. De jongeling bleef, in weemoed verslonden,
eenige oogenblikken voor de grafplaats geknield. Hij rukte een blauw bloemtje, dat
op het graf ontloken was, van zijnen stengel, en plaatste het bij een klein afbeeldsel
van Anna, dat hij, sedert des meisjes afsterven, gedurig op zijne borst droeg.
Des anderendaags 's morgens had Walter het dorp verlaten.
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XVI.
Ongeveer zes jaren zijn verloopen sedert de gebeurtenissen, welke wij in het laatste
hoofdstuk verhaald hebben. De lezer vergeve ons dien grooten stap.
Het is een aangename zomerdag. De zon schiet hare weldoende stralen op de rijke
koornvelden, en terwijl de landbewoners den zondag vieren en rusten, houdt zij niet
op aan de aarde de vereischte warmte te schenken om de vruchten op tijd te doen
rijpen.
De grootste stilte heerscht in het dorp. De reiziger, die het doortrekt, zou licht
gelooven, dat het onbewoond is, indien zijn oor niet zacht getroffen werd door het
zoet geluid des orgels, welk zijne breede tonen, niet slechts in de kleine kerk, maar
als in het geheele dorp doet rondstroomen. Dit hooren is treffend, en moet de ziel
bevredigen van alwie, met eenig godsdienstig gevoel bezield, vermaak schept in
hulde aan de Godheid te betoonen en zich voor de Oppermacht te vernederen. Het
moet hem aanporren, en als dwingen, zich met de andere geloovigen in den tempel
te gaan vereenigen, en zijne gebeden, als eenen Gode aangenamen wierook, met de
gebeden der menigte, ten hemel te doen klimmen. Het is waarlijk een schoon
schouwtooneel, dus eene geheele bevolking hare onrust, haren arbeid, hare
vijandschappen zelfs te zien vergeten, om zich voor eenen tijd met het bewonderen
der Almacht bezig te houden, haren geest als in het hooge der hemelen te doen door-

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 1

70
dringen, zich als in het gezelschap der gelukzaligen verplaatst te gelooven, en de
Godheid te aanbidden.
De hoogmis is ten einde en het volk dringt uit de kerk. Eenigen begeven zich ter
herberg; de meesten keeren huiswaarts en een groot getal gaat zich op het kerkhof
in het ronde scharen; nieuwsgierigheid en eene lichte onrust staan op het gelaat dezer
laatsten geschetst. Voorzeker gaat daar iets plaats grijpen. dat al hunne aandacht
waardig is.
Na eenige oogenblikken wachtens, wordt in het midden van den kring eene kleine
tafel geplaatst. Een persoon, die zich door een weinig meer optooi in zijne kleederen
van de andere boeren onderscheidt, plaatst er zich bij. Naast hem zijn nog twee andere
personen, welke hem in zijne bediening schijnen te moeten helpen. De kring wordt
nu een weinig uiteengezet, en de veldwachter, met zijn wapen aan de zijde, is daar
om de stilte bij het gezelschap te doen in acht nemen.
Een oude grijsaard wordt in den kring gebracht. Zijne gebogene ledematen rusten
op eenen zwaren wandelstok, zijne oogen zijn op den grond gevestigd, en twee tranen,
welke hij zorg heeft ongemerkt van zijne wangen te vagen, dringen hem telkens uit
de oogen. Zijn tred is wankelend en moeilijk. De veldwachter helpt hem om de tafel
te belt limmen, waar hij zich op eenen stoel nederzet.
Het Armbestuur van het dorp heeft dien ouderling aangetrokken, en men gaat hem
verpachten.
Moeilijk ware het te beschrijven, wat die grijsaard, op dit oogenblik, in zijn hart
gevoelde. Gansch zijn vorig leven kwam hem voor oogen. Hij herinnerde zich de
dagen zijner jonkheid, wanneer het werk zijner handen gezegend werd en rijkelijk
in al zijne noodwendigheden voorzag; hij dacht aan zijnen lateren leeftijd, wanneer
hij, met de liefde zijner vrouw begunstigd, hun'gezamentlijken arbeid met milden
zegen had bekroond gezien; en dan zijne kinderen... en dan de ongelukken... O, de
rampzalige verloor zich in dit nadenken. Hij het zijn hoofd op de borst zinken en
hoorde niets meer van al wat rond hem gebeurde.
‘Welnu, vrienden,’ sprak de heer, welken wij reeds hebben aangeduid, ‘welnu,
wie zet hem in?’
Eene poos stilzwijgens volgde op deze woorden: het scheen, dat de koopmanschap
weinige liefhebbers vond.
‘Dertig kroonen,’ sprak eindelijk een der omstanders; en zoodra hij het woord had
uitgesproken, keerde hij het hoofd om, en, met eenen lichten blos op de wangen, den
blos der vreesachtige schaamte, zegde
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hij tot dien bij hem stond: ‘Er moet toch iemand het eerst spreken.’
‘Welnu, dertig kroonen,’ ging de heer voort, dit is al tijd een begin.’
‘Vijf en twintig!’ riep eene andere stem.
‘Twintig!’ sprak een ander.
‘Vijftien!’ riep een zwart mager manneken, dat met de twee handen op zijnen stok
leunende, de oogen gedurig van den roeper tot het te verkoopen voorwerp richtte,
en in zich zelven berekende, hoe hij den ouderling, voor vijftien kroonen, een jaar
lang den kost zoude gegeven hebben en welke winst hij nog daarop kon vinden. ‘Werken,’ dacht hij, ‘kan hij niet meer, tenzij mogelijk het eten schoon maken...’
‘Vijftien kroonen,’ herhaalde de roeper, ‘welnu, pachter Adriaan! Gij spreekt geen
woord meer?...’
Degene wien dit woord toegestuurd was. sprak, na zich eene wijl bedacht te hebben:
‘Dertien kroonen.’
‘Twaalf,’ hernam de vorige.
‘Elf kroonen!’ riep pachter Adriaan.
Het mager manneken bedacht zich nog eenen geruimen tijd, rekende alles nog
eens scherp na, en kwam eindelijk op de gedachte, dat hij den ouderling ook wel kon
gebruiken om de stallen zuiver te houden, eenig huiswerk te doen verrichten, en
hierdoor eenen knecht kon sparen. Hij sprak dan op eenen bitsigen toon:
‘Tien kroonen!’
‘Tien kroonen!’ herhaalde de roeper, ‘is er nog iemand, die lager gaat? Niemand
minder? Niemand?’
Doch niemand sprak een enkel woord. Sommige pachters staken de hoofden bij
elkaar en mompelden. Zij staarden met medelijden op den ouderling en met nijdige
blikken zagen zij op den minstbiedende. Deze zag, dat de koop ging toegeslagen
worden, en eene blijde uitdrukking bekroop zijn vrekkig aangezicht. Eene groote
stilte heerschte in den kring. Eensklaps viel eene zware hand op den schouder van
den kooper. Deze wendde zich om, en een wezen, dat hem en de omstanders onbekend
was, stond vervaarlijk voor zijne oogen. Het was een jonge man. Een blauwe kiel
omgordde zijne leden en eene soldatenmuts bedekte hem het hoofd. Zijne fonkelende
oogen vestigden zich als twee brandglazen in de oogen van den pachter, zijne tanden
knarsten van woede tegen elkaar, en met eene stem, door de woede half versmoord,
sprak hij: ‘Afschuwelijke vrek! hoe zult gij dien ouden man voor
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tien kroonen, een jaar lang kost en kleederen bezorgen? Wat al honger en koude hebt
gij berekend, dat hij zal moeten uitstaan, om u winst op te brengen? Spreek,
verachtelijke menschenkooper, spreek!’
AI de omstanders verbaasden bij die vreemde spraak. De grijsaard scheen als uit
zijne bedwelming op te schieten, reikte zijne armen en poogde te spreken; doch kon
niet. De veldwachter trad nader; de kooper was ontzet en durfde geen woord uiten.
De jongeling greep hem nu nog harder bij de schouders, wierp hem in den hoop, en
tot de tafel snellende, vatte hij den ouderling in zijne armen en riep: ‘mijn vader,
mijn ongelukkige vader, waartoe zijt gij gekomen?’
Een schreeuw ging uit de schaar op, en het woord: ‘Jaak’ ging van mond tot mond.
De grijsaard borst los in tranen, sloeg zijne armen om den hals zijns zoons en drukte
hem tegen zijne borst. Na die omhelzing greep Jaak den ouderling bij den arm, en
eenen blik van woede en verachting op de schaar werpende, verdween hij met hem
en snelde weg uit het dorp.
Een kwaart uurs later zat Jaak met zijnen vader op den kant eener gracht. Jaak was
zoo ver heengevloden, tot hij den dorpstoren niet meer kon bemerken.
‘Vader,’ sprak hij, na eenige stonden gerust te hebben, ‘ik eisch, dat gij mij verhalet,
hoe gij tot dien ellendigen staat gebracht zijt. Ik dacht, en gij hebt het mij altijd door
uwe brieven doen gelooven, dat gij, zooniet in eenen goeden toestand, ten minste
voor armoede beveiligd waart. Spreek, mijn vader, en zeg mij alles; ik ben op dit
oogenblik bezadigd van harte genoeg, om uwe ongelukken te hooren...’
De ouderling drukte de hand zijns zoons en begon:
‘Ik zal u over den dood uwer zuster niet meer spreken, mijn zoon, ik heb u dit
gebeurde gemeld. U de smarten afschilderen, welke Anna onder mijne oogen heeft
moeten onderstaan, en die op mijn hart als looden staven neerbonsden, is onnoodig,
mijn zoon. Uwe ziel zou te veel bij dit verhaal te lijden hebben en de herinnering
zou mij nogmaals het harte breken. Genoeg dat gij weet, dat dezelfde ziekte, welke
uwe moeder uit het leven rukte, ook uwe zuster heeft aangetast en haar vier lange
maanden krank heeft gehouden, vooraleer de laatste banden des lichaams, die haar
aan het leven kluisterden, verbroken waren. Ik heb u insgelijks van Walter alles
verhaald.’
‘Ja, vader, een brave jongen; er zijn er weinigen, die hem gelijken...’
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‘Ik heb sedert lang geene tijding van hem meer ontvangen: hij is ook niet gelukkig,’
sprak de ouderling.
‘Het geld, mijn brave Jaak,’ ging hij voort, ‘dat gij mij hadt afgestuurd, is ten deele
in geneesmiddelen en nooddruft vergaan, en ten deele in de handen des doktors
versmolten. Men wist op het dorp, dat ik eenig geld bezat, en vóór dat de laatste
stuiver verteerd was, durfde ik niemand om eenigen bijstand of hulp smeeken. Het
laatste geld werd gebruikt om het lichaam uwer arme zuster ter aarde te doen bestellen
en later eene mis voor hare ziel te doen lezen. Eenige maanden na de begrafenis, was
ik zoo arm als wij ooit geweest Waren.’
‘En gij schreeft mij niets over uwen ongelukkigen toestand?’ viel Jaak zijnen vader
in de rede.
‘En wat zou het gebaat hebben, mijn zoon, wat kon uw goed hart, uw goede wil
om mij te helpen? Wat kon de droefheid, die ik u zou veroorzaakt hebben, om mij
uit de armoede te verlossen?’
‘O 't is waar,’ zuchtte Jaak, ‘ik kon mijn lijf geene tweede maal verkoopen; maar
toch, ik hadde gezien, ik zou een middel gevonden hebben. God, God!... Ga voort,
vader...’
‘Ik besloot alsdan,’ vervolgde de ouderling, ‘mij bij den armmeester van onze
parochie aan te bieden en hem eenigen onderstand te verzoeken. Hij klaagde mij
eerst, dat hij met zooveel arme menschen overlast was; maar eindelijk toch besloot
hij mij uit te besteden. Gij hebt daareven gezien, mijn zoon, in welken staat ik mij
bevond: dit heb ik reeds eene andere maal onderstaan’...
‘Bitter is mijn lot gedurende die laatste jaren geweest. Gij weet, Jaak, dat ik nooit
den arbeid gevlucht heb, dat mijne armen nooit ledig geweest zijn; doch nu kan ik
niet meer werken: mijne oogen zijn verslapt, mijne armen zijn stram geworden, mijne
beenen dragen mij nog nauwelijks, en de smarten hebben mijn gansch lichaam
ondermijnd. Niettegenstaande dit alles, eischte de pachter, bij wien ik besteed was,
dat ik nog zou geslaafd hebben. Mijn moed wankelde niet; doch mijne ledematen
waren ongehoorzaam, en ik moest mijne onmacht door slechte behandeling bezuren.’
‘En hoe is de naam van den schelm!’ riep Jaak verwoed uit, die mijnen vader heeft
durven te kort doen! Noem hem mij, en zijn bloed zal die misachting duur betalen!
o ik zal dien booswicht onder mijne voeten verpletten! Mijner wraak zal hij niet
ontsnappen! Vader, vader! wie is dit wangedrocht?’
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De ouderling schudde het hoofd, reikte de hand aan zijnen zoon, welke recht was
opgevlogen, en deed hem teeken neer te zitten.
‘Indien ik uwen opvliegenden aard niet gekend en gevreesd hadde, mijn zoon, zou
ik u dien mensch reeds lang genoemd hebben.’
‘O gij noemt zulk een wangedrocht nog een mensch!’ riep Jaak uit
‘Mijn zoon, dat dit u nooit verbaze. Het slecht is den mensch eigen. Ik lieber ten
minste nooit andere proeven van gehad.’
Jaak had zich weder naast zijnen vader geplaatst. Deze ging voort:
‘Eindelijk werd mijn ongelukkige toestand aan den armmeester bekend, en hij
besloot mij andermaal te verpachten. Ik verschrikte, wanneer hij mij zijn besluit
aankondigde, en zou bijna zoo lief in mijn ongeluk gebleven zijn, als nog eens tot
voorwerp eener verkooping te moeten verstrekken. Edoch, er was niets aan te doen:
hij zegde mij dat ik tegen mijn geluk wilde werken; hij verstond mijne schaamte niet.
Het overige weet gij, mijn zoon... Zeg mij nu welk uw voornemen is?’
‘Wij zullen naar Antwerpen gaen, vader, en ik zal zorgen, dat de armoede u
voortaan niet meer genake.’
De gedachte van Antwerpen deed den ouderling schrikken; hij toonde echter aan
zijnen zoon, dat hij tevreden was.
Wanneer Jaak dit laatste aan zijnen vader zegde, had hij niet goed nagedacht
welkdanig zijn tegenwoordige toestand was. Dit kwam hem te binnen, terwijl hij
langzaam met zijnen vader de Antwerpsche stad naderde, en die gedachte beklemde
zijne ziel en deed hem eenen kalmen blik slaan op hetgeen hij voor het oogenblik
was en doen kon. Geld bezat hij weinig; hij had bij zijne afdanking wel eene kleine
som uit de massa getrokken; doch hoelang zou die in bun beider nood voorzien
hebben? In de stad kende hij niemand. Wat zou er van hem en van zijnen ouden
vader geworden!
Hij sprak echter van dit alles aan den grijsaard niet, uit vrees hem te vroeg en
nutteloos de ziel te ontrusten.
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XVII.
Eer wij met onze geschiedenis voortgaan, schijut het ons noodig eenige woorden te
zeggen over het leven, welk Jaak bij den krijgsdienst geleden had. Zoo de jongeling
zich waarlijk tot dien staat geneigd hadde gevoeld, zou hij voorzeker in denzelven
vooruitgang hebben kunnen maken, en mettertijd den eenen of anderen graad bekleed
hebben; want Jaak was niet zonder eenige geleerdheid te bezitten. Zijn vader had
hem, gedurende zijne voorspoedige jaren, dien schat willen doen verkrijgen, wel
verzekerd, dat de ongeleerde mensch in onze hedendaagsche maatschappij als een
vreemdeling te boek staat. Doch de jongeling had het soldaat wezen voor zich als
eene slavernij van zeven jaren aanzien; het was eene noodige opoffering, welke hij
gedaan had; het was een werk, dat hij had aangenomen en waarvoor hij reeds betaald
was geweest; het was eene daghuur van zeven jaren, waarvan hij het loon bij het
begin reeds had getrokken. Men geloove echter niet dat de jongeling dien staat met
wederzin en spijt bediend had: neen, Jaak was te edelmoedig van harte, om over eene
goede daad spijt te kunnen hebben. Integendeel hij verheugde zich telkens, wanneer
hij dacht, dat hij zijn braaf huisgezin hierdoor aan de ellende en aan den honger
onttrokken had, en zijnen armen vader van dienst was geweest. Dit was hem
vertroosting voor alles.
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Edoch gedurende zijnen diensttijd waren hem velerhande smarten ten deele ge vallen.
Hij had eerst het afsterven zijner geliefde moeder en dan dit zijner tedere zuster
moeten vernemen, en het was hem niet vergund geweest hunne laatste levensstonden
bij te wonen, hunne laatste woorden in zijne ziel te voelen dalen en hunne laatste
zuchten als een' gewijden schat in zijn hart op te sluiten. Zijne moeder had op hem,
bij haar doodsbed, geroepen, en hij was daar niet geweest, om haar de hand te drukken,
haar een laatst vaarwel te zeggen en hare oogen te sluiten. Zijne zuster had zijnen
naam, in hare laatste oogenblikken, wanneer haar de stem bijna ontgaan was, nog
gestameld, en hij was daar niet geweest, om haar eenen laatsten broederkus te geven
en op haar lijk te weenen... En bij dit alles had zich nog de gedurige twijfel gevoegd,
welke hij over den toestand zijns vaders, waarvan hij zoo ver verwijderd was, voedde.
Die gedachte had den jongeling hevig gefolterd: zijne gewone stilzwijgendheid was
hierdoor nog vergroot geworden en, om zoo te zeggen, in eene zwarte
droefgeestigheid, welke hem gedurig bij bleef, veranderd. Dit oorzaak dat, zoo Jaak
geene vijanden, ten minste weinige vrienden bij zijne makkers ontmoette. Het was
niet gemakkelijk om met Jaak vriendschap te maken: hij schuwde de menschen, en
zijn hart bleef gestadig aan de lichte aandoeningen gesloten. Die koelheid van gevoel
verdween slechts, wanneer hij, door langdurige opmerkingen, den aard eens makkers
had leeren kennen, en dan schonk hij hem ook zijn volle vertrouwen en diende hem
niet zelden tot raadsman. Nu, die vrienden, zooals wij reeds gezegd hebben, waren
in klein getal. De anderen aanzagen den jongeling als eenen menschenhater, als een,
die vol hoogmoed en opgeblazenheid was, en zich te groot achtte om met hen om te
gaan. Wat deze laatsten het meest tot nijd aanporde, was dat Jaak nooit aan hunne
woelige vermaken en slemppartijen deel nam. De jongeling gaf nogtans op dit alles
weinig acht, ging, zooals men zegt, zijnen weg recht door, en voldeed stiptelijk aan
de plichten, die hem ten laste vielen.
Om nog een staaltje te meer van Jaaks inborst te geven, willen wij hier een klein
geval overschrijven, dat den jongeling te Bergen overkwam.
In alle krijgskundige afdeelingen zijn er mannen, welke zich geoefend hebben in
het vechteu, en door hunne kundigheden in het moorden vermaard, gedurig twist
zoeken, om met den eenen of den anderen in
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tweestrijd te kunnen treden, en aldus proeven hunner dapperheid te geven. Een vriend
van Jaak had zich gedurende eenen langen tijd aan de bespottingen, versmadingen
en uitdagingen van een dier haantjens blootgesteld gezien. Die jongeling was zwak
van gesteltenis, en bezat wel edelmoedigheid, doch geene dwaasheid genoeg, om
zijn leven te gaan wagen tegen eenen, die hem in wapenhandel oneindig ver te boven
ging; te meer hij was geen schermmeester en kon derhalve met den anderen niet
vechten. Jaak had die onrechtveerdige en laffe terging meer dan eens beschouwd en
zijn bloed daardoor van woede voelen koken. Eens dat de verwaande schermmeester
nog verder dan gewoonte in zijne lafheid geweest was, ging Jaak hem, eenige stonden
later, vinden, en zegde hem, dat hij de eer zijns vriends, mits men dit zoo noemde,
gereed was te verdedigen, en als schermmeester zich de zaak aantrok. De bespotter,
welke den zoon van Pieter eenen zekeren eerbied toedroeg, weigerde eerst met hem
in strijd te treden.
‘Het moet echter geschieden,’ zegde Jaak koelbloedig; ‘eene zaak slechts heb ik
u te belasten: en dit is, dat niemand van ons tweegevecht iets zal weten, en dat gij
van heden af mijnen vriend in vrede zult laten.’
Dit werd toegestaan en het uur des gevechts werd gekozen. ‘Ik wil geene getuigen,’
zegde Jaak nog. Dit punt leed veel moeite om door te krijgen; want de schermmeester
hield veel van de proeven zijner dapperheid in het openbaar te geven. Hij moest zich
echter volgens Jaak's wil gedragen.
Het tweegevecht had plaats, en Jaak, hetzij hij te zeer door de woede vervoerd
was, hetzij waarlijk zijn tegenstrever hem in behendigheid overtrof, kon niet lang
den strijd uithouden, en ontving eenen sabelslag in den rechterarm, waarbij hij op
den grond neerstortte. De medevechter hielp hem eenen zakdoek om de wond binden,
om het verlies van bloed een weinig te stutten; en op het gebod van Jaak, die hem
nogmaals zijne belofte herinnerde, vluchtte hij van de plaats en het hem alleen liggen.
Het verlies van bloed had den gewonde dermate uitgeput, dat hij zich niet in staat
bevond zich op te richten. Hij bleef dan, uitgestrekt en in zijn bloed zwemmend,
liggen, tot dat eenige voorbijgangers hem naar het gasthuis deden vervoeren. Daar
de wonde niet zeer gevaarlijk was, bevond zich de jongeling weldra hersteld; doch
nu wilde de overheid weten, bij welk geval Jaak die kwetsing had ontvangen en
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wie er de dader van geweest was; want het scheen klaar, dat dit in tweegevecht was
geschied. Jaak verklaarde daarover niets te kunnen zeigen; en geene middelen ook
waren bekwaam hem zijn geheim te ontrukken. Schoon met tegenzin, werd hij door
zijne overheid tot eenige maanden gevangenis verwezen, en hij onderstond die straf.
Dit voorval had de schermmeester over zich zelven beschaamd gemaakt, en
wanneer hij den jongeling, na zijne gevangenis, voor de eerste maal zag, zwoer hij
hem eene eeuwige vriendschap.
Wanneer Jaak zijne vrijstelling bekwam en naar huis mocht keeren, het hij zijne
weinige vrienden, diegene welke zijnen aard en goede inborst hadden leeren kennen,
in de grootste droefheid.
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XVIII.
Keeren wij nu tot het vervolg onzer geschiedenis terug, en zien wij in welken toestand
Jaak en de ouderling zich bevonden.
Jaak, zooals wij reeds gezegd hebben, bezat eenig geld, dat hij, bij zijne afdanking
van het leger, had getrokken. Wij weten niet hoe hoog die som juist liep, schoon Jaak
gedurende de zeven jaren van zijnen krijgsdienst zeer zuinig en spaarzaam geleefd
had; althans is het zeker dat dit geld de twee ongelukkigen niet lang voor de armoede
kon bevrijden.
De jongeling had met zijnen vader een klein vertrek in een der arme wijken der
stad gehuurd, en had, bij zijne intrede, twee weken op voorhand betaald. Eenig geld
werd er nog besteed om klein, onontbeerlijk huisgerief te koopen en zich drie busselen
stroo, welke tot rustbed moesten dienen, aan te schaffen.
Van den tweeden dag, dat Jaak zich in de stad bevond, had hij begonnen alle moeite
aan te wenden om werk te bekomen. Hij stond gansche dagen op de markt te wachten,
zooals hij reeds over zeven jaren gedaan had, in de hoop dat hem iemand zou
uitgekozen hebben, om hem te laten arbeiden. Dan, dit gebeurde niet. Er was echter
werk genoeg; want het jaargetijde was voordeelig; de kaden krielden van Werklieden;
dagelijks kwamen er eene menigte schepen de Antwerpsche
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haven binnen, om hunne rijke vrachten aan den handel te komen overleveren, en den
overvloed in de stad te verspreiden.
De oorzaak, welke Jaak in den beginne niet opmerkte, en waardoor hij immer
achteruit gesteld werd, gaan wij trachten onzen lezer te doen verstaan. Wie een weinig
met den staat der Antwerpsche werklieden bekend is, zal weten, dat er bij de
zakdragers, welke aan het laden, ontladen en vervoer der koopmanschappen werken,
een gedeelte bestaat, welk, geene vaste arbeiders zijnde, de helft van het jaar zonder
werk is, en op de buitenkansjes, zooals men die noemt, moet leven. Dit gedeelte is
in het algemeen uit eene menigte luierikken samengesteld. De tijd, waarop zij niet
werken, wordt doorgebracht met op de markt te staan praten en sjouwelen, ofwel in
de kroeg te zitten drinken. Bij deze mannen had Jaak, die geene kennis aan iemand
in de stad had, zich gevoegd. Daar hij echter met hen nooit de kroeg binnenstapte,
en zich tusschen den hoop immer als alleen hield en weinig sprak, was hij weldra
een vijand zijner makkers geworden. Men had begonnen hem uit te noodigen om te
komen drinken. Jaak had vriendelijk geweigerd. Men lachte eerst met hem en dan
begon men hem tergende woorden toe te werpen, die wel niet bekwaam waren den
jongeling in woede te stellen; doch die niet nalieten hem te pijnigen. Jaak verdroeg
dit alles sprakeloos, en zijne makkers, hierdoor nog meerder aangehitst, gingen verder
in hunne tergingen. Zekeren keer, nogtans, dat de jongeling meer dan naar gewoonte
had moeten uitstaan, was hij in eene woede geschoten, welke hij nog nooit gekend
had: het bloed doorstraalde gloeijend zijn aangezicht, hij schuimbekte, knarste op
zijne tanden, en eene ratelende spraak kwam hem onverstaanbaar uit den mond. Zijne
vuisten ineen wringende, stapte hij grijnzend tot den hoop, als gereed om eene prooi
aan te vallen en te verscheuren. Die buitengewone ontsteltenis bracht schrik in den
laffen kring; allen deinsden achterwaarts, en zich verspreidende, lieten zij den
jongeling alleen staan. Jaak ging tegen eenen paal leunen, en trachtte de hij gingen
zijns boezems te bedaren. Eene diepe verachting volgde eindelijk op de gramschap.
Sedert dien dag werd Jaak in het geheel niet meer aangesproken. Men vreesde
hem en hij bleef als een vreemdeling tusschen zijne makkers. De vervolging dezer
laatsten was echter slechts van vorm veranderd. Zij hadden te zamen een besluit
genomen, dat niemand van hen zich tot eenig werk zou begeven, indien Jaak van de
arbeiders deel
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maakte. De jongeling moest dit zekeren dag ondervinden, en ditmaal was het geene
gramschap, maar eene diepe droefheid, die zijn hart overmeesterde.
‘Verachtelijke schepsels,’ sprak hij in zichzelven, ‘wisten zij welk kwaad zij door
hunne laffe vervolging bedrijven, o zij zouden huiveren! Wisten zij, dat zij niet alleen
mij, maar ook mijnen armen vader den nooddruft benemen!... Dat zij ons mogelijk
zullen dwingen van honger te sterven!... Godl God I...’
Tranen rolden, bij dit hartverscheurend nadenken, over de wangen des jongelings.
Hij verliet den hoop, om die droefheid te verbergen, en ging, radeloos en wanhopend,
de kaden der Schelde bewandelen. Daar zag hij alles werkzaam en vol leven. Hij zag
de arbeiders, jokkend en lachend, de koopwaren lossen en vervoeren. - ‘Hoe gelukkig
zijn ze,’ dacht hij. ‘Met een blij gelaat zullen zij dezen avond naar huis keeren en
het loon huns arbeids aan hun huisgezin brengen. Met vreugde en tevredenheid zullen
zij het hoofd en de leden ter rust leggen, en een zachte slaap zal hun het zwoegen
van den dag doen vergeten... En ik, ik zal dezen avond, zooals reeds zoo vele dagen,
met een verbrijzeld hart, mijne woonst binnentreden; ik zal mijnen verhongerden
grijzen vader op eenigen nooddruft vinden wachten, en ik zal hem moeten zeggen:’
Wederom niet gewerkt, vader! ‘Ik zal mijne leden op het stroo nederleggen, en de
slaap zal mijn afgemat hot fd vluchten. Den nacht zal ik in zwarte gepeinzen
doorbrengen, en de morgenstond zal mij andere knellende gedachten bewaren. o
indien ik slechts, zooals over zeven jaren,’ ging Jaak, na eenige oogenblikken, in
zichzelven voort, ‘iemand vond, die mijne vrijheid eene tweede maal wilde koopen,
ik zou nog eens soldaat worden, en mijn vader zou, voor het overige zijns levens,
voor de armoede bevelligd zijn... Of zoo ik op een schip konde dienst krijgen en eene
reize aannemen... o dit is een goede inval!’ riep de jongeling uit, en zijne oogen
tuurden op den breeden Scheldestroom. Een straal van hoop verspreidde zich nu over
zijne wezenstrekken, en hij wandelde voort.
Eenige stonden later ontmoette hij eenen schipper, die, met den ronden blinkenden
hoed op zijde, de handen in den zak, en de blijdschap en tevredenheid op het
aangezicht, over de kaai wandelde. Jaak sprak hem aan, gaf hem zijn voornemen,
eene reis op zee te doen, te kennen, en vroeg hem of hij geen schip wist, dat nog
manschap noodig had. - ‘Juist, vriendje,’ sprak de schipper, den jongeling met eenen
scher-
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pen blik beziende, ‘wij vertrekken binnen eenige dagen, en het getal der
varensgezellen is nog niet ten volle. Gij ziet er mij een brave kerel uit. Kom, ik wil
u aan den kapitein voorstellen.’ Jaak's hart klopte van blijdschap, en hij volgde den
schipper.
Zijne verwachting werd nogtans teleurgesteld. De kapitein vroeg hem, hoevele
zeereizen hij reeds gedaan had, en op het antwoord ‘geene,’ deed hij den jongeling
verstaan, dat hij reeds veel te oud was, om nog het matrozenleven aan te nemen en
een goed zeeman te worden.
Jaak trad, nog droefgeestiger en wanhopiger dan te voren, de stad binnen, en bleef
er als een ontzinde ronddwalen.
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XIX.
De maan klom statig in den gestarnden hemel. De zoele avond wind ruischte zachtjes
door de Antwerpsche straten en lokte tot de wandeling uit. Eene hemelsche kalmte
scheen over het aardrijk verspreid, en geen gunstiger oogen blik kon tot zachte
mijmerij uitgekozen worden. Ook waren de straten als bezaaid met wandelaars. Hier
zag men een' dichterlijken jongeling, met het hoofd ter aarde gebogen en in gedachten
verslonden, voortstappen en de geurige lucht met zalig genoegen inademen. Daar
zag men ionge gelieven, aan elkanders arm gehecht, en de kloppende boezems tegen
elkaar, in de straten rondzweven en in kozende woorden en schoone toekomstdroomen
verdwalen.
Alles was rust en stilte, genot en zaligheid.
Op eene der steenen banken, welke op de Groenplaats verspreid staan, zat een
jongeling met de armen op de borst gekruist. Zijne blikken staarden scherp en nijdig
op de kalme, zalige wandelaars, Welke, onder de groene lanen, telkens voorbij hem
heen en weder stapten, doch geen' enkelen blik op hem lieten vallen.
Onmogelijk ware het te beschrijven, welke gedachten in het hoofd diens jongelings,
waarin de lezer licht onzen Jaak zal herkennen, rondwoelden, en welke nijpende
gewaarwordingen en driften zijnen boezem deden opzwellen en verscheurden.
‘o Maatschappij,’ zuchtte hij, ‘wat poel van ongelukken en onttooveringen zijt
gij! o God! waarom stort gij de maat uwer gram-
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schap op eenige hoofden ten volle uit, en waarom overlaadt gij anderen met uwe
weldaden! Ben ik dan uw zoon niet? Hebt gij mij niet zooals anderen uit hetzelfde
stof opgeroepen, en is mijne schuld, zijn mijne zonden grooter dan die dergenen,
welke ik daar, voor mijne oogen, in geneuchten zie baden?... o, ik vraag geene
geneuchten, neen, ik heb geen zoet genot noodig; maar kan ik dan toch van die
overgroote smarten niet vrij blijven, of moet ik voor anderen lijden?...’
De jongeling het het hoofd, bij dit gezucht, op de borst zinken, bleef eenen langen
tijd onbeweegbaar en zegde verder:
‘o God, ik vraag niets voor mij: doch laat mij slechts alleen lijden; waarom moet
mijne ziel nog op elken stond verscheurd worden, door het lijden na te zien van hem,
die mij alleen aan de wereld geketend houdt? Waarom moet mijn arme, oude vader
onder het gewicht der rampen bezwijken? Waarom toch moet zijn lot immer zoo
afgrijselijk blijven, en nooit eenige verzachting bekomen?’
Hier werd de jongeling in zijne verzuchting gestoord door een jeugdig paar, dat
naast hem, op de bank, plaats kwam nemen en wier liefdewoorden zijn oor troffen.
‘o Helsche spotternij!’ sprak hij in zichzelven; en hij stond van de bank recht en
verdween in de omliggende straten. Zijn boezem klopte hevig, en een brandend vuur
scheen al zijne ledematen te doorloopen.
Lang bleef hij de straten doorkruisen, vóór dat die gloed in hem verkoeld was;
eindelijk werd hij genoodzaakt zich aan den hoek eener straat, tegen eenen paal te
plaatsen en een weinig te rusten. Nu schenen zijne gedachten eene andere wending
te nemen, en hij voelde zich in gramschap tegen zichzelven ontsteken:
‘Onnuttig mensch,’ sprak hij, ‘waartoe zijt gij dienstig? - Om uwen ouden grijzen
vader van honger te laten sterven!... Waartoe dient u thans de groote ziel, die gij
altijd gedacht hebt te bezitten, en die u u zelven weerdiger dan anderen deedt
gelooven?-0, hoogmoed!’ riep hij, ‘anders niet dan hoogmoed; gij kent u te groot,
om u voor anderen te vernederen! En wie zijt gij dan, om zulke gevoelens te voeden?
- Een arme boerenzoon, een afgedankte soldaat. En wat doet gij? - Gij laat uwen
vader honger lijden!... Verachtelijk schepsel! Waarom niet voor de voeten van anderen
gekropen? Waarom niet, als zoovele anderen, de openbare gunst afgebedeld? Waarom
zijt gij te grootsch, te hooveerdig om aalmoezen te vragen?... Ja, vader, ja, uw zoon
zal bedelen, en gij zult niet van honger sterven?...’

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 1

85
De jongeling stapte nu als ontzind en verdwaasd door de straat. De nacht was
intusschen reeds ver gevorderd. Een rijke persoon kwam hem te gemoet. ‘Mijnheer,’
sprak de jongeling met eene bevende stem, ‘eene aalmoes, in Gods naam, ik heb
honger?’
De heer bezag hem, grimlachte en sprak: ‘Ik geloof, dat gij nog meerder dorst
hebt, mijn vriend; want uwe oogen staan reeds verdraaid, en gij waggelt op uwe
beenen.’
Jaak bleef bedwelmd staan, zag den heer vertrekken en sloeg zich met de hand
voor het hoofd: ‘Doemnis!’ gilde hij, ‘doemnis!... Neen, vader, gij zult toch van
honger niet sterven!...’
En zijne vuisten stuiptrekkend toewringende, snelde hij voort.
In eene kleine, donkere straat ontmoette hij eenen tweeden persoon, stapte recht'op
hem aan en hem bij de keel vattende, sprak hij: ‘Geld! ik moet geld hebben! al uw
geld!’ De aangetaste gebruikte al zijne macht, om uit 's jongelings handen los te
raken en te schreeuwen; doch deze sprak hem razend toe: ‘Zoo gij eenen enkelen
schreeuw laat, nijp ik u den strot vast!’ en zijne hand wrong nog nijdiger dan te voren.
Eene kostelijke beurs werd den jongeling toegereikt; hij greep ze vast, het den
aangetaste los, en verdween.
Een half uur later, trad Jaak in het arme vertrek, waar zijn vader, in eenen hoek
neergezeten, eenen rozenkrans tusschen zijne magere vingeren rolde, en bad.
‘Zijt gij daar, Jaak,’ sprak de ouderling. ‘Hoe is het, mijn zoon? Uw lang vertoeven
heeft mij ontrust, en ik was bezig gebeden voor u tot God te stieren.’
Die stille, bezadigde en zachte woorden schenen als messen door het hart van Jaak
te vlijmen. Bij het zien der hemelzalige, biddende houding, waarin hij zijnen vader,
bij het intreden, ontdekt had, was als killig ijs op zijn hart gevallen en had het als
toegenepen. Hij bedwong echter zoo goed mogelijk die aandoening, en sprak op
eenen onbeduidenden toon:
‘Vader, hier is brood. Gij kunt u versterken; want gij hebt vandaag nog niets
gegeten.’
‘Gij hebt dan werk gevonden, mijn zoon?’ sprak de ouderling.
Die kleine opmerking deed Jaak bleek worden als een doode. Hij wachtte eenige
oogenblikken om antwoord te geven. Eindelijk zichzelven geweld aandoende, zegde
hij:
‘Ja, vader, ik heb vandaag eenig werk verricht, en men heeft mij dezen avond daar
voor betaald.’
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De vader at het brood en dronk een teugje water. Jaak deed alsof hij gretig at; doch
hij voelde zich de keel toenijpen: ‘Dit brood,’ dacht hij, ‘is met gestolen geld betaald
en de diefstal met eene leugen bekroond...’
Eenige stonden later begaven beiden zich te bed.
De nacht, welken Jaak doorbracht, was afgrijselijk; want zijne gedachten lieten
hem geenen oogenblik rusten. Het scheen hem, dat er tusschen zijn vorig leven en
dien avond een scheidspaal gesteld was, welken hij nimmer kon overtreden; dat er
op zijn geweten eene vlek gevallen was, welke hij nimmer kon uitwisschen, en al
het goede, dat hij in zijn gansch leven verricht had, al de opofferingen, welke hij ten
voordeele van anderen had gedaan, opeens hunne weerde verloren hadden, en door
de zwarte daad van dien enkelen avond voor eeuwig besmeurd waren: ‘Ik heb een
schelmstuk bedreven,’ sprak hij zichzelven toe, ‘ik heb mijne eer, mijne tot hiertoe
onbesmette eer gekrenkt... God, God!’ Dan dacht de jongeling aan de gevolgen zijner
misdaad en de woorden: rechtbank, gevangenis, vlogen hem gedurig door den geest.
Dan ook dacht hij aan het verdriet, aan de wanhoop van zijnen ouden, grijzen vader,
en dit laatste denkbeeld deed hem overvloedige tranen storten. Dan, dit weenen nam
een einde, de hoop scheen voor eenige oogenblikken in des jongelings geest te
herkomen; doch dit was van korten duur. Weldra maakten angst en naberouw zich
weder meester van zijne ziel, en hij herviel in zijne zwarte gepeinzen. Het klamme
zweet droop hem van het lichaam, zijn boezem was als door de hitte verzengd, zijn
brein scheen te gloeien, op te zwellen en zijn bekkeneel aan stukken te willen breken.
o, eene vervaarlijke wanhocp greep den ongelukkigen jongeling toen aan, en hadde
zijn oude vader daar niet, nevens hem, in dezelfde kamer, liggen rusten, zou hij zich
voorzeker het hoofd tegen den muur te bersten geloopen en zoo een einde aan zijn
rampzalig leven gemaakt hebben.
Het was in die gesteltenis van geest, dat de rampzalige Jaak den dageraad verbeidde.
De zon stond nog geene twee uren in den helderen hemel te pralen, wanneer twee
gewapende mannen het vertrek van Jaak binnentraden, en, na eene scherpe
huiszoeking, waarbij zij de ontnomene beurs vonden, hem uit zijns vaders armen
rukten. en hem dwongen hen te volgen.
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XX.
Het is tien ure des morgens. Eene groote menigte volks staat voor het Paleis van
Justitie en loopt, bij het openen der breede poorten, als verwilderd in de zaal, waar
er dien dag eene veroordeeling moet plaats grijpen. Opmerkenswaardig is het, de
wezens der toehoorders en hunne verschillende gewaarwordingen gade te slaan.
Eenige aanzichten hebben die plompe uitdrukking, welke slechts eene ijdele
nieuwsbegeerte, uit werkeloosheid voortgesproten, aanduidt; anderen dragen op het
voorhoofd als den stempel, dat zij, die daar komen zien, zelve booswichten zijn en
vóór den rechterstoel, waar zij nu als door eene noodlottige nieuwsgierigheid
heengetrokken worden, te eenigen dag als misdadigen zullen verschijnen. Op het
wezen der meeste vrouwen staat eene zucht naar gewaarwordingen, eenen dorst naar
zielschokkingen geprent. De rechters wachten niet lang om hunne plaats te nemen.
Eenige stonden later wordt de beschuldigde tusschen twee diefleiders binnengebracht.
De oogen der toehoorders wenden zich met eene wreede weetgierigheid en
onderzoeklust tot hem, en ieder waant op zijn aangezicht en in zijne oogen de
boosaardigheid zijner ziel te ontdekken.
Jaak is neerslachtig en bezadigd; hij staart het volk niet aan met dien hoonenden
spot, welke sommige veroordeelden tot op het schavof
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toe bijblijft, en die geene proeve van moed, maar wel van verwaande onwetendheid
en laffe onbeschaamdheid aanduidt.
Een der deurwaarders gebiedt de stilte in de gehoorzaal, en de akte van
beschuldiging wordt voorgelezen.
Nu wordt de aanklager voor den beschuldigde gebracht. Jaak ziet hem stijf in de
oogen, en de aanklager bevestigt albevende, dat hij den man herkent, welke hem
aangerand en gedwongen heeft zijn geld af te geven. Men vraagt Jaak, of hij dm man
herkent. De jongeling zegt, dat zijn advokaat voor hem zal antwoorden: zijn
voorspreker had hem belast dit te zeggen. De advokaat, welke men Jaak toegevoegd
had, was een dier jonge rechtsgeleerden, welke hunne proeven eerst eenige jaren op
de arme menschen moeten uitoefenen, en hierdoor moeten trachten allengs weerdig
en bekwaam genoeg te worden, om later voor anderen, welke fortuin bezitten, te
kunnen pleiten. Het was te meer een groote twister, een hevige haspelaar, een
praatzieke, welke duizende woorden en volzinnen gebruikte om eene zaak
onverstaanbaar te maken, daar, waar slechts eenige woorden en een grein gezond
verstand noodig waren, om de zaak klaar en duidelijk te doen voorkomen. Hij had
zijne redevoering begonnen, en was reeds zeer hoog in zijne gebaren en drogredenen
geklommen, toen Jaak opeens recht stond, en zijne stem hoven die zijns voorsprekers
verheffende, aan de rechters vroeg om zelf eenige woorden te mogen spreken.
Men verzocht den advokaat zijne rede te staken. Deze het zich, ontsteld en
grammoedig, op zijne bank vallen, en zag met verwilderde oogen op den
aangeklaagde, door wiens schuld het was, dat hij in het schoonste zijner aanspraak
gestoord werd, en eenen volzin, waarop hij veel gerekend had, niet had kunnen
voleinden.
Jaak sprak koelmoedig en bedaard: ‘Mijnheeren, ik wil u hier niet langer bedriegen,
noch u aan de lasterende logens van mijnen advokaat blootstellen. Ik beken u openlijk,
dat ik schuldig ben aan het feit, waarvan men mij beticht heeft, en dat ik dien man,
die daar zit, gedwongen zijn geld ontroofd heb.’
Die openbare bekentenis deed eenen grooten indruk op de rechters. Een dezep,
die bij de zielroerende redevoering des jongen advokaats in slaap gevallen was,
richtte het hoofd op, wreef zijne oogen en zag met verwondering naar den
beschuldigde. Anderen, welke zich bezig hielden met figuurtjes te krabbelen op het
papier, dat voor hen lag en dienen moest om aanmerkingen op de pleitrcde en
getuigenissen te
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maken, vaagden, als verbaasd, hun kunst werk uit en luisterden met aandacht op die
ongewone verklaring. Menig spottende oogslag viel ook op den gehoonden advokaat,
wiens wezen door eenen laffen, nijdigen grimlach ontzet was.
De voorzitter stuurde het woord tot Jaak en vroeg hem, wat hem toch tot die
schandige misdaad had bewogen.
‘Mijnheer,’ sprak Jaak, ‘ik dacht op dit oogenblik, mijne redenen daartoe te hebben,
en die redenen waren, zoo niet rechtveerdig, ten minste dwingend. Verders verzoek
ik u, zoohaast mogelijk, uitspraak te doen.’
De voorzitter en eenige der rechters deden nog andere vragen aan den beschuldigde;
doch deze antwoordde niet, ofwel gaf een onbeduidend antwoord. De daad nogtans
was, door verscheidene omstandigheden, te goed bewezen, om nog eenigen twijfel
aangaande de plichtigheid des beschuldigden te laten.
De rechters verwijderden zich dan in eene zij kamer, en, na een k waartier uurs,
kwamen zij hunne plaats hernemen. Koelbloedig hoorde Jaak het vonnis aflezen,
waarbij hij tot tien jaren dwangarbeid veroordeeld werd.
Volgens wij die gebeurtenissen hier beschreven hebben, zou men licht kunnen
gelooven, dat dit alles kalm en onverschillig voor Jaak was afgeloopen. Het was
echter zoo niet: Jaak had eene groote ziel, en de kracht alleen, welke die
grootmoedigheid hem verleende, was oorzaak dat niets van hetgeen hij inwendig
gevoelde, op zijne wezenstrekken had te lezen gestaan. Hij wilde het volk zich niet
laten verzadigen met op zijn aangezicht wanhoop, angst en zelfsverwijt na te speuren.
Ik zal hem,’dacht hij, ‘tot geen schouwspel verstrekken..’ De grootste pijniging,
welke hij onderstond, was te denken, dat zijn vader mogelijk bij de veroordeeling
tegenwoordig was, en daar, tusschen het volk, de dood, ja meer dan de dood, de
schande en verachting smaakte. o ja, hij stond daar mogelijk zijn' zoon, zichzelven,
en de moeder, die hem zulk een kind gebaard had, te vervloeken. Jaak echterdwaalde
in zijne gissingen. zijn vader stond, ja, bij den hoop; hij had zijne laatste krachten
uitgeput, om zich op die afschuwelijke plaats te begeven; hij had den alsemkelk van
zijn zoo langdurig lijden tot den bodem toe willen ledigen; doch hij vloekte zijnen
zoon niet. Integendeel hij had de opoffering van Jaak begrepen, en hij beweende die
opoffering. Hij kon ze niet verrcchtveerdigen, doch hij had mede-
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lijden met zijnen zoon; hij beminde hem, zelfs om zijne misdaad, want had hij niet
die misdaad bedreven om zijnen vader van den honger te bevrijden? o ja, Jaak was
plichtig volgens de wereld, plichtig in de oogen der menschen; doch zuiver voor de
oogen en in het hart zijns vaders.
Hadde de jongeling dit gevoelen zijns vaders gekend, hoeveel te meer nog zou hij
de beschuldigingen, de schande en de veroordeeling veracht hebben! Met welke fiere
trots zou hij zelfs op zijne rechters hebben nedergezien! Doch neen, dit ware voor
Jaak's deugdzaam hart nog niet genoeg geweest: hetgeen hij bedreven had, was een
schelmsluk; hij had daardoor zijn geweten besmeurd, zijne eer bevlekt, niet de eer,
welke hem de menschen hadden kunnen toekennen, maar dit edel gevoel, die
tevredenheid zijner ziel, welke hij voortijds in zijn hart gewaar werd. O, die schat
had hij verloren, en dit denkbeeld bedroefde hem de ziel en maakte hem voor alles
onverschillig.
Doch keeren wij tot Jaak's vader terug.
De ouderling ontwaarde bij het veroordeelen zijns zoons, die innige ontroering,
die diepe beschaamdheid, welke ieder eerlijk hart moet gevoelen, wanneer men zich
voor den rechterstoel gesleept en met eene onteerende daad beticht ziet. Hij had zich
met zijnen zoon als vereenzelvigd. AI de aantijgingen, welke zijn kind toegestuurd
werden, waren als aan hem zelven gedaan, en vielen hem als zoovele steenen op de
borst en verpletterden zijne ziel. Jaak vertegenwoordigde daar, in 's grijsaards oogen,
hem en zijne geheele verwantschap; en de schande, welke hij op zich laadde, scheen
als op al zijne voorvaderen neder te vallen en hen allen te bevlekken. Dit was eene
pijnigende gedachte voor het hart van den ouderling. Doch iets, waaraan hij zich,
ellaas! niet verwacht had en wat hem voor een oogenblik het gevoel en het gezicht.
als benam, was te zien, dat tusschen de menigte, welke met hem het gerechtsgeding
bijwoonde, zich ettelijke inwoners van zijn dorp bevonden, die met smaad en
misachting op hem nederzagen, en hem, door hunne tergende blikken, zijn ongeluk
verweten. O dit gezicht kon de grijsaard niet uitstaan: hij drong weg uit het volk en
ging zich bij de deur aan het rijtuig plaatsen, dat gereed stond, om Jaak been te voeren.
Daar wachtte de grijsaard, daar wilde hij, ten spijte van allen, zijnen zoon nog een
laatste vaarwel zeggen. Zijn hart klopte als wilde het uit zijne borst springen, zijn
hoofd was brandend, en dit zette hem
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eene kracht bij, als die, welke men in sommige ziekten ontvangt. Hij voelde op dit
oogenblik geene zwakheid meer, zijne jonkheid scheen hem als teruggekomen, en
zijne oogen glinsterden als die van eenen man in den vollen bloei des levens.
Eensklaps kwam nu de menigte uit de zaal gedrongen, en Jaak, van twee diefleiders
vergezeld, stapte traagzaam naar het rijtuig. Zijne blikken waren op den grond
gevestigd, en hij zag niemand. Alleenlijk, wanneer hij voor den trap des rijtuigs
stond, voelde hij eene hand de zijne vastgrijpen. Het was de hand zijns vaders. Jaak
richtte zijne oogen op hem, een kreet ontvloog zijner borst en hij viel in de armen
des ouderlings. ‘Vader, vader,’ snikte hij, ‘mijn arme vader! O gij wilt mijne hand
nog drukken. Gij laat nog toe, dat ik u omhelze! Gij hebt mij dan vergeven!...’
‘Ja, mijn zoon,’ gilde de grijsaard, ik vergeef u! Gij zijt nog altijd mijn kind, mijn
brave Jaak! Ik bemin u en acht u nog, wanneer u de gansche wereld versmaadt!..’
En harder klemde zich de grijsaard aan Jaak vast, en beiden stamelden eenige
woorden, welke slechts half uit den gorgel opkwamen en verstikten.
De diefleiders rukten Jaak uit de armen zijns vaders en wilden hem dwingen het
rijtuig binnen te treden; doch de jongeling wrong zich uit hunne armen los, viel weder
op de borst des grijsaards, en hunne tranen mengden zich eene tweede maal. Met
geweld rukte men hem van zijnen vader af, en ditmaal moest hij het rijtuig
binnenstappen: ‘Mijn zoon, mijn zoon,’snikte de grijsaard,‘een' laatsten handdruk!
een eeuwig vaarwel!’
Jaak stak zijne hand nog uit, klemde nog stuiptrekkend die zijns vaders, doch hij
kon niet meer spreken. Het rijtuig werd toegesloten en verdween. De ouderling
staarde het zoover mogelijk na, en toen hij het niet meer zien kon, zakte hij afgemat
en bezwijmd neder. De menigte schaarde zich rondom hem; eenige tranen van
medelijden rolden uit de oogen der omstanders en men wendde alle middelen aan,
om den ongelukkigen grijsaard van zijne bezwijming te doen bekomen; doch alles
was vruchteloos, en men besloot eindelijk den ongelukkige naar het gasthuis over te
voeren.
Op het oogenblik, dat men den grijsaard op een draagbed had geplaatst, werd de
kring, die zich rondom hem geschaard had, met geweld gebroken, en een jongeling,
als een reiziger uitgedoscht, viel
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bij den bezwijmde neder. Eene ratelende en verdoofde stem kwam hem uit den gorgel,
en de woorden: ‘Het is te laat!’ troffen de ooren der omstanders. Verbazing en
nieuwsgierigheid verspreidden zich op ieders aangezicht. De bezwijmde bleef van
alles onbewust: zijne oogen waren gesloten, zijne handen lagen onbeweegbaar naast
zijne zijde, en de stuiptrekkende handdruk, welken de vreemdeling hem gaf, bleef
onbeantwoord. Deze laatste borst nu opeens in overvloedige trauen los, en zich over
het lichaam des ouderlings buigende, sprak hij snikkend:
‘Pieter, vader, kent gij, hoort gij mij niet?’
Eene lichte beweging deed zich, bij het hooren dier woorden, in den bezwijmde
bemerken; hij scheen moeite te doen, om zijne bezwaarde oogschelen op te lichten
en zijne hand te roeren; doch die pooging gelukte slechts half.
Een der omstanders smeekte nu den vreemdeling, zich te verwijderen en geene
schuld te zijn, dat de grijsaard langer van de hulp des geneesheers verstoken bleve.
De jongeling voldeed sprakeloos aan dit verzoek, ging eenige stappen achteruit en
volgde den ouderling naar het gasthuis.
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XXI.
In eene der zalen van het burgerlijk gasthuis te Antwerpen, lag Pieter in eene zachte
bedstede uitgestrekt. Om slechts volgens de uitdrukking, welke op zijn wezen geprent
stond, te oordeelen, zou men moeilijk hebben kunnen gelooven, dat die man doodelijk
ziek was. Zijne wangen waren met eene frissche rozentint bedekt; zijne oogen, schoon
met eene menigte roode adertjes doorslingerd, stonden beider in zijn hoofd te blinken;
de bewegingen vanizijn gansch lichaam waren snel en ongedwongen. De jongeling,
die hem in het gasthuis gevolgd was, en hem nog niet had verlaten, zat op eenen stoel
naast het ledekant, drukte gedurig de vermagerde handen des ouderlings in de zijne,
en wendde zijne oogen van hem niet af, tenzij om nu en dan de tranen, welke hem
overvloedig van de wangen leekten, af te vagen. Meermalen had hij den ouderling
aangesproken; doch deze had hem telkens onverstaanbare woorden ten antwoord
gegeven. Nu echter scheen hij meer bedaard, en de jongeling stuurde hem opnieuw
het woord toe:
‘Pieter, bezie mij eens wel, kent gij uwen vriend, kent gij Walter niet meer?’
‘Ha! ja... Walter... ik weet het... hij is hier, niet waar?’ stamelde de grijsaard,‘hij
heeft zijnen ouden vriend, dien hij zijnen vader noemde, nog niet vergeten, niet
waar?’
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‘Neen, mijn brave vader,’ riep de jongeling, ‘neen ik heb u niet vergeten, ik ben u
terug komen opzoeken; doch, eilaas, ik heb u te laat hervonden...!’
‘Neen, Walter, het is niet te laat!’ antwoordde Pieter: en hij zette zich half recht
in het bed. Zijne oogen scheuen brandend, en de witte door elkaar geslingerde
haarlokken, welke hem over den hals golfden, gaven eene bijna vervaarlijke
uitdrukking aan zijne wezenstrekken. Hij greep de hand des jongelings en ging voort:
‘Walter, het is lang, dat wij elkaar niet meer gezien hebben. Ik dacht, dat gij ons
vergeten haddet. Verhaal mij eens, wat u overkomen is?’
‘o Vader,’ was het antwoord, ‘het ongeluk heeft mij zoowel als u beproefd; ik heb
ook de armoede gekend en heb mijne moeder en mijne zuster, gedurende al den tijd
dat ik u verlaten heb, moeten zien lijden! Mijne kunst kon hun nauwelijks den
nooddruft verschaffen. Ik heb, bij het denken aan uwen toestand, ook veel geleden,
mijn vader; want ik was in de onmogelijkheid u bij te staan.’
‘En nu, Walter, nu zijn wij allen gelukkig, niet waar?’ sprak de ouderling, en eene
uitzinnige blijdschap bestraalde zijn wezen. Walter ging voort, zonder die
buitengewone aandoening bespeurd te hebben.
‘Nu ben ik gelukkig wat de fortuin betreft, vader; want ik ben weder rijk geworden.
Een onverwacht erfdeel heeft ons huisgezin uit. de ellende opgebeurd, en ik ben
gekomen, om u thans ook gelukkig te maken, mijn vader; want zonder dit kan mijn
geluk ook geen bestaan rekenen...’
‘O gij hebt een goed hart, Walter; ja, gij zijt een braaf jongeling,’ ging de ouderling
in nog grootere verdwaaldheid voort; ‘doch, God dank, wij zijn allen voor armoede
voortaan beveiligd. Weet gij dan niet, dat wij thans gelukkig zijn? Jaak heeft werk,
hij wint veel geld, mijne vrouw is niet meer onpasselijk en hare droefgeestigheid is
verdwenen. Anna is ook wederom gezond geworden. Gij zult ze straks zien! Zij is
zoo frisch en zoo vlug als eene binde... en zoo bevallig, mijn lieve Walter: o, gij zult
ze nog vuriger beminnen...’
De jongeling werd, door die raaskalling des ouderlings, als bedwelmd. Hoe
verdwaald echter die woorden waren, deden zij in den geest van Walter het denkbeeld
van Anna terugkomen, en zijne liefde scheen weder te ontvlammen en hem den
boezem te verzengen. Met eene buitengewone kracht van verbeelding, bracht hij
zich de aangename oogenblikken, welke hij met zijne minnares gesleten had, te
binnen.
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Hij herinnerde zich het oogenblik, waarop hij haar voor de eerste maal gezien had,
dan den stond zijner liefdeverklaring, en dan Anna's ziekte en haar treurig overlijden...
‘Pieter, Pieter,’ snikte hij, ‘o zwijg toch, herinner mij onze geluksdagen niet, spreek
mij toch niet van Anna!’
‘Wat zegt gij!’ viel hem de ouderling in de rede, en eene dolle gramschap
verspreidde zich op zijne wezenstrekken. ‘Wat zegt gij!... Wilt gij van Anna niet
meer hooren spreken? Bemint gij haar dan niet meer? Walter! zijt gij dan een schelm,
zoo als andere menschen? Zijt gij dan uwe eeden, uwe schoone beloften vergeten?.
Ha! gij veracht Anna! O ik heb het wel voorzien; ik heb het u gezegd. Anna, Anna!
mijne dochter, kom hier in mijne armen, in de armen uws vaders; want uw minnaar
versmaadt u! Walter is een meineedige! Hij heeft ons beiden bedrogen; hij was geen
vriend. Er bestaat geene vriendschap!...’
De jongeling voelde zijn brein als geschokt; hij was niet meer meester van zijne
gedachten, hij wist niet wat zeggen. Eindelijk huilde hij:
‘Vader, vader!...’
‘Zwijg, lafaard,’ ging de grijsaard voort, ‘verwijder u! Ik ben u geen vader, geen
vriend meer! Ik wil u den naam van zoon niet meer geven... Ziedaar, wreedaard,
ziedaar! daar staat Anna, daar staat mijne dochter, wier hart gij gestolen hebt, en die
gij nu versmaadt! Walter, Walter, gij zijt...’
‘Houd op, houd op, Pieter, gij bedriegt u!’ riep Walter, den, staat van Pieter zelf
niet begrijpende, ‘ik bemin Anna nog; zichier haar afbeeldsel, het heeft altijd op
mijne borst gerust. O ik zal haar altijd beminnen!’
De grijsaard scheen die uitroeping niet te hooren of niet te begrijpen; want hij ging
voort, de armen tegen zijne borst drukkende.
‘Ja... zoo, Anna... Kom hier bij uwen vader, kom hier op mijn hart rusten. Uw
minnaar versmaadt u; doch de liefde uws vaders zal u nooit verlaten: het hart eens
vaders verandert niet... O, kind, mijn lief kind! gij weet niet hoe vurig ik u altijd
bemind heb! gij weet niet welke eerbied, welke goddelijke aanbidding er in mijne
ziel altijd gewoond hebben. Dit kan niemand begrijpen, en een vader zelf kan dit
niet uitdrukken. Wat geluk hebt gij mij altijd veroorzaakt! Wat al aangename stonden
heb ik door u niet gesmaakt!... Wanneer gij geboren werd, drukte ik den eersten kus
op uwe engelenwangen, de
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eerste klemde ik u tusschen mijne armen en op mijne borst... Wanneer gij in jaren
en lieflijkheid aan wont, speeldet gij op mijne knieën en uwe tengere armkens omvatte
mijn hoofd en uw raondje zoende mij... En wanneer ik u later aan mijne hand ter
kerk geleidde, o welke fierheid gevoelde ik alsdan in mijne ziel!... En dan, wanneer
gij een meisken waart geworden, dan was uwe liefde zoo vorig, ofschoon zij meer
bedaard scheen. En dan uwe tedere zorgen, uw medelijden... En dan, dan...’
Hier zweeg de grijsaard, hij staarde verdwaald rond, en tastend stak hij zijne armen
voor zich uit:
‘Anna, Anna!’ riep hij nog op eenen treurigen toon, en het zich terug op de peuluw
neerzakken.
Walter staarde met angst en medelijden op den ongelukkige en zocht hem uit de
sprakeloosheid, waarin hij gevallen was, te trekken. Lang waren de pogingen des
jongelings te vergeefs; doch eindelijk ontsloot de ouderling zijne oogen, staarde
Walter met verwondering aan, en sprak op eenen bezadigden toon: ‘Wie zijt gij?’
‘Ik ben Walter, mijn brave Pieter, kent gij uwen vriend, uwen zoon niet meer?’
‘Walter!’ gilde de grijsaard, de hand des jongelings drukkende, en hij scheen als
opnieuw in verdwaaldheid te vallen. Dit gebeurde echter niet, want hij opende weder
de oogen en sprak:
‘Walter, mijn oude vriend, wij zien ons weder; doch in welken toestand! Weet gij,
Walter, wat Jaak...?’
‘O troost u, mijn vader, ik weet alles; een mijner vrienden heeft het mij gezegd...’
‘Ja, de zaak is openbaar genoeg...’ zuchtte de grijsaard, en nu ontsprong een vloed
van tranen aan zijne oogen.
‘Spreken wij daar niet over, Pieter,’ ging de jongeling voort; ‘stel uwen geest
gerust; want gij zijt krank; doch weihaast zult gij van dien schok hersteld zijn.’
‘De schok is op mijn hart neergebonsd, Walter, en ik ben er door verplet geworden.
Het moet mij het leven kosten, mijn zoon...’
‘Neen, vader, neen gij zult genezen; want...’
‘Walter,’ onderbrak de grijsaard, ‘mijn kind, zijt gij thans gelukkiger? is uw
toestand veranderd?...’
‘Ja, vader, en de uwe zal ook veranderen, schep moed en tracht, door de bevrediging
uwer ziel, uw lichaam te doen genezen.’
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‘Ik heb niets meer noodig, mijn zoon, mijn stervensuur gaat welhaast slaan; doch
het is mij zoet te weten, dat gij gelukkiger zijt... Denk eens aan mijnen armen Jaak;
belooft gij mij dit?’
‘Ik zweer het u!’ sprak de jongeling.
‘Dank, dank, mijn brave vriend, het is mij vertroostend, bij mijn sterfbed iemand
te hebben, die mij liefde toedraagt. Zonder dit zou ik mogelijk wanhopen...’
‘Maar gij zult immers nog niet sterven, vader!’
‘Ja, Walter, ik voel dat ik moet sterven?’
De jongeling borst bij deze woorden in tranen los
‘Ween niet, Walter,’ zegde de grijsaard; ‘de dood is immers het einde mijner
smarten?...’
Beiden bleven nu eenen geruimen tijd sprakeloos. Walter's gevoelige ziel was als
verplet. De stilte werd eindelijk onderbroken door eenen grooten schreeuw, welke
des grijsaards mond ontvloog. Op dit gerucht kwam een ziekendienaar toegeloopen,
en men ging den geneesheer halen. Deze, welke eerst gedacht had, dat de ontsteltenis
geene kwade gevolgen zou gehad hebben, zag nu klaarblijkend, dat het leven des
grijsaards gevaar liep, en hij beval, dat men hem de laatste kerkplechtigheden zou
toedienen. Pieter ontving deze met kalmte en godsvrucht, en Walter bleef, gedurende
dien tijd, in tranen verslonden, naast het bed geknield zitten.
Nauwelijks was de geestelijke vertrokken, als de zieke nog eens de oogen opende,
de hand van Walter drukte, het woord ‘Jaak’ als eene laatste aanbeveling van de
lippen het vallen, en den adem uitblies.
Toen Walter's tranen een weinig gestild waren, vroeg hem een der ziekendienaren,
of hij voor een hemd voor den doode zou gezorgd hebben. De jongeling trok zijne
geldbeurs uit, wierp eenige zilverstukken in de hand des dienaars en bad hem daaraan
te denken. Hij deed verder den grijsaard met plechtigheid ter aarde bestellen.
Eenige dagen later ging de Duitsche kunstschilder Jaak in zijne gevangenis
bezoeken. Hij wilde hem geld bezorgen; doch Jaak bedankte hem met een diep gevoel
van erkentenis. Geld, zegde hij, kon hem het verlies zijner vrijheid niet verzachten.
Walter begon dan alle middelen in het werk te stellen, om's jongelings gevangenis
te verkorten; doch daar de straf eerst begon, en men Jaak's gedrag nog niet had kunnen
gadeslaan, bleven alle pogingen vruchteloos.
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Intusschen werd Waller gedwengen naar zijn vaderland terug te keeren. Wat hem
het meest smartte was, dat zijn getrouwe vriend Frans kortelings vertrekken was, om
buiten 's lands zijne studiën te gaan vervorderen, en hij derhalve Jaak aan niemand
kon aanbevelen.
Walters ziel, zooals Pieter het voorzegd had, was niet in staat groote en langdurige
smarten te onderstaan. Een jaar nadien was hij den ouderling en Anna in den schoot
der eeuwigheid gaan vervoegen.
Jaak, de ongelukkige Jaak, bracht tien volle jaren in de gevangenis door: niemand
sprak voor hem, hij wilde niets vragen, en geen afslag werd hem verleend. Toen zijne
straf geëindigd was, bevond hij zich, arm, van allen verlaten en veracht, weder in de
maatschappij. Werk kon hij niet bekomen. Niemand had vertrouwen in eene, die uit
de gevangenis kwam. Hij besloot eindelijk zijn geboorteland te verlaten, en ging in
een vreemd oord en onder vreemde legervanen sneuvelen.
Geen enkele traan werd op zijne grafstede geplengd.
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Liefde.
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David Eliaers aan P.F. van Kerckhoven.
Brussel, 31 Mei 1850.
Goede Vriend,
Gij weet het, ik zie de dichters geerne, ofschoon ik zelf geen dichter ben en misschien
omdat ik geen dichter ben. Als ik zeg: dichters, bedoel ik geenszins die geesten, die,
aan een ziekelijk gevoel lijdende, hunne klachten en verzuchtingen enkel naar zon
of maan sturen, en tot het zuiderwindje of een roosje, of tot eenen leeuwerik spreken;
die mannen, die hunnen zout- en nutteloozen rimram op alle tonen stellen; maar toch
immer hetzelfde liedje uitkramen. Neen, vriend, zulken woordenwevers heb ik nooit
den eerenaam van dichter toegekend, en sedert ik het Gentsche Jaarboekje lees, waar
dat ras als de paddestoelen weelderig in opgroeit, heb ik er eenen volkomen walg
van gekregen.
Doch ik koom op mijn thema terug. - De dichters geerne ziende, is het geen wonder,
dat ik voor de dichterlijke voortbrengsels uitkoom, en het is slechts door deze laatste,
dat ik aan de dichters verkleefd ben; want, onder ons gezegd, buiten de poëzij, zijn
de poëten, zoo veel als ze zijn, aardige mannen. - Ik maak eene uitzondering voor u,
dat spreekt van zelf.
Vergeef mij, dat ik zoo van den os op den ezel val; maar waarom hebt gij, bij het
eindigen uwer ziekte, niet eenige weken te Brussel komen doorbrengen, in plaats
van bij den vriend B. in de heide. Gij hadt u immers hier zoo goed als in die
zandwoestijn kunnen herstellen, en voor mij immers moest gij niet bevreesd wezen;
vermits gij toch gezworen hadt, geene enkele pil uit den apothekershutsepot meer te
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gebruiken, zou ik voorzeker u met geene medeeijnen vervolgd hebben.
Gij schrijft mij, dat gij besloten hebt, uwen geest eenigen tijd te laten uitrusten,
en u met geen schrijven meer bezig te houden, vooraleer gij uwe lichamelijke krachten
ten volle zult hebben teruggewonnen. Dit is een goed besluit, en, in mijne
hoedanigheid van geneesheer, zou ik u, in het geval, zulks hebben opgelegd; - doch
ik ken de poëten, vriend lief, ik ken de schrijvers, en weet wel, dat gij uwen eed
geene acht dagen gestand zult doen. De geest kan niet ledig blijven, en, hoe werkeloos
gij u ook zult willen houden, uwe verbeelding zal niet laten hare gewone vlucht te
nemen en uw geest zal zich door de gedachten vermoeien. - Ik weet een beter middel.
Zoek een werk, dat slechts eene halve geestinspanning vordert, - of liever, zoek niet;
want ik beschik u dit werk, met het overzenden van eene nog al aanzienlijke
briefwisseling, welke, zoo men ze wil drukken, licht een boekdeel zal samenstellen,
mits er de helft wit papier tusschen te laten, zooals het thans de gewoonte is geworden.
Lees die briefwisseling, vriend, en laat daar uwe letterkundige hand eens
overloopen. Trek die stof eens een beschaafd kleedje aan. Het dichterlijke, dat er in
besloten ligt, zal er slechts kunnen door winnen, en, ik twijfel er niet aan, of, zoo
doende, zult gij met weinig arbeid eene bladzijde te meer in het boek schrijven, dat
voor titel heeft: Menschelijk gevoel.
Ik weet niet, of de rol, die ik persoonlijk in die briefwisseling speel, er voor iets
tusschen is doch meermaals heb ik, bij het herlezen der brieven van Amelie, onwillig
eenen traan in het oog voelen opwellen. Doet het zulk een uitwerksel op andere
lezers, dan zullen wij ons nooit de ruchtbaarheid moeten beklagen, welke wij aan
die eenvoudige gebeurtenis hebben willen geven.
Slechts een verzoek heb ik te doen. - Mijnen naam moet gij niet verzwijgen, daar
is geen belang bij, te meer daar ik, om zoo te zeggen, slechts eene rol van figurant
in dit alles speel; doch verzwijg den familienaam der overige personen, alhoewel
meest allen afwezig of gestorven zijn. Het belang zal daardoor niet verminderen en
het geheim zal voortdurend bewaard blijven.
En nu, mijn vriend, blijf ik in afwachting wat gij over mijn aanbod beslissen zult,
en bied u mijnen hartelijken handdruk.
Uw trouwe,
DAVID.

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 1

103

P.F. van Kerckhoven aan David Eliaers.
Antwerpen, 3 Juni 1850.
Beste Vriend,
Toen ik, bij de ontvangst, uwen brief las, vatte ik het voornemen op, u in het lang
over den tekst te schrijven, dien gij in het begin aanraakt en u een stelsel ter
beoordeeling te geven, waarin ik de poëten in klassen verdeel, zooals daar zijn: de
klassen van weverspoëten, smederspoëten, lijmpoëten, zon- maan- en starpoëten,
poëten met vol orkest, enz,, enz... Dan, ik las de briefwisseling, welke uw schrift
begeleidde en, ik weet niet, dooh al ras was alle spotlust verdwenen, om voor ernstige,
treurige gevoelens plaats te maken... Amelie! hemelsche natuur!... Laurens!... Hoe
zal ik hem noemen? Moet ik hem veroordeelen, beklagen Ik weet niet.
Het is nogtans waar, zooals gij zegt. De diohter, of zeggen wij liever de schrijver,
want de meeste menschen verstaan door dichters slechts verzenmakers, de schrijver
is van eene wonderbare natuur... Zie eens! Ik ben bijna boos op u, omdat gij mij in
het hartengeheim van Amelie hebt ingewijd. Haddet gij mij raad gevraagd, alvorens
mij de brieven te overhandigen, ik zou u gezegd hebben: ‘Verbrand dit zielengeheim!’
en zoo gij mij nu zegdet; ‘verbrand!’ dan zou ik u niet gehoorzamen. - Een
harmonisohe toon heeft mijne ziel geraakt, en die toon moet hervoortgebracht worden.
Gij hebt mij het hart van Amelie laten ontleden, gij hebt mij naar den geest van
Laurens laten raden, en nu verlang ik, dat iedereen met mij naar de oplossing zoeke
van het raadsel, dat ons den geest en het hart van Laurens voorstelle. - Wat beteekent
zulk een verlangen? Misschien niets anders, dan dat de schrijver, dat de dichter slechts
een effen glinsterend vlak is, waarin de natuur zich herspiegelt, eene snaar, die, onder
de aanraking van den goddelijken natuurvinger, onwederstaanbaar trillen moet...
Wat er ook van zij, anderen zullen met ons die bladzijde, zooals gij het terecht
noemt, van het groote boek van 's menschen gevoel, lezen, en zooals wij, er valt niet
aan te twijfelen, zullen zij in hunne ziel ge-
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waarwordingen voelen ontstaan, die slechts hun hart zullen kunnen vertederen, iets
dat zoo veel zegt als beschaven.
Daarin zal het nuttige bestaan, en daarin ook zullen wij verschooning vinden,
indien men ons mocht beschuldigen, geheimen te ontsluieren. die voor iedereen
hadden moeten geheiligd blijven.
Er is een punt, mijn goede David, waarin ik uwen raad niet zal volgen. - Ik zal mij
wel wachten, het eenvoudige gevoel een zoogezegd letterkundig kleedje aan te passen.
Het zou slechts eene vermomming wezen.- De brieven zullen gedrukt worden, zooals
ze geschreven zijn. Laten wij bij die oorspronkelijke natuur geene kunst voegen;
laten wij liever hier en daar eenige letterkundige onvolmaaktheden bestaan, dan
gevaar te loopen, door te willen verbeteren, het verhevene te verliezen, dat uit het
eenvoudige voortspruit.
Uw brief, mijn goede, en wat ik u heden schrijf, kunnen licht als voorrede doorgaan
en ik zal het een en ander voor de briefwisseling drukken, welke ik onder den titel
van Liefde - hoe willen wij het toch beter noemen?... - zal laten volgen.
Uw verkleefde,
P.F VAN KERCKHOVEN.
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Liefde.
I.
Amelie aan Clotilde.
Antwerpen, 17 November 1843.
Er is een boek - ik weet niet of gij het ooit gelezen hebt - het draagt voor titel Daniël
en de schrijver ervan is... Nu, ja, het is een lange, moeielijke naam en ik heb hem
vergeten. Dat doet echter niets aan de zaak. In dit boek dan komt eene zekere Maria
voor, die, zooals ik thans, aan hare vriendin schrijft en aan deze de gewaarwordingen
haars harten blootlegt. Het schijnt, als men de afschildering harer gevoelens leest,
dat de gansche natuur opeens een feestkleed heeft aangetrokken, dat de bloemen
geuriger balsemen, dat de zon meer koesterend is geworden, dat de nacht een
dichterlijker, een meer droomend gevoel verspreidt, met een woord, dat alles in het
geschapene een lachend en zielstreelend voorkomen heeft verkregen. - Die
verandering, gij hoeft het niet te zeggen, zooals de vriendin uit het boek, waarvan ik
spreek, die verandering is niet in het uitwendige te zoeken: zij bestaat niet in de
omringende natuur; maar in de ziel, die veranderd, die opgehelderd is, die opeens,
als het ware, eene nieuwe schepping ontwaart, die een rijk voor zich ziet openen,
waarvan zij zich nooit de pracht door hare verbeeldingskracht had kunnen voorstellen.
Het gaat thans zoo met mij, mijne lieve Clotilde: die zelfde verandering heeft zich
in mijne ziel opgedaan.
Tot hiertoe was mijn leven zoo kalm; het vloeide zoo zacht voort,
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dat ik mij, om zoo te zeggen, niet voelde leven. - Kinderliefde en vriendschap hebben
tot hiertoe mijn hart gestreeld; thans doen zij dit hart kloppen en mij een
onuitsprekelijk genot smaken. - Ik ben immer aan de muziek gevoelig geweest; doch
nooit ben ik de harmonie zoo diep gewaar geworden als thans, en het is mij onmogelijk
eene schoone stem te hooren zingen, zonder tranen van droefgeestige vreugde over
mijne wangen te voelen rollen. En, wonder! het ongekunstelde doet op mijne ziel
verreweg den diepsten indruk. - Men zegt, dat ik tamelijk wel piano speel, en gij
weet, dat weinige moeilijkheden, aan het klavier eigen, mij kunnen afschrikken.
Welnu, ik vind er geen vermaak meer in om, zooals vroeger, geleerde stukken uit te
voeren, om het lastige der theorie te overwinnen, en breng thans mijnen tijd voor het
klavier door, met mijne inbeelding te laten verdwalen en tonen voort te brengen, die
ongetwijfeld wel met mijne geeststemming overeenkomen, maar voorzeker als geene
muzikale voortbrengsels zouden kunnen doorgaan. Neen! voorzeker niet; want, ware
het zoo, dan zou ik eruit moeten besluiten, dat er niets natuurlijks in de muziek ligt,
zooals men ze ons geleerd heeft en zooals zij dagelijks gebruikt wordt, om op het
gevoel te werken. - Het is vreemd, niet waar? - Het is echter niet alles en, mits ik
toch vrij tot u mag spreken, ga ik u breeder nog mijne gewaarwordingen trachten af
te schilderen.
Ik heb immer de bloemen met drift lief gehad; ik minde ze om hare rijke, prachtige
kleuren, om hunnen balsemenden geur, om de tengerheid harer vormen, en het was
mij een echt genoegen, wanneer ik eene zachte roos op mijnen boezem mocht hechten
en haren geurigen adem zich met mijnen adem voelde mengen en mijne kleederen
erdoor als gebalsemd voelde. - Thans schijnt mij die liefde ikzuchtig: ik beminde de
bloemen voor mij en niet voor haar zelve. Nu vergenoeg ik mij, nu vind ik er mijn
grootste vermaak in, het schoone der bloemen te bewonderen en, kon ik nog een
schooner kleedsel voor haar uitvinden, kon ik haar prachtiger kleuren en een' fijneren
balsem schenken, ik zou het doen en, indien het in mijne macht was, ze eeuwig met
dien rijkdom laten prijken. - Ik wil ze niet meer aanraken; want haar blos vermindert
daardoor; de dons harer blaadjes verdwijnt onder den lichtsten vingerdruk! O, zoo
ik wist, dat ze in het open veld onaangeraakt zouden bloeien en door de milde natuur
moederlijk behandeld worden, ik zou ze, bij de toekomende lente, niet langer in
onzen tuin besloten houden, niet langer in mijn vertrek naar eenen zon-
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nestraal laten verlangen. Doch, het is met de bloem, als met een' gevoeligen mensch.
Beter is het dezen, een kwijnend, maar kalm leven in afzondering te leiden, dan in
de volle wereld door de winden gezweept en soms door eenen nijdigen voet vertreden
te worden. Die gedachte zal mij mijne lievelingen ook des zomers doen bij mij houden
en mij aansporen om, door mijne zorgen, hun het gemis eener vrijere lucht, zooveel
mogelijk, te vergoeden.
Gij kent wel den lichtgelen kanarievogel, die in de achterkamer hangt of liever
rondvliegt, en die, om zoo te zeggen, deel van het huisgezin maakt. - Gisteren kwam
hij weer op mijnen schouder zitten en streelde mij den hals met zijn fijn kopje. Ik
wendde het hoofd om en, als ware hij met verstand begaafd - en waarom toch zou
hij niet met verstand begaafd zijn, vermits hij gevoelt en zich aan de menschen
verkleeft? - hij stuurde zijne glinsterende oogjes in de mijne, als scheen hij te willen
lezen, wat in mijne ziel omging. En waarlijk, ik geloof, dat ik hem mijne
gewaarwordingen mededeelde; want daar ik het hoofd moedeloos hangen het, streek
hij ook het hoofd neder en ik voelde de donzige pluimkens van zijnen hals den mijnen
streelen. - Ik dacht er aan ook hem, bij de aanstaande lente, de vrijheid te hergeven
en hem in de volle lucht, naar het land, vanwaar hij herkomstig is, te laten heenvligen,
opdat hij niet meer alleen zou geweest zijn; doch dezelfde vrees, die mij beletten zal
mijne bloemen te verlaten, zal ook hier dit besluit tegenhouden. Ik dacht aan de
wreede klauwen der roofvogels, die de hemelbaan onveilig maken, en ik voelde, dat
hem de halve vrijheid, die hij thans geniet, voordeeliger is. - Ik streelde hem zacht
met de hand, en, alsof hij mijn besluit begrepe en erover verheugd ware, begon hij
juichend heen en weder door het vertrek te vliegen. Het scheen mij, dat hij daardoor
wilde toonen, dat die beperkte vrijheid hem voldoende was, en hij, buiten die en onze
liefderijke zorgen, niets meer verlangde.
Ik zou u zoo nog honderd dingen kunnen afschilderen, mijne lieve Clotilde, en
daartoe hadde ik slechts de voorwerpen in oogenschouw te nemen, die mij in het
huisgezin omringen. - Mijne liefde voor mijne ouders is vuriger geworden; mijne
vriendschap voor de dienstboden is warmer; het welzijn, het geluk van allen gaat mij
ter harte. Dan, ik voel het, ik zou slechts onder andere vormen kunnen herhalen, wat
ik u reeds genoeg, door het weinige, dat ik gezegd heb, heb doen verstaan, en dat uw
hart, dat mij zoo nauw verkleefd is, genoeg zal begrijpen.

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 1

108
Vraagt gij mij, na dit alles, nog de reden der verandering, welke mijne ziel ondergaan
heeft?.. O ik zal ze u rechtuit verklaren en niet wachten tot gij het mij komt zeggen,
zooals Elisabeth, - de vriendin van Maria beet Elisabeth - waarvan het boek spreekt,
dat ik u daar straks genoemd heb. Ja, dit alles is aan een gevoel te danken, dat sedert
eenigen tijd in mijne ziel ontwaakt is; dit alles zal u, door een enkel woord, dat gij
toch reeds zult geraden hebben, verstaanbaar gemaakt worden, dat alles ligt in het
woord: Liefde. Ik bemin, Clotilde!... Doch ik kan thans niet voortschrijven; mijne
moeder wacht mij, om eene wandeling te doen. Ik wil echter mijnen brief nog heden
verzenden en ga hem in haast toezegelen. Morgen schrijf ik u verder.
Uw vriendin,
AMELIE.

II.
Amelie aan Clotilde.
Antwerpen, 18 November 1843.
Gij zult u nog wel het feest herinneren, dat over twee maanden, bij het bezoek der
koningin van Engeland, te Antwerpen, plaats greep. Gij weet hoe schoon onze Schelde
is en wat een Venetiaansche nacht zeggen wil. Verbeeld u, bij hoog water, dien
schoonen stroom in de duisternis des nachts gedompeld, zonder dat zich maan of
starren aan den hemel opdoen. Eensklaps worden op den Vlaamschen wal met
honderden pektonnen ontstoken en deze maken eenen lichtkrans op den horizon;
doch zijn echter slechts sterk genoeg, om aan den stroom een half weifelend licht te
verleenen, dat aan het oog de wemeling der schepen en lichte bootjes, die den stroom
doorklieven, doet gewaar worden. Dan, allengs ontwaart men op het water zelve hier
en daar een klein pinkend lichtje; de lichtjes vermeerderen op honderd verschillende
punten; daar komen er meer en meer, alsof het eene het andere voortbracht, en allengs
ontwaart men masten van licht, touwen van licht en eindelijk gansche schepen, die,
uit duizenden lichtjes vervaar-
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digd, als uit zoovele diamanten schijnen samengesteld. Weldra geraken de vaartuigen
in beweging, vuurpijlen gaan hier en daar op en doen, als het ware, de rijke verlichting
in de lucht weerkaatsen, terwijl de waterspiegel ieder lichtje tiendubbel teruggeeft
en er eene tweede verlichting in het water schijnt plaats te hebben
Intusschen schijnt een der groote vaartuigen aan de algemeene verlichting geen
deel te nemen. Zijne aanwezigheid is enkel zichtbaar door twee flauwe lantaarnlichten,
welke op den voor- en achtersteven treurig staan te kwijnen. Doch houd het oog op
dit schip gevestigd; want het is met een der bijzonderste deelen van het feest belast.
- Eensklaps brandt een kanon los en de echo herhaalt drijmaal het feestschot. Het is
een gegeven sein; want nauwelijks is de rookwolk van het buskruid verdwenen, of
een vuur ontstaat op het schip en de gansche omtrek is in eene roode kleur gehuld,
terwijl het vaartuig zelve, nu op alle punten zichtbaar, met karmozijn en fluweel
bedekt schijnt. - De kleur versterft; een tweede kanonschot gaat af, een nieuw licht
ontstaat en ditmaal is de gansche omtrek, met de duizenden, duizenden aanschouwers,
die zich op den boord der Schelde bevinden, in hemelsch blauw gekleurd. - Zoo
volgen al de kleuren, welke het Bengaalsch vuur kan aanbieden, en hoe prachtig,
hoe verbazend schoon zulke voorstellingen zijn, kan ik u niet beschrijven... Waarom
toch zijt gij ons, tijdens die feesten, niet komen bezoeken, Clotilde? Ik had u nogtans
zoo dringend verzocht!
Ik bevond mij, bij dit schoone schouwspel, tusschen de menigte aan de Schelde.
Aan den arm mijner moeder gehecht, het ik mijne oogen over de tooverachtige
verlichting weiden, en had het bulderend vuurwerk, dat den stroom tot in zijn
binnenste scheen te schokken en eenen gouden regen in de verte verspreidde,
nagestaard, toen opeens mijn blik, toevallig op de rondgeschaarde menigte vallende,
twee glinsterende oogen ontmoette, die zich aan mijne oogen als vasthechtten en tot
in het binnenste mijner ziel schenen door te dringen. Ik voelde eene trilling mijn
gansch lichaam doorloopen; het bloed scheen mij naar het aanzicht te snellen; mijn
hoofd werd gloeiend, en beschaamd sloeg ik eindelijk mijne blikken ter aarde. Dan,
ik werd weldra als gedwongen weder op te zien; doch ik had de voorzorg de blikken
des onbekenden te ontwijken en, zooveel het mij mogelijk was, zijnen persoon en
zijne houding gade te slaan. Mijne ontsteltenis groeide meer en meer, bij die
aanschouwing, aan...
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Hij stond tegen eenen boom geleund en, vreemd genoeg, niet den rug naar het
prachtige vuurwerk gekeerd, alsof hem het feest geenen oogslag waard ware en hij
er slechts aan dacht, om zijnen vurigen blik op mij te laten branden. Hij was noch
rijk, noch prachtig, doch met goeden smaak gekleed. Een zijden doek. zwierig om
den hals geslagen, lostte op zijn blank borsthemd uit, en zijn toegeknoopt kleed deed
de tengerheid van zijnen middel uitschijnen. Zijn hoed stond hem los op het hoofd
en het zijnen breeden schedel bloot. In zijne eene hand hield hij eenen lichten
gaanstok, waarop hij half scheen te leunen, en zijne andere hand verborg zich tusschen
de knoopen van zijn overkleed.
Ik waagde het eindelijk zijn wezen met eenige aandacht te onderzoeken, zorg
hebbende nogtans zijnen blik niet rechtstreeks te ontmoeten, en nu scheen het mij,
dat ik dit wezen meermaals gezien had. Terwijl ik naar mijne herinneringen zocht,
vergat ik mijne voorgenomene voorzichtigheid en eensklaps voelde ik weer mijne
blikken in zijne oogen gevestigd en het scheen mij, alsof mijn gansch aanzijn daarin
versmolten was. Ik hoorde of zag niets meer dan hem. Ik werd niet gewaar, dat het
vuurwerk had opgehouden, en toen mijne moeder, mij zachtjes den arm schuddende,
zegde: ‘kom. gaan wij Amelie’ was het mij alsof men mij uit eenen diepen droom
wekte. Ik het mij werktuigelijk henentrekken; doch kon mij niet wederhouden
meermaals het hoofd naar den onbekende om te wenden, die, niettegenstaande de
menigte in volle beweging geraakte, immer op zijne plaats staan bleef, alsof er niets
rond hem gebeurde, en mij met zijne blikken bleef opvolgen...
In onze woning teruggekeerd, voelde ik mij vermoeid en spoedde mij mijn
slaapvertrek op te zoeken. Wat er in mijn binnenste omging, weet ik niet, of zou ik
u niet kunnen zeggen. Het scheen mij, alsof zich een gansche ommekeer in mijne
ziel had opgedaan; mijn gemoed was geschokt en ik wierp mij voor mijne slaapstede
op de knieën, en overvloedige tranen ontsprongen aan mijne oogen. - Die tranen
hadden een hemelsch genot in...
Ik legde mij eindelijk ter rust; doch de slaap vluchtte mij. Mijn geest verdwaalde
in gedachten, die zich slechts half voordeden, doch waarin het beeld van hem immer
doorstraalde. - Het dacht mij, alsof ik nog altijd zijn bijwezen gewaar wierd, alsof
zijn blik nog immer in mijne oogen was gevestigd, en ik geloof, dat het mij niet zou
verwon-
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derd hebben, hadde ik hem eensklaps, bij het schemerlicht mijner nachtlamp, op
mijne kamer zien verschijnen.
Den ganschen nacht werd in die verdwaling doorgebracht en het was slechts tegen
den morgen, dat ik eenige stonden met een meer bedaard gemoed kon inslapen.
Het is van dien nacht, mijne lieve Clotilde, dat de verandering dagteekent, waarvan
ik u in mijnen eersten brief gesproken heb. - Wat er sinds is voorgevallen? O dat is
zoo weinig, zoo onbeduidend, dat het waarlijk het verhalen niet waard is; en toch is
het zooveel, dat ik er gansche boeken, dunkt mij, zou kunnen mede opvullen en dan
nog niet genoeg gezegd hebben. De uitwendige dingen zijn niets, mijne lieve, het
echte leven is inwendig!... Dan, hoe onbeduidend de zaken ook schijnen, ik ga met
mijn verhaal voort. Mijn hart is te vol; ik moet het uitstorten, en bij wie kan ik het
beter dan bij u, die immer zoo goed, zoo toegevend jegens mij geweest zijt?...
Eenige dagen verliepen; doch de indruk, welken ik in mijne ziel ontvangen had,
bleef er immer versch in geprent, en ik werd door verlangens overmeesterd, die zich
in mijn hart opdeden, en waarvan ik tot heden toe nog geene verklaring zou kunnen
geven. Alleen begreep ik, dat er boven alles een vurige wensch heerschte, en die
wensch was hem weer te zien; doch, bij nader onderzoek, voelde ik mij bij die
gedachte als afgeschrikt, en indien men mij alsdan gezegd hadde: ‘daar zult gij hem
vinden,’ ik zou voorzeker de aangewezene plaats gevlucht hebben. Dan, zekeren
dag, bij het vallen van den avond, deed ik met mijne moeder eene wandeling langs
de Schelde, en mijn hart klopte, toen ik den boom herkende, waar hij tegen geleund
en waar ik hem gezien had. Doch hoeveel sterker nog werd mijne ziel aangedaan,
toen, bij het omwenden om terug te wandelen, ik hem eensklaps voor mij zag staan
en zijne kleederen bijna de mijne voelde aanraken. Hij deed eene lichte, sprakelooze
buiging en liet ons den vrijen doorgang; doch hij had tijds genoeg gevonden, om
weder zijnen blik in den mijnen te vestigen. - Mijn hart klopte, als wilde het zich uit
mijnen boezem rukken, en ik voelde mijnen arm op dien mijner moeder beven. Ik
vreesde mij te verraden, en voorzeker, indien mijne moeder den blik op mij geslagen
hadde, zou haar de hoogroode kleur, die zich eensklaps over mijn aangezicht verspreid
had, niet hebben kunnen ontsnappen; doch de goede vrouw dacht er niet aan en mijne
ontsteltenis bleef onopgemerkt.
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Nog menigen keer wandelden wij de kade op en neder, en telkens ontmoette ik hem.
Iedermaal wendde zich zijn blik op mij; doch het scheen mij thans, dat die blik veel
zachter was geworden en er iets vreesachtigs mede gepaard ging. Ik voelde mijne
ontsteltenis daardoor verminderen, en hoe vluchtig ook ik hem telkens, in het
voorbijgaan, kon beschouwen, bezat ik thans kalmte genoeg, om de trekken zijns
wezens met aandacht gade te slaan.
Nooit, mijne lieve Clotilde, nooit heb ik een wezen ontmoet, dat meer
indrukwekkend is en fijnere trekken aanbiedt: zijne tint is lichtbruin, zijn haar pikzwart
en zijne oogen zijn hemelsblauw. Zijn schedel is breed uitgezet en zijn mond fijn als
de mond eener vrouw. Zijne kleederen, zonder eene slaafsche navolging der mode
te verraden, hangen hem zwierig om de fijne leden en vermeerderen zijne bevalligheid.
O mijn eerste indruk heeft mij niet bedrogen!
Sedert die tweede ontmoeting is mijn gemoed meer bedaard geworden. De vrees,
die ik vroeger gewaar werd, is verdwenen, om voor een zachter gevoel plaats te
maken. Ik voorzie het wel, ik zou thans zijne tegenwoordigheid niet meer ontvluchten
en ik geloof, zoo hij tot mij sprake, dat ik die ontsteltenis zou te boven komen, welke
mij vroeger zoude belet hebben een woord te uiten.
Wanneer zal ik hem, of liever, zal ik hem ooit spreken? Ik wanhoop daar niet van.
Iets wat zeker gaat, is, dat hij aandacht op mij geeft, dat ik hem niet gansch
onverschillig kan wezen. Ware het anders, waarom dan die blik telkens met zoo diep
een gevoel op mij gericht, wanneer ik hem ontmoet? Waarom die onderzoekende
oogslag, iedermaal dat hij voorbij onze woning komt en mij aan het venster gewaar
wordt? - Er moet iets tusschen onze zielen bestaan; het kan niet anders! Waaraan
toch, zooniet aan eene neiging onzer zielen, die talrijke ontmoetingen toeschrijven?...
Ik ga bijna nooit uit, zonder hem te zien. Ga ik naar een concert, hij is er; naar den
schouwburg, ik zie hem. Overal, hij is overal! Doch dan ook, als ik hem niet zie, is
zijne beeldtenis bij mij, want in mijnen geest is hij nooit afwezig...
Wat zal het gevolg, wat zal het einde van dit alles wezen, mijne goede Clotilde?
Ik durf er niet aan denken. Ik schrik er soms voor; maar toch voel ik mij gelukkig.
Schrijf mij nu eens, mijne lieve, en zeg mij uw gedacht vrank en vrij, zooals gij
het in uw hart zult voelen opkomen. - Gij zijt ouder
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dan ik en zult misschien in dit alles klaarder zien. Ik, van mijnen kant, zal voortgaan,
met u onbewimpeld mijne innigste gevoelens mede te deelen.
AMELIE.
Naschrift. - Morgen ga ik weer naar het concert. Zal ik er hem vinden? Mijn hart
zegt: ja...

III.
Laurens aan David.
Antwerpen, 3 October 1843.
Hoe het komt, dat ik u sedert lang niet geschreven heb? - Ja, hoe komt dat? - Hoe
komt het, dat ik zoovele dingen niet doe, die anderen doen, en er zoovele doe, die
anderen niet doen? - Dat is, zeggen de vrienden, omdat ik een origineel ben. Het is
mogelijk; maar ook wat wil ik u schrijven, als ik niets te vertellen heb? - Om de
vriendschap te onderhouden, zult gij zeggen. - Is onze vriendschap dan zoo klein,
zoo zwak, dat zij van het verzenden van briefjes op vaste tijdstippen afhangt? Ik heb
er een beter gedacht over, en gij ook, ik ben er zeker van.
Gij vraagt mij, hoe het met mijne wijsgeerige studiën is? - Ik ben ze ten einde,
vriend, en ben tot hetzelfde besluit gekomen als Salomon, namelijk: dat alles ijdelheid
is, en goed eten en drinken en rusten het eenigste, wat de mensch op aarde kan
verlangen. - Zoodra ik tot die slotsom gekomen ben, heb ik aan mijnen baardscheerder
verzocht - ge weet dat die figaro mij eene soort van knecht is - al mijne boeken naar
de merkt te dragen en ze te laten verkoopen voor wat men wilde bieden. - Er is zes
franken van gekomen! - Zes franken voor het compendium van al de filosofen, van
al de wijsheid, die de mensch op aarde ooit heeft kunnen ontdekken. - Ik heb de zes
franks aan Karel, mijnen baardscheerder, geschonken. Hij is er meê op zwier gegaan
en heeft des nachts zijne gansche buurt overeind gezet. Zijne vrouw heeft hem willen
tot rede brengen: doch hij heeft
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haar geantwoord, dat hij geenen raad noodig had, daar hij op dit oogenblik de waarde
van al de wereldsche wijsheid in het lijf had, en zelfs nog iets meer; want de zes
franken waren niet toereikend geweest, en hij had er van zijne eigene beurs nog
moeten bij inschieten.
Toen Karel mij dit alles, onder het scheren mijns baards, vertelde, kwam ik op de
gedachte, dat die duivelsche kerel ook wel een filosoof kon wezen. Ik vroeg hem
derhalve:
‘Karel, kent gij de filosofie?’
‘Wat is dat, mijnheer, de filosofie?’
‘Of de wijsbegeerte, indien gij het verkiest!’
‘Ha! dat is de kwestie van die boeken! ja, ja... Maar zeg eens, mijnheer, wat verstaat
ge eigenlijk door eenen wijsgeer?’
‘Een wijsgeer, Karel, dat is hij, die best het schoone en het goede kan bevatten!...
Verstaat ge?’
‘Niet goed, mijnheer. Zoudt ge mij zoo geen voorbeeld kunnen geven, mij eenen
wijsgeer aanwijzen?’
Ik meende te zeggen: ‘Bezie mij!’ maar ik durfde niet.
‘Wel, Karel, kent gij den heer D...?’
‘Die zoo veel geld heeft?’
‘Juist!’
‘Inderdaad, die heeft het schoon en goed; maar het schijnt mij, dat het ook wel
zijn plicht zou wezen, het de anderen ook al nu en dan eens schoon en goed te laten
hebben, en, gij weet, hij is zoo gierig als eene raaf!’
‘Dan is hij geen echt wijsgeer... En mijnheer C...?’
‘Ja, die heeft het ook schoon en goed en gratis.’
‘Hoe gratis?’
‘Hij heeft de gewoonte van nooit te betalen, mijnheer. Ik heb hem drij jaar om niet
geschoren.’
Ik noemde nog een aantal mannen, die allen als wijsgeeren bekend stonden; doch
Karel wist op ieder wat af te wijzen en besloot eindelijk, dat, nu hij de zaak goed
inzag, verstond, de wijsbegeerte hierin lag: van een zacht hooi en een' warmen stal
te bezitten. - Zoo dat hij van hetzelfde stelsel was als ik en Salomon, de wijste der
menschen, en ik wel had geraden, toen ik hem verdacht een echt filosoof te wezen.
Hiermede eindigen mijne wijsgeerige studiën, vriend David, en al wat ik er u over
te zeggen heb. - En nu van andere studiën, waar-
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mede gij ook wel bekend staat, doch waarin gij niet zoover als ik zijt gevorderd
geweest. Ik bedoel de studie van het vrouwenhart.
Het mag uwe doctorale statigheid aanstootend of niet voorkomen, vriend David,
ik vraag u, of gij u den tijd nog herinnert, wanneer, zooals men zich gewoonlijk
uitdrukt, onze harten aan de inspraak der liefde begonnen gevoelig te worden? Gelukkige tijd, mijn vriend! wanneer een droomende oogslag tot in het binnenste
onzer ziel doordringt, wanneer eene enkele aanraking eene trilling in onze leden doet
ontstaan; wanneer een lichte handdruk zich tot in het merg der beenderen doet
gevoelen, en men zich, bij een' kus op de wangen der liefste gedrukt, als in den derden
hemel vervoerd denkt. Het is de tijd, dat men op de vermaken verslingerd is, dat men
de balfeesten afloopt en leert dansen - niet om te dansen; maar om gelegenheid te
hebben handen, poezelige handen, in de zijne te drukken, zachte leden tegen de zijne
te klemmen, een' brandenden adem op de wang te voelen en zich door eene
wederzijdsche betoovering zat te maken. Het herinnert mij nog, alsof het slechts
gisteren geschied was. Er ging geen zondag voorbij, of wij offerden er tien centen
aan op, om bij den dansmeester B... de les bij te wonen, of liever, aan het soort van
dagbal deel te nemen. - Bals van 10 centen! Hoe zou men met ons lachen, indien wij
zulks in het openbaar durfden bekennen. - Op mijn woord! ik heb nooit bals gekend,
waar het vermaak eenen gerusteren zetel vond. Jonkheid, niets dan frissche jonkheid!
Meisjes in het prilste harer jeugd - dan, wanneer de adem balsemend is, de oogen
vonkelend, de huid rozig en zacht als fluweel, de handen tenger en nog door geenen
arbeid gerimpeld, de lippen rood als inkarnaat, de tanden blanker dan het ivoor, en
het gansche lichaam door eene magnetische vloeistof omwasemd, die er ons naar
trekt en er doet aan vastkleven!...
Hoe dikwijls heb ik het medelijden in mijne ziel voelen op wellen en den spotlach
op mijne lippen moeten bedwingen, wanneer ik later, mij op een zoogezegd bal der
groote wereld bevindende, die houten poppen voor mijne oogen zag wemelen, - met
hare geschilderde wangen, hare verglaasde oogen, hare valsche tanden en haarlokken,
en daarenboven en met dit alles een zeker air van: breng mijn coiffuur niet in de war,
verkreukel mijne kleederen niet, eerbiedig mijnen opschik... pouah!
Neen, leven onze dagballen! Daar was het leven, daar was de gezondheid, de prille
jeugd; daar slingerde men dooreen, de haren in de war,
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de kleederen verfronst; daar mocht men den arm om de middel zijner danseres slaan,
ze als eene silfide oplichten en er mede rondzweven, en in de verwarring ook al eenen
kus stelen. - Niemand zag het, en zag men het ook, men vond er geen been in, en,
als het niet te ver ging, kwam er de dansmeester niet tusschen, ofschoon hij er aan
hield zijn etablissement de faam van zedig te doen verdienen. - En, bij den duivel!
zedig was het, en des te zediger, daar het der huichelarij niet toegelaten was er den
voet in te plaatsen.
- Lisa, 'k zie u geerne! - En ik dan? - Gij zijt een engeltje! - En gij dan? - Ik aanbid
u! - En ik dan? - Lies, dat het huwelijk geen H. Sacrament ware, ik trouwde u. Zwijg, slechte bliksem!... Daar is de galop!... Vooruit!..
En dan rondgedraaid, tot wij beiden, afgemat en buiten adem, op eene bank
neervielen:
- Oef!... Lies, hoe is het met den vrijer? - Slecht! - Hoe slecht? - Af! - Het kan niet
zijn! - Het is zoo! - En hoe komt dat?... - Ja, hoe komt dat!... Ik wil geenen jaloersche...
- Hij is jaloersch? - Als eene kat. - Dan hebt ge er zeker reden toe gegeven? - Dat
zou ik aan u moeten zeggen... - Hoe dan!... Ik zou... de schuld? - Ja, gij... - Het spijt
mij. - Gij zijt een dommerik! - Ik geloof dat ge gelijk hebt... - Nu, nu, denk er niet
aan! Daar is de dans; het is de laatste; ik moet naar huis, en begin het niet mij
uitgeleide te doen, hoort gij? - En waarom niet?... Mits gij zonder vrijer zijt... - Dat
is geene reden om u te nemen. Lies kent hare plaats en zal niet verder reiken dan
hare armen lang zijn. - Hoe flauw! - Ja, mijnheer...
Dat is eene geheele historie, vriend David, te lang om u in eenen brief te vertellen.
Lies is mijne eerste liefde geweest; dat is te zeggen, ik was hare eerste liefde; doch
ik heb het slechts geweten, als het veel te laat was: ze is er bijna van uitgeteerd. - Zij
is thans getrouwd en volkomen gelukkig. - Als ik haar ontmoet, doet zij, alsof ze mij
nooit gezien hadde... Mirabilis Deus in operibus suis.
Ik wilde dien goeden tijd nog kunnen terugwenschen, tijd der eerste zachte
gevoelens, tijd van ontwaking des harten, tijd van vreugde zonder gal, tijd van
oprechte, ongehuichelde, ongekunstelde liefde.
De liefde, vriend David, de liefde tot de hoogte van deugd opgevoerd bestaat
slechts bij het volk, bij het echte volk, bij den kleinen middelstand. - In de hooge
kringen is het alles verpest en bedorven; daar

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 1

117
is de liefde eene berekening, eene speculatie, eene zaak, die veel of weinig winst kan
aanbrengen. In den laagsten stand der maatschappij, is de liefde dierlijkheid, het
voldoen van eene lage drift, eene verbeesting. Het volk slechts, dat is te zeggen, die
klas, die slaaft en lijdt, die het hart zedig heeft en den geest onbedorven; dit volk
alleen kent de liefde: daar bemint men om te beminnen en men trouwt met het gedacht
om de liefde daardoor te vereeuwigen.
Wat den zoogenoemden goeden burgerstand betreft, dat is te zeggen, diegenen,
die aan hunne kinderen eenen bruidschat, een zeker inkomen, bij de trouw, kunnen
medegeven, die stand is ook al bedorven. Zij zijn niet verpest, die brave, belachelijke
burgers, zooals de rijken; niet verbeest zooals de armen; maar het belang, het stoffelijk
belang is hunne drijfveer. - Zie eene moeder met hare dochters. - Staat gij bekend
als veel geld bezittende, gij zult op het wezen der vrouw kunnen lezen, dat zij u hare
dochters te koop aanbiedt; haar glimlach zal u aanmoedigen, en zij spant u strikken.
Zijt gij een arme duivel zonder schijven, haar stuursche oogslag zal u luidop zeggen,
dat zij u verbiedt den blik op hare mamzellen te werpen, en dat gij wel moet verstaan,
dat het geen spek voor uwen bek is; dat hare dochter niet geboren is om uwe vrouw
te worden en daarom niet in het pensionaat eene educatie gekregen en zooveel geld
gekost heeft...
Zulks wil niet zeggen, dat er in den begoeden burgerstand geene uitzonderingen
aan dien regel zijn. Ja toch, wanneer het meisje soms lang genoeg en nutteloos op
eene goede partij gewacht heeft, dan gebeurt het weleens, dat zij derogeert en zich
met eenen jongeling zonder fortuin in den echt begeeft, wel te verstaan, indien die
jongeling eene goede broodwinning aan de hand heeft en er hoop is, dat hij weleens
fortuin zal maken. Is er die laatste voorwaarde niet bij, dan blijft er het meisje slechts
over óf eenen zotten streek te begaan en met den eersten den besten vrijer op te
steken, ófwel eenen nog veel dommeren streek aan te vangen met kwezel te worden
en, aan het hoofd eener congregratie, haren wrok van ongetrouwd te moeten blijven,
op jonge godvruchtige zielen te koelen en ze, door onverdraagzaamheid en dweperij,
te martelen.
Ik ben zeker, vriend David, dat gij uit dit alles gaat besluiten, dat ik sterk voor het
huwelijk genegen ben. Gij zijt mis; ik ben nog immer van dezelfde meening, als toen
ik Lies kende, en zoolang het huwelijk een Sacrament blijft, doe ik niets.
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Ik weet bijna niet meer met welk inzicht ik hier dit onderwerp van liefde heb
aangeraakt, of liever, ik begrijp de noodzakelijkheid niet van al dat gebrabbel, dat u
als eene soort van voorrede zal toeschijnen van het weinige en het onbeduidende,
dat ik u te zeggen heb. Gij kunt er zeer goed het spreekwoord op toepassen parturiunt
montes, nascitur ridiculus mus, wat in het Vlaamsch wil zeggen: veel geschreeuw
en weinig wol. Dan, om u niet langer in eene bedrieglijke of ongegronde
nieuwsgierigheid te houden, ga ik u zeggen, vriend David, wat er eigentlijk van is.
Zooals er menschen zijn, die men honderdmaal ontmoet, zonder zich ooit uitgelokt
te voelen er den blik op te vestigen, zoo zijn er ook huizen, waar men honderdmaal,
duizendmaal voorbijtreedt, zonder er eens het oog te laten op vallen, zonder ze gewaar
te worden, zonder te weten, dat ze bestaan. - Het schijnt mij, dat er voorgevels zijn,
die mij vriendelijk toelachen; andere, die mij met een stuur wezen bekijken; andere,
die mij luidop uitlachen; andere, die met schele oogen naar mij gewend staan en mij
doen twijfelen, of zij mij al of niet bezien: andere eindelijk die, zedig of beschaamd,
de oogen neergeslagen houden en voor de beschouwing bevreesd schijnen. - Van
die laatste soort staat er een op den weg, die van mijne woning naar mijne
suikerraffinaderij geleidt, en dat is ongetwijfeld de reden waarom ik die huizing,
sedert zes jaar, dat ik er dagelijks viermaal voorbijtreed, slechts sedert twee maanden
heb opgemerkt, en nog zou ik ze niet gekend hebben, indien ik er niet naar gezocht
hadde.
Ik ga u die zaak eens verhalen, en nu herinner ik mij, waarom ik die lange voorrede
over de liefde geschreven heb.
Het was tijdens de zoogezegde feesten, ter eere van de koningin Victoria, te
Antwerpen gevierd. Er was vuurwerk, Venetiaansche nacht op de Schelde, en ik was
den stroom der menigte gevolgd. Op de kade tegen eenen boom geleund, trachtte ik
mij uit te leggen, waarom toch het Antwerpsch volk vreugdekreten had aangeheven,
waarom men feest vierde ter eere van eene vreemde koningin, eene soort van
monarchiek speelding, dat, bij toeval door de geboorte op eenen troon geplaatst, door
het Engelsche volk, als een werktuig voor de uitspraak der wetten, gebruikt wordt.
Het is waar, dat achter dit zwakke vrouwenbeeld de Engelsche natie schuilt en dat
de Engelsche natie veel van hare koningenen koninginnen houdt, als zij ze niet op
het schavot ombrengt. Die tengere vrouw verbeeldde de markten van
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koffij, katoen, suiker, enz., en daarom geloof ik, dat er onze stadgenooten zooveel
ontzag voor gevoelden. - Dan, wat er ook van zij, het feest was schoon en prachtig,
en de koningin van Engeland mag er smaak in gevonden hebben, duizenden burgers
vonden er, langs eenen anderen kant, hun vermaak in, meer zelfs, geloof ik, dan de
koningin, die den moed niet had het ding tot het einde toe na te zien en te midden
van het vuurwerk, zegt men, met prins Albert naar bed trok.
Terwijl ik daar in gedachten stond, ontwaarde ik eensklapas voor mijne oogen
eene dier eerbiedwaardige familiën: een' vader des huisgezins, die, naar het uitwendige
te oordeelen, zeker alle jaren eenige duizenden franks inkomsten moest hebben; eene
nog eerbiedwaardigere huismoeder, wier uiterlijk aanduidde, dat zij een zacht hooi
en eenen warmen stal had, zooals mijn barbier zegt, en tusschen die twee personaadjes,
een jong meisje, de laatste vrucht van het huwelijk, de fierheid des vaders, de hoop
der moeder, de geest der twee lichamen!..
De dochter was de laatste, waarop ik mijne oogen liet vallen, en het is aardig,
vriend David, het dacht mij, dat mijne blikken, in hare oogen spiegelend, tot in het
binnenste der ziel van het meisje doordrongen. - De verlichting van het vuurwerk
gaf aan onze aanzichten eene tooverachtige kleur en mijne gewone ernstige
uitdrukking moest daar, ik ben er verzekerd van, veel bij winnen: er moest op dit
oogenblik iets noodlottigs op mijn wezen geprent staan. - Nogmaals ontmoette ik de
blikken van het meisje en nogmaals scheen het mij in haar hart door te dringen.
Bedroog ik mij, ik weet het niet, doch het dacht mij, dat ik hare ledematen door eene
lichte, stuipachtige trilling aangedaan zag, en ik voelde ten zelfden tijd iets in mij,
dat mij zegde, dat ik slechts te willen had en dat dit meisje onder mijne macht was.
In alle geval was ik zeker, dat mijne beeltenis langer dan dien avond in haar geheugen
moest blijven.
Het vuurwerk eindigde. Ik zag mijne personaadjen tusschen de menigte
wegschuiven; doch deed geene moeite om ze te volgen.
Ik ging mijne ruststede opzoeken en sliep zacht in.
Ik was het voorgevallene bijna vergeten, toen ik, eenige dagen later, op mijne
gewone avondwandeling aan de Schelde, het meisje met hare moeder weder
ontmoette. Wij stapten elkaar eenige malen voorbij, enik maakte daarvan gebruik
om het lieve kind, dat telkens, bij de ontmoeting, scheen schaamrood te worden, zoo
goed mogelijk te onderzoeken. Ik mocht mij daarbij overtuigen, dat Amelie - zij heet
Amelie, vriend
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David - dat Amelie een der schoonste meisjes is, die ik ooit op mijne baan ontmoet
heb. Hare tint is rozig; hare trekken zijn fijn en toch grootsch van vorm; hare oogen
zijn bruin en zacht als fluweel, en blonde haren, die iets van het blauw der
zomerdraden bezitten, omkransen haar engelenwezen, waarop een zacht en heilig
gevoel geprent staat. - Het scheen mij een goddelijk genoegen, door zoo een meisje
bemind te worden, en ik zou, ik weet niet hoeveel op dien stond gegeven hebben,
zoo men mij opeens de hersenschimmen eens jongelings hadde kunnen herschenken
en mijne ziel voor die zoogezegde geneuchten der heilige liefde vatbaar maken; zoo
men mij een hart hadde kunnen beschikken op denzelfden toon gestemd als het harte
van Amelie, dat is te zeggen, vatbaar voor droomerijen, vatbaar voor de bedrieglijke
verbeelding... - Dan, gij kent mij, vriend David, en gij weet hoever mijn verstompt
gevoel van dit alles verwijderd is, met welke ijskorst mijn hart omschorst ligt.
Dit alles echter belette niet mijne nieuwsgierigheid te ontwaken, en ik besloot dien
avond nog het verblijf van Amelie te kennen. Ik verliet de Schelde, wel voorziende,
dat, zoo zij mij niet meer ontmoette, zij ook weldra de wandeling zou gestaakt hebben.
Het gebeurde zoo, en, van uit mijnen schuilhoek, zag ik de twee vrouwen den boord
der rivier verlaten. Ik volgde ze van verre op, en mijne verwondering was groot, toen
ik ze eindelijk de woning, waarvan ik u gesproken heb en die zich aan de oogen
schijnt te ontstelen, zag binnentreden.
Inlichtingen, die ik mij eenige dagen later verschafte, kwamen mijn voorgevoel
bewaarheden. - Amelie is eene eenige dochter en woont daar met hare ouders. Haar
vader heeft zich een schoon fortuin door den handel in manufactuurgoederen verschaft
en leeft thans rijkelijk van zijne inkomsten.
Twintig jaren oud wezen, eene warme verbeelding hebben, het vuur der frissche
jonkheid door het gansche lichaam voelen stroomen, het bruisende bloed door de
buigzame aders voelen loopen, de wereld langs den schoonen kant beschouwen - en
dan een meisje ontmoeten zooals Amelie, haren blik, bevreesd maar toch versmeltend,
in uwe oogen voelen glijden, haren boezem van innige aandoening zien golven, zich
in hare nabijheid bevinden en de levende vloeistof, die haar omwasemt, zich met uw
eigen leven voelen mengen, hare hand op uwe hand voelen drukken, haren poezeligen
arm op uwen arm voelen rusten. - O, dit is het grootste geluk op aarde, een genoegen,
dat uit den hemel moet herkomstig zijn! Het is de zaligheid!
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Doch, wanneer men zijn negen en twintigste jaar heeft bereikt, wanneer men, zooals
ik, ouders, broeders en zusters van den familiestam heeft zien afrukken, en daar, als
eene eenzame vrucht, staat te verdrogen; wanneer men op de zee des levens de baan
slechts heeft leeren kennen door de menigvuldige schipbreuken, welke men er geleden
heeft; wanneer men honderden vrouwenharten doorpeild heeft en overal belang of
dierlijke drift heeft ontmoet; wanneer men zich heeft kunnen overtuigen, dat de meest
dichterlijke liefde nog immer eene belachelijke zaak is, iets dat den mensch vernedert,
zoodra het dekkleed, dat zijne verbeelding hem voor de oogen hield, is weggeschoven;
wanneer men, gematigd, de braspartijen heeft bijgewoond en de dwaze vreugden in
hare volle werking heeft kunnen ontleden, en dan, een' dag later, de wezens der
brassers gezien heeft; met een woord, wanneer men met den microscoop de zielen
der menschen als ontleed heeft... - O, dan berst men in eenen satanschen schaterlach
los, bij het zien der schouwspelen, die de menschen onder elkaar vertoonen en ieder,
in het bijzonder, met zichzelven speelt; dan hebben de minnende oogen slechts
stoffelijk vuur, de handen der geliefden slechts lichamelijke, natuurlijke warmte, en
een hijgende boezem doet ons slechts verstaan, dat het dier lust voelt, dat het zijnen
honger zou willen verzadigen.
Eenen andere zou ik het niet willen zeggen, vriend David; doch u mag ik alles
toevertrouwen: zoo is het, ongelukkiglijk of Goddank! met mij gelegen. Mijn hart
is koud, onbarmhartig koud, en mijn geest staart slechts op de dingen, die hij goed
kan onderscheiden, waarvan hij zich volkomen rekening kan geven.
Ik ben zeker, zoo gij Amelie kondet ondervragen, dat zij er gansch anders zou
over denken. Voor haar zal mijn koude, snijdende blik vol liefde schijnen; zij zal
daarin mijne ziel zien uitstralen, - niet zooals die ziel is, dat is te zeggen, rustig en
ongenaakbaar; maar vlammend van een innig liefdegevoel, dat slechts vraagt en
zoekt om te kunnen losbersten, om hare ziel te omvangen en haar den brand mede
te deelen. -Ik lees zulks op haar wezen, in hare houding, telkens dat ik haar ontmoet
- en ik ontmoet ze dikwijls; het noodlot wil het zoo, of liever, - zal Amelie misschien
zeggen, - het is een uitwerksel van de onverklaarbare neiging onzer zielen.
Doch ik staak mijnen brief, vriend David, nogtans belovende u met den loop mijner
liefdegeschiedenis bekend te houden, liefdegeschiedenis,
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die tot hiertoe nog met nevelen omhuld is en in de wolken zweeft; doch die mij
niettemin eene soort van bezigheid en tijdverdrijf verschaft. En ik heb zoo iets noodig,
vriend David, nu ik, de wijsbegeerte doorgrond hebbende, een einde aan die studiën
heb moeten stellen. - Het zal mij te meer eene reden zijn om u te schrijven, en ik
schrijf u geerne, gij weet het, ofschoon gij tot hiertoe weinig brieven van mij hebt
ontvangen.
LAURENS.

IV.
Amelie aan Clotilde.
Antwerpen, 12 October 1843.
Gij zijt goed, Clotilde, goed als een engel. Vergeef mij; ik dacht er niet aan, toen ik
u over mijne gevoelens schreef, dat zulks in uw hart treurige herinneringen zou
gewekt hebben, dat het u eene beeltenis terug in den geest zou geroepen hebben, die
u zoovele zielenvreugden heeft doen smaken en, eilaas! later zoovele smarten gekost.
- Beminnen, met wederliefde beloond worden en dan den uitverkoren des harten
door eene plotselinge dood verliezen! O, het is verschrikkelijk geweest, en ik versta
nu eerst, welken harden slag uwe gevoelige ziel daarbij geleden heeft en hoe bloedend
het herdenken thans nog moet wezen. Doch, gij zegt het mij, en ik moet u gelooven,
die herinnering, hoe smartvol ook, brengt hare vreugde mede en uw verlangen is,
dat ik openhartig zou voortgaan met u rekening van mijne gevoelens te geven. Het
doet u, als het ware, zegt gij, uwe liefde in de verbeelding herbeginnen; want in mijne
gevoelens hervindt gij uwe gewaarwordingen van weleer, en gij voelt uw hart
herleven.
Het zij dan zoo, Clotilde, en God zij er dank voor, dat ik kan voortgaan u mijn
hart te openen! Ik heb zulks noodig, mijne goede, en buiten u ken ik niemand, die
mij zou begrijpen, niemand, bij wie ik mijn overloopend gemoed zou kunnen
uitstorten.
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U zeggen wat. er sedert mijn laatste schrijven gebeurd is, is gemakkelijk en ten
zelfden tijd onmogelijk. Ik heb hem gezien, meermalen gezien, bijna dagelijks
gezien,... doch wat ik inwendig gevoeld heb, o, dat kan ik u niet uitleggen. - Herinner
u de eerste dagen uwer liefde, Clotilde, toen alles nog vreugde was, toen gij u door
een onbesefbaar geluk als omringd voeldet, en uw geest in streelende gedachten
verdwaalde. Wat gij toen gewaar wierdt, gevoel ik thans en, daar onze zielen zoo
sterk aan elkaar gelijken, zult gij licht, door het ondervondene, kunnen beseffen wat
ik thans moet gevoelen...
Gisteren bevond ik mij met mijne moeder op het concert. Mijn hart zegde mij, dat
hij er was, en mijn oog had hem weldra ontdekt. Hij stond tegen eenen pijler geleund
en klaar was het voor mij, dat hij die plaats had gekozen om mij te kunnen zien. Zijn
zicht ontstelde mij eerst en ik voelde mijn hart eenen stond als toeknijpen en het
bloed naar mijn hoofd snellen. Dan, die ontroering bedaarde en nu durfde ik met
kalmeren blik hem gadeslaan. Het was de eerste maal, dat ik hem met ontblooten
hoofde zag en nu eerst voelde ik hoe schoon hij is. Men zegt, dat een breed gevormd
voorhoofd een teeken van genie is. Is het zoo, dan moet hij met een helder,
doordringend verstand begaafd wezen; want nimmer heb ik een meer indrukwekkend,
een schooner gevormd voorhoofd gezien. Geestkracht en genie stralen er glinsterend
uit, en wanneer hij zijnen blik over de menigte het dwalen, scheen hij als allen te
beheerschen, aan allen te gebieden en de God der vergadering te wezen.
Het was eene betoovering van twee uren lang, Clotilde. Onze oogen spiegelden
zich in elkaar en, hoe groot ook de afstand was, scheen het mij alsof ik naast hem
gezeten ware en zijnen invloed voelde. Het was mij een genot, dat ik u niet kan
beschrijven. De muziek deed de harmonie door de zaal stroomen: doch grooter nog
was de harmonie, welke ik in mijne ziel gewaar werd, en de eerste hielp slechts, om
deze te volmaken.
Het concert eindigde. - Bij het verlaten der zaal en in den drang van het volk
bevond hij zich eensklaps aan mijne zijde. Onze kleederen ruischten tegen elkaar en
het scheen mij, alsof mijn gansch lichaam door eenen elektrieken schok werd ontroerd,
terwijl ik op denzelfden stond mij den boezem benepen voelde en genoodzaakt werd
op den arm mijner moeder te leunen. Hij bleef naast mij stappen... Nu en dan
ontmoetten zich onze blikken en telkenmale voelde ik eene nieuwe
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zenuwschokking door mijne leden rijzen. Die nabijheid nogtans was mij eene zaligheid
en die weinige stonden hebben mij meer genot verschaft, dan ik tot hiertoe in mijn
gansch leven gevoeld heb. Ik was er door overstelpt; mijn geest verdwaalde; het
scheen mij, dat ik niet meer aan de aarde raakte en, als dronken, door de menigte
zweefde. - Ik het mij werktuigelijk door mijne moeder geleiden en stapte met haar
het rijtuig binnen, zonder de killige nachtlucht gewaar te worden, of er aan te denken
mijne zijden mantilje over mijnen ontblooten hals te trekken.
Wat hadde ik niet gegeven om mijne moeder te beletten mij het woord toe te sturen
en mijne zalige droomen door de eene of andere vraag te komen onderbreken. Dan,
de brave vrouw kon dien inwendigen toestand niet voorzien en ik was verplicht de
samenspraak te onderhouden.
Hoe de liefde ons ikzuchtig maakt, Clotilde! ik ben er beschaamd om; mijne moeder
verveelde mij en ik moest mij zelve geweld aandoen om haar met mijne gewone
toegenegenheid te beantwoorden. Mijn hart is daarom echter niet verslecht; want ik
ben haar meer nog dan vroeger toegedaan, en, buiten mijne liefde, ik voel het, zou
ik in staat zijn mij alle opofferingen voor haar te getroosten.
Te huis gekomen, spoedde ik mij om mijne slaapkamer te bereiken, en legde mij
weldra met al den schat mijner herinneringen te bed. Ik sloot mijne oogen en in
verbeelding zag ik hem voor mij staan, met zijn ernstig, maar goedig wezen, zijn
breed blank voorhoofd, zijnen fonkelenden oogslag en met al die bevalligheid, welke
in zijne bewegingen, in zijne gebaren en in zijnen vasten en mannelijken gang wordt
opgemerkt. - De slaap maakte zich ongevoelig van mij meester; doch zulks gaf slechts
meer kracht aan de verbeelding en het verschijnsel, dat ik mij door de herinnering
had voortgebracht, verkreeg daarbij een volle leven. Wij spraken samen alsof wij
elkaar immer gekend hadden, alsof wij broeder en zuster zouden geweest zijn. - Ik
zag mij eensklaps met hem aan den boord der Schelde vervoerd. Aan zijnen arm
gehecht en zacht op hem rustend, wandelden wij naast den juichenden stroom, waarin
zich eene koesterende zomerzon spiegelde, en hij suisde aan mijne ooren van die
woorden, die ongetwijfeld door de engelen uitgevonden wierden, die men slechts in
de verbeelding kan voelen en in de aardsche spraak niet kan herhalen. Het woord
liefde viel uit zijnen mond niet; doch al wat hij zegde was liefde, hot nocmen
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alleen van mijnen naam was de verwezenlijking van dit gevoel en iedere oogslag,
welken wij op elkaar richtten, was als eene omarming, eene omhelzing, waarin onze
zielen versmolten.
Des morgens waren al die verschijnsels vervlogen; doch er bleef mij een zacht
genot bij, dat nog heden mijn hart koestert en mij als gedwongen heeft, mijne goede
Clotilde, aan u te schrijven en u mijne vreugd mede te deelen.
AMELIE.

V.
Laurens aan David.
Antwerpen, 11 October 1843.
Als er nu voor vijf centen poëzij in mijn lijf stak, dan hadde ik zeker verleden nacht
geen oog toegeloken en verzen geschreven, waaraan geen einde zou geweest zijn.
Wat al zoete herinneringen hadde ik niet, op zijn dichtersch, in den geest kunnen
terugroepen! - Wat al schoone beelden hadde ik niet kunnen scheppen! - Wat al
verzuchtingen hadde ik tot den hemel niet kunnen sturen! - Wat al Verlangens hadde
ik in mijn hart niet voelen op wellen! - Hoe zou mij den boezem geklopt hebben! Hoe zou mij het bloed naar het hoofd zijn gestroomd!... Ik had haar gezien, eenen
ganschen avond gezien, uren lang mijne oogen in de hare gespiegeld en haren
maagdelijken blik in mijne blikken voelen versmelten! - En zulks terwijl de muziek
haren prachtigsten rijkdom ten toon spreidde, terwijl Vieuxtemps, de jonge, maar
reeds beroemde Vieuxtemps, een concerto gaf en beurtelings door zijn speeltuig ons
kon doen juichen of weenen...
En dan, bij het eindigen van het concert heb ik een eind wegs, tusschen den drang
van de menigte naast haar voortgestapt, hare zijden kleederen hooren kraken en tegen
mijne kleederen voelen schuiven. o Was ik maar dichter!... Er is zelfs een oogenblik
geweest dat haar arm den mijnen prangde en dat er ten hoogste zes centimeters

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 1

126
afstand tusschen onze beide aangezichten bestond... - Het is onbegrijpelijk, vriend;
na al die aandoeningen, na al die gebeurtenissen, te bed gaan, met het gemoed bedaard,
het hart kalm, den geest rustig, en inslapen zooals de eenvoudigste sterveling, en
voortronken tot 's morgens, zonder zelfs eenen enkelen stond van haar te droomen...
Proh pudor! - integendeel van gansch andere dingen droomen, droomen dat de
katholieken godvreezend waren geworden en deugdzaam, en dat de liberalen zich
eindelijk tot eene partij hadden gevormd... - O nu is het wel degelijk bewezen, vriend
David, dat ik het meest prozaïsche schepsel ben, dat de goede God ooit in het
ondermaansche dal heeft in het leven geblazen, en dat mijn hart zoo koud en
ongevoelig als een steen geworden, of liever, altrjd geweest is.
En toch was zij schoon, schoon als een engel, zooals zij daar op het muziekfeest
zat. - Hare kostbare, maar zedige kleeding, omgaf haar met iets heiligs, iets dat van
den hemel herkomstig scheen; hare zachte ziel scheen op haar albasten voorhoofd
uit en in hare glinsterende blikken kon ik de liefde lezen, waarvan haar gemoed als
overstelpt is en dat slechts eene gelegenheid zoekt om te kunnen uitstroomen en zich
in eene jonge ziel over te storten.. Waarom is mijne ziel niet jong meer?... - Waarom
ben ik, zonder juist van alles geproefd te hebben, van alles verzadigd geworden?
Waarom zie ik de dingen slechts zooals ze zijn en niet zooals ze zouden moeten
wezen? Waarom zijn al de gevoelens voor mij als ontheiligd? O is het wel mijne
schuld, en is dit alles niet eerder een gevolg van wat mijn hart in en door de wereld
reeds geleden heeft?
- Gij weet het, vriend David, ik heb moed in de ziel, eenen moed, die zich door
het noodlot niet laten onderbrengen, maar zich in de wederwarigheden verstaald
heeft. Er zijn echter dagen, ik wil het u geerne bekennen, dat ik ongelukkig ben; dat
de kalme onverschilligheid, welke ik mij door redeneering heb aangewonnen, mij
hare leêgte laat zien, en mij doet voelen dat ik wel leef, doch dat mijn leven gelijk
is aan dit der planten... En, neen, die vergelijking is nog niet juist; want planten
brengen bloemen voort, die eenen geurigen balsem met mildheid rond zich strooien;
planten verjongen jaarlijks en hebben, na den kouden winter, weer een lachend
jaargetijde, waarin zij door de zon gekoesterd worden en tot liefde aangespoord. Zal ik mijn leven vergelijken bij het leven der mijnstoffen? Maar, neen, daar ook
nog is eene ontwikkeling, die de jeugd en rijpheid aanduidt: mijnstof-
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fen vervormen zich tot kristallen, waarin de zon zich kan spiegelen en die in der
menschen oogen behaaglijk kunnen voorkomen. - En ik, ik ontvang de stralen der
zon op het hart, zonder dat de glansende blik mag terugkaatsen. Het is immer koud
en donker in mijne ziel: eene koude die niet verwarmd, eene duisternis die niet verlicht
kan worden!... Maar, nog eens: is het mijne schuld?... Gij weet het, vriend: ik was
jong, wij waren gespelen. Gij hebt mij zien opgroeien; ik had eenen vader, dien ik
met. ontzag beminde, eene moeder, die ik met drift lief had, twee zusters, die als
twee blonde engelen naast mijne zijde zweefden en wier harten zoo eenstemmig met
mijn hart klopten. Twee hemelsche wezens, bij wie ik, in mijne kindersmarten, troost
vond en voor wie ik later een steun was... Het leven was mij eene zaligheid! Welnu,
ik was de kindschheid nog niet uitgetreden, toen ik mijnen vader door eene plotselijke
ziekte uit ons midden zag rukken. Het was het sein van de rampen, die op mijn hoofd
moesten nederstorten - rampen, die de wereld niet zag, niet begreep, en die mijne
ziel tot eene bestendige marteling gedoemd hadden. Mijne moeder werd krank; jaren
lang zag ik haar lijden; iedere smartkreet, die haren mond ontvloog, botste op mijn
hart terug. Mijne jongere zusters leden niet minder, bij het zicht onzer rampzalige
moeder; de tranen ontsierden hare blozende wangen, verschroeiden hare
zachtglinsterende oogen, en ik, ik voelde al haar lijden bij het mijne gevoegd, en wat
ik in mijne ziel onderstond, weet ik alleen; want nooit kwam een traan in mijn oog
mijne wanhopige droefheid verraden. - En zoo moest het wezen; want ik moest moed
voor de anderen hebben en de zwakke vrouwen in het lijden ondersteunen. - Mijne
moeder stierf, en het ongeluk was nog niet verzaad. Mijne zusters, die twee frissche
bloemen, werden door het noodlot geknakt; zij verwelkten zichtbaar en alras hadden
de geneesheeren haar beider vonnis gestreken. De tering, de afschuwelijke tering
had haar aangegrepen en moest haar tot de laatste vezel vleesch van het lijf knagen
en dan nog haren laatsten snik opvangen.
Wat ik, bij het zien van dit lijden, heb doorgestaan, kan niet beschreven worden.
Ik vloekte het bestaan, ik wenschte nooit te zijn geboren geweest of, zoo ik dan toch
het leven niet had kunnen ontvluchten, zou ik ten minste gewild hebben, als een
vreemdeling op de wereld geworpen te zijn. O ik hadde een bastaard willen zijn, iets,
dat aan niemand geene erkentenis. verschuldigd is, een vindeling,
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die geene verkleefdheid voor niemand moet gevoelen, die het recht heeft de menschen
zoo zeer te haten als deze hem verachten, en die minder dan iemand anders moet
lijden. - De familiebetrekkingen, de bloedbanden zijn zeker in sommige gevallen
eene bron van genoegen; doch meer nog van rampen en smarten. - Hoe inniger men
aan elkaar verkleefd is, hoe meer hot lijden verdubbeld wordt. - Een huisgezin, door
zachte liefdebanden aan elkaar gehecht, wordt als een enkel lichaam, waar de smarten
van alle deelen zich in een enkel punt immer doen gevoelen; en ieder lid van het
huisgezin maakt een zoodanig middelpunt uit en het lijden kan slechts, door het getal
der leden, vergrooten. Ging het nu ook zoo met de vreugde, dan zou men een
evenwicht waarnemen; doch de vreugden zijn in zulk een klein getal en de rampen
en smarten zijn ontelbaar. - Natuur en maatschappelijk stelsel schijnen als te
wedijveren, om de eene ramp door de andere te doen opvolgen en zelfs tot de lichtste
vreugde nog te doen vergallen..
Mijn akelige wensch werd verhoord: mijne zusters gaven beiden, de eene na de
andere, in mijne armen, den geest, en sedert bleef ik op de wereld als een vindeling,
als een bastaard, die aan niemand iets te danken heeft en het lot mag uittarten. Sedert
dien heb ik het recht verkregen, onverschillig op alles neder te zien, mijn hart voor
alles gesloten te houden en gevoelloos te blijven bij het zicht van rampen en smarten.
- O wanneer mij mijn laatste huiselijke schat ontroofd werd, wanneer ik mijne jongste
zuster, die het laatst stierf, op haar doodsbed uitgestrekt zag liggen, dan bekroop een
satansche grimlach mijnen mond en, mijne armen uitreikende, vloekte ik de wereld,
en daagde het noodlot uit mij nog meer doen te lijden dan ik tot heden geleden had.
Zooals vroeger de kristene martelaren, hoonde ik den dwingeland, die, niet mijn
vleesch, maar mijn hart en gevoel door de beulenhanden der wereldsche rampen had
doen pijnigen! Ik daagde hem uit nieuwe folteringen nog te vinden; Ik hitste hem
aan zijne woede te verdubbelen en wierp hem eindelijk het schandelijke woord:
onmacht, toe!...
Van dien tijd veranderde mijn inwendig leven. De gansche natuur was als
onttooverd; het menschelijk gevoel werd eene stoffelijke daadzaak, waar het dierlijke
langs alle kanten uitstraalde, en wat de wereld dichterlijkheid noemt, heette ik
dwaasheid, ijlhoofdigheid, zelfsbedrog, krankzinnigheid... En nu, dat men mij nu
kome bewijzen dat het anders mag genoemd worden...
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Ben ik er gelukkiger om geworden? - Ik geloof ja; want de ongevoeligheid, die ik
gewonnen heb, heeft mij eene kalmte verschaft, welke mij toelaat de dingen te
beoordeelen, zooals ze zijn, en, moet ik het ingebeeld genot derven, ik ben ook vrij
van ingebeelde rampen; en daar de rampen, daar de smarten in grooter getal zijn dan
de genietingen, ben ik gelukkiger dan anderen, die immer in de- begoocheling blijven
verdwalen.
En toch, mijn goede David, ik moet het u herhalen, het mag u al of niet logisch
voorkomen, ik voel, dat er mij iets ontbreekt en, zooals ik u reeds zegde, dat er iets
ledig in mijn hart is, dat mijn gemoed naar iets haakt, naar iets verlangt. - Is het liefde
misschien, waar mijn hart naar zoekt? - Maar is er nog iets in den liefdebeker, dat ik
niet gesmaakt heb? Heb ik hem niet tot op den bodem geledigd en zijn de
vrouwenharten, die ik ontleed en ontmaskerd heb, dan nog niet talrijk genoeg? - Is
de liefde, het grootste deel der menschelijke dwaasheid, wanneer men er het
stoffelijke, dat slechts dierlijk is, van afzondert, dan nog niet genoeg voor mijne
oogen ontsluierd geworden? - Ken ik wel iets, dat meer den naam van armzalige
spotternij verdient?
En waarom dan aan Amelie willen denken? zult gij mij wellicht vragen, mijn
ernstige David.
Waarom? - Ja! dat heb ik mij zelven reeds honderdmaal gevraagd en ik kan er
slechts een antwoord op vinden, dat u voorzeker zoomin als mij zelven voldoen zal.
- Ik ben een mensch, David, en hoe verre ik het ook in de onverschilligheid en in het
positivismus gebracht hebbe, ben ik er echter niet kunnen toe komen, den laatsten
droesem der dwaasheid, der menschelijke krankzinnigheid uit mijnen geest te roeien.
- Welnu, dat is mijn zwak, dat is mijne speelpop; ik wil de studie van het vrouwenhart
niet verlaten, en, wanneer er zich eene gelegenheid aanbiedt, kan ik niet anders dan
er gebruik van maken. Het noodlot duwt mij Amelie toe, en, glimlachend, laat ik het
noodlot geworden. - Men moet hetgeen de menschen geluk heeten, hoonen en
bespotten, het verachten, om er door vervolgd en geliefkoosd te worden. Het is juist
daarmede gelegen, als met de fortuin, die zich alleen schijnt vast te kleven aan
diegenen, welke zich het minst aan haar gelegen laten en haar als eene lichte vrouw
behandelen. - Ik vraag om geen geld en men dringt het mij op. Mijn patroon heeft
mij gedwongen een aandeel in zijne suikerraffinaderij te nemen. Ik heb mij
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laten geweld doen, ende winst schijnt, als het ware, onze fabriek te hebben uitgekozen,
om er haren zetel te vestigen. Ik zal nog schatrijk worden, vriend David, en in staat
zijn de menschen zoo veel laagheden en zottigheden te doen bedrijven, als het mij
zal lusten. - Ik wil u dit geheim wel toevertrouwen; want ik weet genoeg, dat dit op
u geen het minste uitwerksel zal maken; doch voor de anderen houd ik het verborgen:
ik heb reeds vleiers genoeg.
Ik staak hier mijn schrijven; want mijn vuur is bijna uitgedoofd en de
octobernachten zijn koud. Te meer, het is laaten mijn bed wenkt mij.

12 October 1843.
Ik mocht het u nog wel zeggen, dat het domme noodlot mij Amelie toewerpt. - Wat
ware een verliefde in mijne plaats gelukkig geweest! - Denk eens, David: ik heb met
haar gesproken; ik ben in hare woon geweest; men heeft mij verzocht mijn bezoek
te hernieuwen. - De vader van Amelie heeft vele tafereelen, een klein kunstkabinet:
ik moet dat komen zien...
Hoe is dat alles gekomen? Welke toovernimf heeft hier haren wonderstaf moeten
gebruiken? - Het spyt mij, dat ik aan de zaak geenen dichterlijken draai kan geven;
maar het prozaïsmus alleen is aan alles schuld. - Ziehier. Een nieuwe handelaar, die
met ons in betrekking wil komen, had ons den heer C... aangewezen om inlichtingen
over zijne solvabiliteit, zooals men in den handel zegt, te nemen. Mijn patroon
verzocht mij, die zaak op mij te nemen, en ik ben gegaan; ik heb kennis gemaakt
met vader, moeder, dochter en tot zelfs met den kleinen schoothond van moeder toe;
en nu hangt het slechts van mij af, eene innige kennis van het huisgezin te worden.
- Wat er zal van komen, weet ik niet; doch, in alle geval, heb ik beloofd het kabinet
van schilderijen te gaan, zooniet bewonderen - ik vrees voor de croútes - ten minste
te gaan bezichtigen.
Zeg nu nog, dat de ouders voorzichtig zijn, met zoo den vijand in het kamp te laten
binnendringen. - Doch, neen, voor mij hebben zij niet te vreezen. Ik kan slechts nog
een liefhebber in de liefde wezen, anders niet. - Ik zal u later rekenschap van mijn
bezoek doen, indien het mij der moeite waard schijnt. In alle geval bied ik u mijnen
trouwen, vriendelijken handdruk en blijf uw verkleefde
LAURENS.
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VI.
David aan Laurens.
Brussel, 15 October 1843.
Ik wil het u niet ontveinzen: uw laatste brief heeft mij geene aangename
gewaarwordingen toegevoerd. Ten eerste, gij hebt mij de smarten in het geheugen
geroepen, waarmede gij, in ruime mate, tijdens uwe eerste jonkheid, zijt bedeeld
geweest en die ik ten volle begrepen heb, welke moeite gij ook aanwenden mocht,
om uw lijden voor ieders oogen verborgen te houden. Ik heb immer uwe ingetogenheid
geëerbiedigd, ziende, dat gij kracht genoeg bezaat, om uw lot te dragen, en overtuigd,
dat al de troostende woorden, die ik zou hebben kunnen zeggen, toch onbestand tegen
uwe smart zouden geweest zijn. Hadde ik echter kunnen voorzien, dat het ongeluk
een zoo nadeelig uitwerksel op uwen geest, op uw hart zou gemaakt hebben, ik hadde
middelen beproefd, om eene andere wending aan uwe droefheid te geven en ze meer
alledaagsch te maken. Want, weet het wel, Laurens, wat gij macht van karakter zult
noemen, dat staat, in dees geval, bij mij op eenen zeer lagen prijs en die koude
onverschilligheid, welke gij u hebt aangeschaft, aanzie ik als een voortdurend ongeluk.
- Ik geef het u toe, dat de menschen dwaas zijn; doch ik zal er bijvoegen, dat gij
geene uitzondering aan den regel maakt en dat gij slechts gewonnen hebt de eene
dwaasheid voor de andere te verwisselen. - En nu zal ik u vragen, of gij er wel
voordeel bij vindt. - Ik geloof, neen. - Gij zijt een positieve geest, ik ook; maar ik
ben het op eene andere wijze. Ik, voor mij, zie slechts de gevolgen, en, vaststellende,
dat wie zich gelukkig gelooft, gelukkig is, vind ik, dat gij, door uwe verbeelding te
dooden, ook uw leven ontluisterd en gedood hebt. - Kind zijnde, Verheugen wij ons
in het spei; man geworden, Verheugen wij er ons nog in, en niets is veranderd dan
de voorwerpen, waarmede wij speien. Maar wat gee ft het er aan, indien wij het hart
maar van vreugde voelen poppelen, indien onze verbeelding ons maar dingen
voorbrengt, die, hoe droomachtig zij ook mogen wezen, ons toch een zacht genot in
de ziel storten! Het geluk kan eene begoocheling zijn, een zinsbedrog, het geeft er
niets aan: genoeg dat het ons aangename gewaarwordingen toevoert en ons doet
gevoelen, dat wij leven.
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En dan, die tint van koude stoffelijkheid, welke gij over alles werpt. Ik ook, ik ben
stoffelijk, en ik geloof, dat een geneeskundige, indien bij geen domkop is, moeilijk
andere gevoelens kan aankleven; doch mijne stoffelijkheid, mijn materialismus
verschilt hemelsbreed van het uwe. - Mijn stelsel kan in twee woorden gezegd worden,
twee woorden, die elkaar schijnen uit te sluiten, die tegeneen schijnen te vloeken en
nogtans een juist gedacht van de zaak geven. Mijn stelsel is een spiritualistisch
materialismus. Ik geloof slechts aan wat ik zie en voel; doch ik zie en voel op twee
verschillende wijzen. Ik geloof dus, ten eerste, aan eene stoffelijke, werkelijke natuur,
die onder mijne zintuigen valt en er door gewaardeerd wordt, en ten tweede aan eene
voor onze grove zintuigen onvatbare natuur, waarvan wij slechts -een voorgevoel
kunnen hebben; doch die zoo werkelijk als de eerste bestaat en er slechts hierin van
verschilt, dat zij boven ons gewoon bereik k limt. Het is juist dit laatste deel, datmen
mataphysiek of spiritualistisch kan noemen, dat voor -anderen van het stoffelijk
wezen afgescheiden is; doch voor mij slechts eene meer volmaakte stof is; iets dat
wij kunnen gevoelen, gewaar worden; maar niet ontleden, niet verklaren.
Met dit stelsel, gij zult het licht begrijpen, moet ik geen zielsgenot derven; de
vreugden van het geestelijke zijn voor mij toegankbaar, en ik blijf van alle dwaze
droomerij bevrijd. Ik begrijp niet, wie toch de menschen dien algemeenen haat voor
het stoffelijke heeft willen inblazen; waarom men immer de Godheid van het
stoffelijke heeft willen afzonderen en in het onbegrijpbare heeft willen dompelen?
- Mijn geest heeft er niets tegen, om zich eene Godheid voor te stellen, die slechts
de volmaking van het stof zou wezen....
Doch ik wil mij niet dieper in die beschouwingen storten. Het is een gansch stelsel,
dat, om klaar en voor allen verstaanbaar te zijn, in al zijne deelen zou moeten
uitgewerkt worden. Indien mij de tijd niet ontbreekt, indien mijne praktijk wat
vermindert, instede van dagelijks aan te groeien, wil ik het wel eens openbaar maken
en de zaak ex professo behandelen; want ik heb er lang genoeg over nagedacht, en
indien ik er hier zoo ter loops van spreek, is het enkel om u te doen voelen, mijn
goede vriend Laurens, hoe oneindig ver twee materialisten, zooals men ons beiden
mag noemen, van gevoelen kunnen verschillen, en hoe de eene honig uit de bloem
kan zuigen, waar de andere slechts vergift zal uit trekken.
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Wat nu uwe liefde betreft, die nog geene liefde is, daarover zou ik u bekijven, vriend
Laurens, indien ik aan al dit scepticismus geloofde, welk gij blootlegt, en indien ik
niet wist, dat gij eene rechtschapene inborst bezit, die u immer zal beletten eene daad
te verrichten, welke niet grootsch en edel zou wezen. Ik weet wel, dat gij den spot
nooit te verre zult drij ven en een edel hart niet zoudt willen pijnigen. - In alle geval
moet ik u eene waarschuwing geven.
Zoo gij uw eigen hart vrij en onafhankelijk wilt houden, mistrouw u dan van die
zekere ledigheid, welke gij. er in gewaar wordt, en tracht, op de eene of andere wijze,
die leemte aan te vullen. Zooniet, sluipt er de liefde nog eens in en zie dan ze er uit
te krijgen. Ik zou hier wel willen zeggen, dat gij nog nooit de liefde gekend of
gesmaakt hebt; doch ik herinner mij, dat gij zegt, aan de echte liefde niet te gelooven
en ze als de grootste van al de menschelijke dwaasheden aanziet. Ik wilde u wel eens
door die zotheid overvallen zien, vriend Laurens; ik zou daarbij een dubbel genoegen
smaken: ten eerste met uw wijsgeerig stelsel daardoor in duigen te zien vallen, en
ten tweede, omdat ik mijverzekerd houd, dat gij daarbij gelukkig zoudt worden, en
de wereld, die u thans zoo zwart schijnt tegen te grimmen, nog eens, met eene
rozenkleur omhangen, u zoudt zien toelachen, en hare frissche armen naar u uitreiken,
om u op. haren jeugdigen boezem te drukken.
En nu, mijn brave Laurens, neem het uwen vriend niet kwalijk af, indien hij u zoo
wat ruw over den hekel gehaald heeft en u, zoo maar bot weg en zonder omwegen,
zijn gedacht zegt en zijn oordeel durft strijken. Gij weet genoeg, dat zulks aan het
hart niets vepandert en dat hij u als eenen broeder lief heeft. En aan onze vriendschap
gelooft gij toch nog, niet waar?....
DAVID.

VII.
Laurens aan David.
Antwerpen, 16 October 1843.
Het u kwalijk afnemen, dat gij mij open uwe meening zegt? En of ik aan uwe
vriendschap nog geloof? - Hoe zijn die twee denkbcel-
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den in uwen geest toch kunnen opkomen! - Ik heb geenen tijd willen verliezen en ik
schrijf u deze weinige woorden, om u to zeggen, dat al wat mij van uwentwege komt,
welgekomen is en dat gij nooit open genoeg met mij kunt spreken. - Onze vriendschap
is eene ernstige zaak, David, die tegen alles bestand is en door geene woorden, door
geen verschil van wijsgeerige of dwaze overtuiging, kan gekrenkt worden. Dat ik er
zoo over denk, zal ik u bewijzen, door voort te gaan met u open in mijn gemoed te
laten lezen - dit gemoed mag u dan ook zwart of rooskleurig toeschijnen. Doch ik
hoef het u door niets te bewijzen. Gij gelooft mij op mijn woord, zooals ik u geloof.
- Mcorder kan ik u thans niet schrijven... Amelie wacht mij...
LAURENS.

VIII.
Amelie aan Clotilde.
Antwerpen, 5 November 1843.
Vergeef mij, mijne goede Clotilde, indien ik u sedert zoo lang niet meer geschreven
heb. Het geluk maakt ikzuchtig, zegt men, en zulks heeft hier eenen grooten schijn
van waarheid. En echter is het de waarheid niet; want ik voel mijne verkleefdheid
jegens u, mijne innige vriendschap nog dagelijks aangroeien. Het is alsof die
vriendschap aan mijne liefde verbonden ware.
Ik heb u gezegd, mijne lieve, welken indruk het verschijnen van Laurens - heb ik
u wel gezegd. dat hij Laurens heette? Ik ben er niet zeker van, - welnu, ik heb u
gezegd, welk een uitwerksel zijn verschijnen in onze woning op mij gedaan heeft.
Hoe ik door zijne zachte manieren en spraak ben getroffen geworden en wat al
gewaarwordingen ik in mijne ziel heb gevoeld. Gij weet, dat hij gezegd hadt een
tweede bezoek te komen afleggen. - Mijn vader scheen er aan te twijfelen, of hij zijn
woord wel zou gehouden hebben en het hadde hem spijt gedaan; want hij voelt zich
tot hem genegen. Gij ziet dat het lot mij gunstig is, Clotilde. - Dan, ik twijfelde er
geenen stond aan; ik

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 1

135
voelde wel, dat onze zielen elkaar verstaan hadden, en dat, zoo ik mij; tot hem
getrokken voelde, ik hem ook niet onverschillig was. Eenige dagen later kwam hij,
en sedert dit oogenblik is de kennis voor goed aangeknoopt geworden. Hij heeft
eenige woorden over zijne familie gezegd. Mijn vader heeft den zijnen goed gekend.
Hij is eene weeze, Clotilde; zijne ouders en zusters zijn gestorven en hij is alleen,
gansch alleen in de wereld. - O, hij is thans niet meer alleen: mijn hart, ik voel het,
kan hem eene gansche familie doen terugvinden; want ik bemin hem, Clotilde, ik
bemin hem als eene moeder, als eene zuster, en boven dit alles nog als eene minnares,
als iemand, die zijne slavin zou willen zijn, zijne dienstmaagd, en voor hem alles
zou kunnen opofferen en door hem, buiten zijne onverschilligheid, alles zou willen
lijden.
Ik kan u alles niet zeggen, zooals ik zou willen, Clotilde; mijne gedachten zijn
verward, en ik gevoel te veel, te diep.; ik ben te gelukkig, om u mijne vreugde te
kunnen afschilderen. - Ik ken mij zelve bijna niet meer, ik leef een gansch ander
leven, en op het uitwendige echter schijnt er niets verandert. Integendeel, mijne
levenswijze is nog stiller en meer geregeld dan vroeger. Ik bevind mij nergens beter
dan in huis. - Wij zijn in het saizoen der concerten en avondvermaken, en ik moet
mij geweld aandoen, om ergens mijne moeder te begeleiden. Hij bemint de
luidruchtige vermaken niet en hij heeft mij gezegd, dat hij er zijne grootste vreugde
in vindt zoo stil des avonds, aan den haard, in een kalm gezelschap, den tijd te slijten.
- En ik, o ik ben van zijn gedacht en zou niet weten, welke vreugde zou kunnen
opwegen tegen het genot, dat ik smaak, wanneer hij des avonds in onzen huiselijken
kring twee uren komt doorbrengen. Hij komt bijna alle avonden en immer heeft hij
zorg, op de eene of andere wijze, mij te doen begrijpen, welken dag het hem
onmogelijk zou zijn te komen. Hij begrijpt mijn hart; hij weet, wat ik zou lijden met
hem vruchteloos te verwachten. Zijn hart is zoo gevoelig als zijn geest verstandig
is! - Ik wilde wel, Clotilde, dat gij hem zien kondet, dat gij hem kondet hooren spreken
en de diepste gewaarwordingen en fijnste gevoelens des harten hooren ontleden...
Gij zoudt dit vurig leven moeten zien, dat uit zijne oogen straalt, die zachte en
verrukkende toon zijner spraak moeten hooren en die kalme, maar natuurlijke en
indrukwekkende gebaren, die zijne spraak begeleiden! In dit alles straalt iets door,
dat boven het natuurlijke wezen
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gaat, dat aan de godheid grenst, indien ik mij zoo mag uitdrukken; iets dat maakt,
dat allen die hem hooren, aan de woorden hangen, die van zijne lippen rollen, en
zich door zijn gevoel, door zijnen geest beheerscht voelen.
Soms is hij neerslachtig en dan deelt hij zijne treurigheid aan allen mede; doch
die treurigheid zelve heeft haar genot bij: het is eene soort van dichterlijke droomerij,
die zoo diep in het hart dringt, dat er het gansche gemoed door overweldigd wordt,
en men tranen over de wangen voelt stroomen: doch tranen, die niet bitter zijn en
van die schijnen af te stammen, welke de zielenvreugden alleen kunnen doen
opwellen. - Gisteren heeft hij mij zoo iets doen gevoelen, en tot heden toe ben ik nog
onder den indruk der gewaarwordingen, die hij in mijn hart heeft doen ontstaan. Ik
wil er u zoo kort mogelijk een gedacht van geven, ofschoon ik overtuigd ben, dat ik
zelfs geenen weerschijn, geene schaduwe kan voortbrengen van wat in zijne woorden
besloten lag. Daarvoor haddet gij hem zelven moeten zien, Clotilde, hem zelven
hooren spreken. Daarvoor haddet gij ongemerkt tusschen ons beiden, aan de
koesterende kachel, moeten kunnen zitten.
Wij bevonden ons toevailig alleen in de kamer en ik weet niet meer, wat ik juist
zegde of hoe de samenspraak er ons toe geleid had; dooh hot woord liefde was
uitgesproken geworden:
‘Verleidend woord,’ zegde hij, ‘dat ons meestal eenen hemel voorspiegelt en
waarvan de wezentlijkheid nooit aan de inbeelding beantwoordt. fin echter is er niets
schooner in de wereld. Beminnen, bemind worden, wat besluiten toch die woorden
in zich niet! En, begoocheling! juffer Amelie, begoocheling! ziedaar, wat wij op het
einde van dit alles bijna immer ontdekken.’
Mijne stem was niet zonder ontsteltenis; maar toch verstoutte ik mij te antwoorden.
‘Waarom begoocheling, mijnheer Laurens? Gij schijnt de liefde, zooals de
inbeelding ze ons zou voorscheppen, als eene onmogelijkheid te beschouwen?’
‘Ik betwijfel er ten minste de wezentlijkheid van.’
‘Welhoe! gij vindt dat het onmogelijk zou zijn, die verkleefdheid in werking te
stellen, welke wij in ons zouden kunnen gevoelen; dat die opofferingen, welke men
zich bekwaam denkt te doen, slechts eene ijdele, ongegronde verzuchting zouden
zijn?’
‘Ik geloof dat, wanneer men zich dit alles voorstelt, men te goeder
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trouw handelt; doch laat de gelegenheid zich eens voordoen en oordeel dan. Verbeeld
u eens, twee gelieven, die eenen ruimen tijd gehaakt hebben om elkaar te zien, te
kunnen spreken, elkanders gevoelen te leeren kennen. - Ieder, langs zijnen kant, heeft
zich de schoonste droomen voorgesteld, droomen die volmaakt zouden wezen, indien
er niet door alles een angstig gedacht heen slibberde... Wie weet, of het harte, dat
men zou verkiezen, dat men reeds in stilte verkozen heeft, nog wel vrij is, of het door
geene andere liefde beheerscht wordt? - Doch, men wil aan die veronderstelling niet
gelooven en men blijft hopend verlangen. Een voorgevoel zegt, dat het hart, waarnaar
men verlangt, door dit zelfde verlangen reeds is aangedaan en slechts eene gelegenheid
zoekt om zijn gevoel te doen kennen. De gelegenheid biedt zich eindelijk aan. De
twee -harten kunnen elkaar naderen en er heeft eene gemoedsuitstorting plaats, welke
de twee wezens voor eeuwig aan elkaar schijnt te verbinden. - Op de eerste schokking
volgt allengs eene kalmere gewaarwording. Men leert elkaar van dag tot dag beter
kennen en van dag tot dag ook wordt er eene plooi te meer van het dekkleed
opgeheven, waaronder het aangebeden wezen verscholen was. Hoe verder men
vordert, hoe meer de aanbidding vermindert, en eindelijk voelt men eenen dag, dat
al dat vuur, dat men vroeger in het hart voelde blaken, is uitgedoofd en dat de liefde
een gansch ander opzicht heeft gekregen. - Dan is het oogenblik der, ontgoocheling
gekomen. - Instede van nog aan opofferingen te denken, mag er zich niet de lichtste
tegenkanting voordoen. of gansch het ingebeelde gebouw stort neder en de koudste
onverschilligheid, zooniet erger, volgt op den eersten vurigen, hemelschen geestdrift.
- Blijft nu alles kalm voortgaan, dan wordt datgene, wat men liefde noemt en wat
men zoo heilig gedroomd had, slechts eene dagelijksche berekening. Men denkt er
aan om, zooals men zegt, positie in de wereld te nemen, en het ondichterlijkste
huwelijk volgt op de ideale liefde...’
‘O dat is eene zwarte, moedelooze beschouwing,’ onderbrak ik, ‘en laat mij toe
van een ander gevoelen te zijn.’
‘Gij gelooft dan aan het tegenstrijdige, Amelie?’
Het was de eerste maal, dat hij mij kortaf Amelie noemde. Die omstandigheid
ontstelde mij; het scheen mij, dat zulks den band, die tusschen ons bestaat, in eens
toesloot. Ik durfde echter zijn voorbeeld niet volgen en antwoordde:

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 1

138
‘Ja, mijnheer, ik geloof aan het tegenstrijdige, en het schijnt mij, dat geene opoffering
voor de liefde te groot kan wezen; dat een hart, welk ons verkleefd is, ons duurbaarder
wordt dan ons zelven, en dat voor den geliefde lijden, eene der grootste genietingen
is, waarnaar men zou kunnen verlangen.’
‘Voor den geliefde lijden, zegt gij; maar indien ik eens zegde: door den geliefde
lijden?’
‘Welnu! indien zulk een lijden hem geluk kon verschaffen?...’
‘Gij zoudt het doen, Amelie?’ onderbrak hij met drift.
‘Ik zou het doen...’ antwoordde ik.
‘Amelie,’ zegde hij, mijne hand aanrakende, ‘ik benijd hem, die uwe liefde zal
bezitten!...’
‘Gij hebt ongelijk, mijnheer...’ stamelde ik. - Doch meer kon ik niet zeggen; mijn
geest scheen als te verdwalen en ik dankte den hemel, die wilde, dat mijne moeder
juist op dit oogenblik het vertrek binnentrad en mij uit die onverklaarbare
omstandigheid kwam verlossen.
Wanneer mijn geest een weinig bedaard was, had ik spijt over het gebeurde, mijne
goede Clotilde. O ik had die woorden niet mogen uitspreken, dacht ik bij mij zelven,
die woorden, welke mijn gevoel kunnen verraden hebben. Wat moet hij denken? Het voegt immers aan een meisje niet zoo het geheim haars harten zich te laten
ontvallen?
Ik hergreep moed, toen ik meende gewaar te worden, dat sedert, dit kleine voorval
de moedeloosheid, die tot dan toe op hem scheen gewogen te hebben, verdwenen
was. Eene stille, kalme vreugd scheen van dien stond op zijn gelaat uit. Zijne verdere
samenspraak werd gul en gevoel vol en het docht mij, dat er vreugde in zijne ziel
gedaald was. O, dit zicht maakte mij gelukkig, Clotilde, en het geluk is voortdurend;
het blijft mij nog bij, en ik twijfel aan zijne liefde niet meer... Gij ziet het, men mag
nooit een natuurlijk gevoel mistrouwen, en eenvoudig zijn gedacht over de lippen
laten komen, is het best wat men doen kan...
Binnen eene uur verwacht ik hem, Clotilde, en dan wordt weer mijn leven
verdubbeld.
AMELIE.
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IX.
Amelie aan Clotilde.
Antwerpen, 13 November 1843.
Gisteren las ik de vollende dichtregels:
Meische nachten, frisch en koel,
Met uw versche lentegeuren,
Met uw zefirs zacht en zoel,
Die in 't jong gebladert treuren,
Suizend zingen't zoete lied
Van den zomer in 't verschiet;
Nachten vol van droomerij,
Wen een frisscher, nieuwer leven
Gansch der schepping harmonij
Onder Godes aam doet beven,
Beven door de zaligheid,
Die zich overal verspreidt!
Lentenachten, weest gegroet!
Die den boezem op doet zwellen,
Bruisen doet van reiner bloed,
Dat weer koestrend op mag wellen;
Wen op alles liefde vloeit.
Die de harten samenboeit!..

o Het zijn de nachten der maand Mei alleen niet, die schoon en dichterlijk zijn, mijne
goede Clotilde. Wij zijn thans in den winter. Geene bloem wademt hare balsemgeuren
door den omtrek; geen zefir streelt ons het aangezicht; geen gevogelt juicht in het
loover. De grond ligt met een sneeuwkleed overtrokken; de boomen staan ontbladerd:
- en echter, hadde ik den nacht van gisteren voor den schoonsten zo-

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 1

140
meravondstond niet willen ruilen; want meer dichterlijk genot heb ik nooit gesmaakt...
Wij hadden te huis een klein soirée, voor een klein getal innige vrienden gegeven.
Laurens was er tegenwoordig. Na eenige uren in gullen kout te hebben doorgebracht,
na eenige arias te hebben hooren opzingen, - ik wist het nog niet; maar Laurens is
toonkundige - heeft men hem gepraamd op zijne beurt te zingen: hij voldeed zonder
veel tegenzeggen aan het verzoek, op voorwaarde, dat ik hem op de piano zou
begeleiden. Nooit heb ik slechter bespeeld, Clotilde, eensdeels omdat ik mij door
zijne nabijheid onthutst voelde en, ten tweede, omdat hij mij, door zijne heldere en
gevoel volle stem, dermate ontroerd had, dat het mij scheen, dat alles voor mijn
gezicht draaide en ik mij door de hemelsche melodij voelde wegslepen. Wanneer hij
ophield, voelde ik tranen over mijne wangen rollen en had ik alle moeiteom mijne
ontsteltenis voor de aanwezigen te verbergen. Men verzocht anderen om, na Laurens,
te zingen; doch niemand durfde het op zich nemen. Allen waren te diep door zijne
kunst getroffen, allen voelden te zeer, welk een oneindige afstand er tusschen de
hemelsche tonen, die, zonder eenig schijnbaar geweld, uit den mond van Laurens
stroomen, en tusschen ons armzalig gorgelgeluid bestaat, om nog eenen toon te
durven voortbrengen. Ziende dat niemand zich meer aanbood, plaatste zich Laurens
voor de piano en, zichzelven begeleidende, zong hij eene Vlaamsche fantazij op,
welke aan de zinrijkste voortbrengsels der Duitsche school deed denken en ons allen
in eene zalige droomerij deed verdwalen.
Thans minder nog dan vroeger, had men lust de muziek voort te zetten en het
gezelschap, beheerscht door het fantastische gevoel, dat de laatste zang verspreid
had, ware denkelijk, zooniet tot eene soort van kwijning, ten minste tot eene
afgetrokkene en ikzuchtige droomerij overgeslagen, indien niet iemand van het
gezelschap het voorstel hadde opgeworpen eene wandeling in de opene lucht te gaan
doen. - Alsof allen naar dien inval gewenscht en gewacht hadden, haasttemen zich
de bonte pelsen en donsige mantels op te zoeken en op min dan vijf minuten bevond
het kleine gezelschap zich in de frissche lucht. Men verdeelde zich in kleine troepen,
en het geval wilde - neen, het geval niet, Clotilde: ons beider hart had het geval
gedwongen - dat wij ons te zamen bevonden. Laurens had mij zijnen arm aangeboden,
en, voor de eerste maal, mocht ik mijne leden tegen de zijne voelen,

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 1

141
mocht ik op hem rusten; op hem, mijnen schat, mijnen afgod, het voorwerp mijner
eerste, mijner eenige aanbidding!...
Men richtte zich naar den boord der Schelde. Wij lieten de driftigsten voorstappen,
en volgden op eenen afstand, die niet toeliet, dat onze woorden konden gevat worden.
De lucht was helder en starrenvol; geen wind verhief zich en de maan stond in
dien onbewolkten hemel te pralen. Zij spiegelde zich met majesteit in den
zachtbruisenden stroom en deed het besneeuwde voetpad voor onze oogen glinsteren.
Eenige stonden stapten wij beiden voort, door het grootsche natuurtafereel
getroffen. Eindelijk herinnerde ik mij de dichtregels, die ik u in het begin mijns briefs
overschreef en zegde tot Laurens:
‘De dichters mogen, zooveel het hun lust, de lente-en zomernachten bezingen vindt gij niet, Laurens, dat de winter ook hare dichterlijkheid bezit en dat die
dichterlijkheid niet min grootsch is?’
‘Ik vind ze honderdmaal grootscher,’ zegde Laurens; ‘de winternatuur schijnt mij
boven de zomerpoëzij verheven, zoozeer als de smart de vreugde in kracht kan
overtreffen.’
‘Het is waar,’ zegde ik, ‘de smart is sterker dan de vreugde,’ en gevolgentlijk moet
de uitdrukking ook krachtiger wezen.’
‘Het is zoo, Amelie. Wat treft ons meer: het zien van een jonggeboren kind, dat
blozend in zijn wiegje ligt te dartelen, of het beschouwen van eenen afgestorvene,
die, koud en bleek, op het lijkstroo ligt uitgestrekt?’
‘Gij doet het al te treurig voorkomen, Laurens; die indruk, waarvan gij spreekt, is
immers niet te vergelijken met wat op dit oogenblik, bij het zien dier grootsche natuur,
onze ziel kan treffen?’
‘Grootsche natuur, maar eene doode natuur, Amelie, en daardoor juist grootsch.
Het is zoo in de wereld: de verdelging schijnt het hoogste punt en wat het pijnlijkste
is, schokt ons het meest. Gij denkt op dit oogenblik door een vreugdegevoel geroerd
te worden. Gij misgrijpt u, Amelie. - Wat gij thans voelt, is de vreugd der smarte. Dit gezegde kan u wonder voorkomen, vreemd uwe ooren treffen, en echter is het
juist en waar. Het zou mij misschien moeielijk zijn u dat klaar te bewijzen, het u als
met den vinger te doen tasten; doch, zoo gij in uw binnenste wilt neerdalen, zult gij
er de juistheid van begrijpen. - Niets is gewoner dan zich over den grond, over den
oorsprong’ zijner aandoeningen te bedriegen. Wat men genoegen noemt, is mees-
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tal niets anders dan een smartgevoel, en het schijnt mij, dat de mensch slechts bestemd
is en bestand om aan de smart gevoelig te wezen, om er in te leven... Hoort gij niet
alle dagen over het genot der liefde spreken, over die zalige gewaarwordingen, welke
zij in ons hart kan doen ontstaan? Welnu, het zal u misschien verwonderen; doch
liefde is slechts smart, niets anders; het is eene bestendige ontrusting van den geest,
eene onophoudelijke ontsteltenis van het hart, een betwijfelen, een angstig verlangen,
eene zucht tot het voldoen van eenen wensch, van eene noodwendigheid der ziel of
des harten. Welnu, al wat angst, wat twijfel, wat verlangen, noodwendigheid mag
genoemd worden, is eene smart in vergelijking met de eischen van het lichaam, dat
de ziel beheerscht, dan zelfs wanneer het er schijnbaar door beheerscht wordt en er
schijnt onder te zuchten. Beminnen, met een woord, is niets anders dan lijden.’
‘Een zalig lijden, Laurens!’
‘Zalig alleen, omdat het smartelijk is.’
‘Eene smart die ons leven uitmaakt, Laurens! O zeg, zijt gij er dan ongevoelig
aan, dat gij er zoo wanhopig over spreekt?’
‘Ongevoelig, Amelie? O neen! Doch ik ben misschien te veeleischend. In mijne
liefde zou ik misschien meer vragen dan de mensch geven kan! De liefde voor mij
- gij zult het licht begrijpen door wat ik reeds gezegd heb-de liefde voor mij is iets,
dat boven de rede gaat, boven het gezond menschelijk verstand. Wie bemint, dat is
te zeggen, wie zich tot een schepsel geneigd, onweerstaanbaar getrokken voelt, kent
niets meer dan dit enkel schepsel, dat zijn bestaan, zijn eigen wezen wordt en waarvoor
hij alles zou lijden..., slechts in dit lijden alleen zijne vreugde en leven vindende...
Zoudt gij u de macht gevoelen, Amelie, om zoo te kunnen beminnen?...’
Die woorden schenen mij zoo vreemd, mijne goede Clotilde, dat ik mij gansch
ontsteld voelde en nauwelijks wist, wat ik zou antwoorden. Ik riep echter mijn
natuurlijk gevoel te baat, en zegde:
‘Ik weet niet, of ik zoo zou beminnen... Ik begrijp die onderscheidingen niet goed;
doch wat ik weet, is, dat al het gevoel, waarmede mijne ziel begaafd is, dat al de
krachten van opoffering, welke ik in mijn hart ontdek, op hem zouden overgedragen
worden.., dat ik slechts voor hem zou wenschen te leven.’
‘lk herhaal het u, Amelie,’ zegde hij met geestdrift,‘hij is te benijden, dien gij uwer
liefde zult weerdig achten.’
En zijne hand drukte de mijne, terwijl hij zijnen blik in mijne oogen
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spiegelde en ik, als het ware, mijn gemoed van hemelsche genietingen voelde
overstroomen. Ik was op het punt uit te roepen: ‘Laurens! begrijpt gij dan niet, voelt
gij niet, dat ik niemand dan u beminnen kan,... dat mijn leven beslist is en in uwe
handen berust?’ - Doch ik kwam die verdwaling te boven en ik wederhield mij. Een
zucht alleen kon uit mijnen boezem op wellen.
Laurens bleef sprakeloos, en wij stapten een eind wegs voort, zonder dat een enkel
woord tusschen ons beiden werd gewisseld. Die stilzwijgendheid echter het ons toe,
als het ware, eene geheime zielenspraak te houden, welke voor onze harten, voor het
mijne althans, verstaanbaarder was dan de schoonste woorden, welke onze mond
zou hebben kunnen uitspreken.
Na eenige stonden hervatte Laurens de samenspraak:
‘En nogtans,’ zegde hij, ‘waarom voelt zich de mensch niet gelukkiger bij het zien
van een kalmer schouwspel, bij de aandoening van zachtere gevoelens? Waarom
zijn wij niet dieper ontroerd bij het beschouwen van een natuurtafereel, dat vrede en
rust ademt? Waarom is ons een lachend landschap, door eene koesterende zon
opgehelderd, niet meer indrukwekkend dan eene onafzienbare woestenij, door eene
zengende zon uitgedroogd? Waarom is ons het zicht van een roerloos spiegelend
meer niet zoo treffend als eene verwoede zee, die hare schuimende baren huilend tot
den hooge doet opklotsen om ze, bij haren val, in eenen vervaarlijken afgrond weer
terug in te zwelgen?... Waarom,’ - en hij wees de Schelde - ‘waarom schijnt ons die
stroom, bij eenen frisschen lentemorgen, min grootsch dan thans, dat hij die
ijsschotsen krakend voortzweept? Waarom is de mensch meer aan het geheimzinnige
schoon dan aan de lieve werkelijkheid gevoelig? Waarom moeten de diepste
gewaarwordingen immer met onrust en ontsteltenis gepaard gaan? Waarom, met een
woord, is de hoogste uitdrukking der vreugde min krachtig dan de dagelijksche
uitdrukking der smart?...’
‘O verbeeld u eens, Amelie, verbeeld u eens twee zielen, die zich door eene
wederzijdsche neiging tot elkaar getrokken voelen, die beiden tegelijk slechts een
enkel verlangen zouden voelen opkomen en, als twee hemelgeesten, arm aan arm
gestrengeld, door het ruim eener eeuwig zoele lucht zouden vlotten, en wier grootste
verlangen, wier eenigste en hoogste wensch zou voldaan wezen, wanneer slechts de
eene zijne leden door die des anderen zou voelen aanraken, wanneer zij ongescheiden
zouden zijn?’
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‘En is zulks dan niet mogelijk, Laurens? Mij dunkt dat de echte liefde zoo zou moeten
zijn,... dat zij zoo is?...’
‘Aardsche liefde is zoo niet, Amelie! Aardsche liefde is aan al de menschelijke
driften onderworpen en wordt er gedurig door ontsteld: aardsche liefde is
onverzaadbaar! Immer wenscht zij naar eene nieuwe geneugte, die geneugte de
hoogste zaligheid denkende, en nauwelijks heeft zij die bekomen of een nieuw
verlangen ontwaakt, een meer verwijderd doel doet zich op en men spoort weer met
dezelfde gedachte naar de volgende zaligheid, welke, wanneer men ze bereikt heeft,
of eene nieuwe aan den gezichteinder doet opdagen, of...
‘Maar,’ onderbrak ik,‘dat zou de liefde vereeuwigen, Laurens.’
‘Ja, indien er geen einde aan gesteld was; doch eens houdt de gezichteinder op,
en dan valt men verzadigd neer, of men wendt zich van het eerste voorwerp af, om,
met een minder gekend, dezelfde vermoeiende baan weer binnen te treden en... En
zoo, zoo blijft men in eenen doolhof rondzwerven en het geluk, het echte geluk
vruchteloos najagen. - Dat alles, Amelie, zal u misschien ontmoedigend toeschijnen;
gij zult het niet begrijpen; uw rein gevoel heeft nog niet met de wereld te kampen
gehad; gij hebt het blanke gazen kleed uws gemoeds nog niet door de doornen, die
den weg zoomen, verhakkeld en verscheurd gezien! o Mocht gij het immer
ongeschonden blijven dragen! Mocht gij eene der weinig uitgezonderde zielen zijn,
die door hare onschuld boven de wereld verheven blijven!..’
‘En alleen in de wereld,... Laurens!’
‘O beter alleen, beter in het geheim voor zichzelven treurig voortleven, dan in het
openbaar der wereld te moeten worden doodgemarteld!...’
‘Maar zou er dan geene enkele ziel zijn, die onze ziel zou kunnen verstaan? Denkt
gij, Laurens, dat gij alleen de liefde op zulk eene wijze begrijpt, dat er voor uwe ziel
in de wereld geenen weerklank zou te vinden zijn?’
‘Het is mogelijk, Amelie; ik geloof niet, dat ik juist eene enkele uitzondering make.
Doch waar is de toon, die met den toon mijns harten juist in dezelfde stemming
klinkt? Waar is de ziel, die een echo mijner ziel zou kunnen wezen en die niet alleen
mijn gevoel, maar ook mijne verdwalingen zou deelen?...’
‘En zoo er eene ziel bestonde, Laurens, die én den wil en de macht zou bezitten,
om slechts voor en door uwe ziel te leven?... Indien er
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een hart ware, bekwaam om slechts zijne kloppingen naar de kloppingen uws harten
te regelen, en zich met u, als het ware, te vereenzelvigen?’
‘Amelie!..’ zuchtte hij met ontroering, mijne hand vattende.
Dan, juist op dit oogenblik werden wij door een koppel vervoegd, dat voor ons
heenstapte, en beiden waren wij verplicht ons brandend gevoel als op eens uit te
dooven, de ontsteltenis onzer zielen te bedaren. en ons gedwongen aan eene
alledaagsche samenspraak over te geven.
Men kan het licht hebben opgemerkt, Clotilde; mijn geest was dermate geschokt,
dat ik werktuigelijk op de vragen, welke men mij toestuurde, antwoordde, zonder na
te denken, of ik al of niet eene dwaasheid uitbracht. Gelukkig dat Laurens meer macht
op zichzelven wist uit te oefenen en aan de samenspraak eensklaps eene wending
gaf, die hem toeliet eenen langen tijd alleen het woord te voeren. Ik maakte van die
stonden gebruik, om mijne aandoening allengs meester te worden en bleef vervolgens
op het harmonisch geluid zijner stem luisteren, en leefde zoo stil in de hemelsche
aandoeningen voort, welke hij mij had doen smaken.
Wij vonden verder geene gelegenheid meer om alleen te wezen.
Van de wandeling teruggekeerd, spoedde ik mij mijne ruststede te bereiken en
daar, in de kalme stilte des nachts, mij zijne gezegden te herinneren, er te blijven op
droomen en, met het hart vol van hem, mij eindelijk, als tegen dank, door den slaap
te voelen overwinnen.
Mijne eerste gedachte, bij het ontwaken, is geweest u mijne vreugde mede te
deelen, mijne goede Clotilde, en u van mijn geluk deelachtig te maken.
AMELIE.

X.
Laurens aan David.
Antwerpen, 1 December 1843.
Over eenigen tijd kuierde ik, in mijnen Warmen mantel gewikkeld, bij het vallen
van den avond, langzaam door onze Antwerpsche straten.
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Ik had aan Amelie doen gevoelen, dat zij mij dien avond niet mocht verwachten,
daar ik zaken van aanbelang te verrichten had. - Die belangrijke zaken waren mijne
avondwandelingen, die ik sedert eenen geruimen tijd had verwaarloosd, en gij weet,
dat ik aan mijne gewoonten, en inzonderheid aan mijne oude gewoonten, een weinig
verslaafd ben. - De avondschemering is mij immer welkom geweest. Ik heb liever
de menschen bij de schaduw te zien: bij den helderen dag lees ik te klaar op hun
wezen, wat in hun binnenste omgaat en zulks doet mij meestal treurig worden. Des
avonds heeft alles een ander opzicht. De gelaatstrekken schijnen schooner,
vriendelijker en de oogen, die spiegels der ziel, zijn meer glinsterend, meer sprekend.
Ik bevond mij in de Gratie-Kapelstraat en stapte, zooals ik u reeds gezegd heb,
stil voort. Mijn blik vestigde zich met onverschilligheid op een vrou wen wezen, dat
in de verte aangestapt kwam.
In het midden der straat bevindt zich een dier huizen, welke men Bergen van
Barmhartigheid beet; gij weet, waar men, hoewel de woeker door de wet verboden
is, slechts dertig ten honderd(1) aan de arme menschen afperst. En dat noemt men
barmhartigheid! Het is nog niet genoeg, dat de armoede u onder hare wreede klauwen
den laatsten druppel bloeds uitzuigt, de brave menschen, die geld hebben, moeten u
nog boon en spot toewerpen en u dwingen, de moorderij barmhartigheid te noemen.
Zoo men in die huizen den rampzalige op eens dood sloege, dan misschien zou er
iets waar in den naam kunnen liggen; thans moest men er den naam van berg van
marteling aan geven.
Ik bleef eenige stonden voor het woekerhol stil staan en overdacht, hoe treffelijk
het menschelijk schepsel, dat daar tusschen zuchten en tranen troont, zijne zaken
verricht en zich stilaan eenen rijkdom verschaft, waarvan ieder penning eene
menschelijke smart vertegenwoordigt. - Bij eene andere gelegenheid, ben ik eens
een zoodanig nest van wettelijke afpersing binnengetreden en heb er, om de zaak te
ondervinden, mijn zakuurwerk in pand gesteld. Men gaf er mij eenen goeden prijs
voor, omdat ik beloofde het spoedig terug te halen. Wan-

(1) Er is sedert den brief van Laurens eene nieuwe wet op de Bergen van Barmhartigheid gemaakt.
Men neemt heden maar 15% meer. De woeker is dus verminderd.
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neer ik later mijn pand kwam lossen, heb ik de dertig per honderd kunnen berekenen,
waar van ik u zooeven sprak. Ik herinner mij nog altijd het schouwspel, dat, bij dit
bezoek, mijne oogen trof. Van voor het kleine venster, waar ik met den bergdrager
over den te leenen prijs stond te twisten, kon ik de voorwerpen onderzoeken, welke
binnen de wanden en tafels bedekten. - Hier hing een van die breede jassen, welken
de werkman slechts eens in zijn leven kan bekostigen, dan wanneer hij, na gedurende
zijnen jongen leeftijd als een lastdier geslaafd te hebben en zijne krachten te hebben
ondermijnd. een meisje verkiest, waar hij zijn lot aan verbindt en zijnen last mede
verdubbelt. Die jas heeft eenen schoonen dag bijgewoond - den huwelijksdag, wanneer de begoocheling en de zinbetoovering nog volkomen waren. Later heeft de
werkman zich tot nood zien vervallen en, na vooreerst andere voorwerpen verkocht
of beleend te hebben, is eindelijk de beurt van den jas gekomen, en om eten voor het
gezin te hebben, heeft de rampzalige zich door eene rente van dertig ten honderd
moeten laten belasten. - Verder zag ik eenen lakenschen vrouwenmantel, die aan
eene reeds volwassene vrouw, aan eene moeder des huisgezins moest toebehoord
hebben. - De mantel is gewoonlijk het laatste, wat eene vrouw verpanden zal. Hij is
een zoo goed middel om de armoede, die zich in de andere kleederen kan voordoen,
voor het oog van het publiek te bedekken... Eindelijk toch heeft hij denzelfden weg
als de vroegere beste kleedingstukken moeten inslaan. - Naast den mantel, ontwaarde
ik den schawl van een jong meisje, het beste stuk, dat zij denkelijk bezat, waar zij
zoo wel mede gekleed was en dat hare natuurlijke bevalligheid zoo goed deed
uitschijnen. Men leed te huis honger, en zij heeft dit kostbaar stuk moeten opofferen.
Thans durft zij, bij helderen dag, bijna niet meer op straat komen; want zij beeldt
zich in, dat ieder zou zien, dat zij haren schawl heeft moeten in den Berg zetten
Op eene morsige tafel lagen kleinooden, waarvoor eene vrouw of een meisje
nachten lang zou zitten slaven, om de eenige franken te kunnen uitsparen, die haar
gouden bellen in de ooren, eenen ring aan den vinger of een fluweelen kruis op het
hart kunnen schenken. De honger had dit zuurgewonnen kleinood doen te pand zetten,
dit kleinood, dat de vreugde der vrouw, den schuldeloozen trots van het jonge meisje
uitmaakte! Of misschien was het kleinood niet aangekocht geworden; misschien was
het eene familieërfenis, of een geschenk van den geliefde, waaraan duizenden zoete
herinneringen, duizenden
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droomerijen verbonden waren? Het is gelijk. De honger heeft het doen opofferen,
en het meisje heeft liever gehad die opoffering te doen, dan zich aan de ondeugd
over te leveren...
Doch ik verdwaal in die herinnering, vriend David, en vergeet, dat ik op het
oogenblik, waarvan ik spreek, mij slechts in de straat en voor het huis bevond, terwijl
ik in de verte eene vrouw zag naderen. Hare bedeesde houding en de blik, dien zij
steelswijze op mij -wierp, deden mij oordeelen, dat zij voornemens was het huis
binnen te treden en, om haar schaamte te sparen, maakte ik mij bereitd, mij een
weinig te verwijderen en haar den toegang tot den woekerkuil vrij te laten. Dan, ik
wist niet waarom, maar de jonge vrouw merkte mij op en scheen eensklaps van
voornemen te veranderen. Zulks maakte mijne aandacht gaande en, bij haar genaderd,
onderzocht ik haar wezen, voor zooveel het mij de schemering toeliet:
‘Zijt gij het, Lies?’ vroeg ik.
Het was Lies! - Gij weet, Lies, mijne eerste zoogezegde liefde, Lies met wie ik
en gij, David, zoo dikwils gedanst hebben.
Zij stond getroffen en scheen geen woord te kunnen uitbrengen.
‘Herkent gij mij dan niet,’ hernam ik, ‘en waarom die verwondering?’
‘Ik herken u wel, mijnheer,’ zegde zij, en ik zag den weemoed in hare oogen
blinken. ‘Ik herken u zeer wel,’ herhaalde zij; ‘doch ik verwonder mij, dat gij mijn
wezen nog niet vergeten hebt.’
‘Gij doet mij onrecht, Lies; ik vergeet mijne oude vrienden nooit.’
‘O waar is die tijd!..’ zuchtte zij.
Ik bemerkte, dat zij een pakje onder haren mantel verborgen hield.
‘Gij zijt zoo zwaar geladen, Lies, wat hebt gij daar onder uwen mantel?’ vroeg ik.
‘Een pakje. dat ik moet bestellen...’ stamerde zij, ‘een afgewerkt kleed...’
‘Uw echtgenoot is dus een kleermaker?’
‘Ja, mijnheer...’
‘Lies,’ zegde ik met nadruk en haar scherp in de oogen ziende, ‘gij spreekt niet
rechtuit. Het pakje, dat gij daar hebt, was bestemd om daar, in dit huis, gedragen te
worden, om het te doen beleenen.’
De jonge vrouw werd rood van schaamte en een traan parelde in hare oogen.
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‘O, ik wil het niet ontkennen, mijnheer,’ zegde zij, ‘gij raadt het wel; ik bevind mij
in nood. Mijn man is sedert eene maand ziek; het weinige, dat wij, door slaaflijk
werken verzameld hadden, is verteerd en nu hebben wij niets meer, en er moet toch
middel gezocht worden... De ziekte is minder erg; mijn man is genezen, zegt de
doktor, en er behoeven hem slechts versterkende middels. Zijne gezondheid gaat
toch boven alles, en ik ook, ik kan toch geenen honger lijden...’
‘Lies,’ zegde ik, hare hand vattende, ‘wist gij dan niet waar ik woonde?’
‘o Mijnheer, kon ik dan bedelen?...’
‘Wat, bedelen! En onze oude kennis, onze oude vriendschap, zal ik zeggen...’
‘o Mijnheer.... die kennis onzer dwaze jonkheid...’
‘Onzer gelukkige jonkheid. Lies! Die kennis geeft u recht op; mijne voortdurende
vriendschap. Vrienden moeten elkaar lielpen, en ik wil niet, dat wie ooit met mij
bevriend is geweest, bij mijne weet, ongelukkig zij, wanneer het in mijne macht is
dit ongeluk te verhoeden. Ik vergeef het u, Lies, dat gij vroeger, toen gij ongetwijfeld
gelukkig waart, geene kennis meer droegt. Dat was niet noodig toen...’
‘o Mijnheer Laurens!...’
‘Verschoon u niet, Lies; ge wildet mij geenen enkelen oogslag meer geven; doch
dat is niets. Maar thans is het eene andere zaak. Luister: in naam onzer oude, dwaze
kennis, indien gij het zoo noemen wilt, gaat gij mij thans gehoorzamen. Ziehier
geld...’ Ik reikte haar al wat ik in den zak had.
‘Te veel!' te veel! Mijnheer Laurens...’
‘Zwijg, zeg ik u!... Ga daarmede het noodige koopen en zorg, dat uw echtgenoot
spoedig genezen en sterk zij... - En nu, antwoord mij oprecht: bemint gij uwen man
en is hij een braaf echtgenoot voor u?’
‘Mijnheer.... wat wilt gij?...’
‘Geene slechte gedachten. Lies!’ hernam ik ‘antwoord mij.’
‘Ik kan; onder dit opzicht, niet gelukkiger wezen, mijnheer.’
‘Welnu, ik wil dat gij gelukkig blijvet en daarom is het noodig, dat er een geheim
tusschen ons besta. Binnen eenige dagen, koom ik u in uwe woon opzoeken. Gij
doet, alsof gij mij nooit gezien haddet. Dat zal u niet lastig vallen, ik heb er de proef
van. - Ik zal hetzelfde doeu lk wil uwen man werk verschaffen.’
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‘o Mijnheer, ik. heb mij in u niet bedrogen; ik heb u altijd voor een braaf mensch
gehouden.’
‘Lies, ik ben mijnen ouden kennissen getrouw, meer niet; reken voortaan beter op
mij.’
‘Ik dank u, mijnheer; en gij ziet wel dat ik uwe hulp niet weiger.’
‘Duivels! ik geloof wel...’
‘Maar...’ zegde Lies, en zij bleef eenige stonden nadenkend.
‘Waar denkt gij aan?’ vroeg ik.
‘Hoe ga ik mijnen man het bezit van dit geld verklaren?... En zooveel!’
‘Gij moet het niet al ineens laten zien, en doe hem gelooven, dat gij het pakje
verzet hebt.’
‘Het is waar,’ zegde zij, en, mijne hand drukkende, vlood zij weg, nadat ik nog
eerst hare woon gevraagd had.
Twee dagen later begaf ik mij naar heur verblijf, en, getrouw aan de rol, welke ik
haar had opgelegd, scheen Lies mij voor de eerste maal te zien. Ik deed mij een kleed
meten en heb mij kunnen overtuigen, dat de echtgenoot, een braaf eenvoudig mensch,
zijnen stiel in den grond verstaat. Ik heb hem doen begrijpen, dat ik mij aan zijn lot
gelegen laat, en hem klanten zou bezorgd hebben. Ik heb zulks gedaan en zorg gehad,
hem goede betaalders aan te brengen. Sedert eenige dagen woont hij in een lief huisje,
voor welks huurprijs ik borg ben gebleven, en ik heb mij in het hoofd gestoken van
dien tot hiertoe armen dompelaar eenen der best ingezetene meester-snijders onzer
stad te maken. Ik heb een bijzonder genoegen om het wezen van Lies, bij dit alles,
met aandacht gade te slaan. Ik zie in hare oogen, dat zij telkens lust heeft om mij uit
dankbaarheid om den hals te vliegen. Zij schijnt opnieuw hare eerste jonkheid en
haren gullen lach hernomen te hebben en waant zich in den hoogsten hemel
verplaatst.-Binnen twee jaren draagt zij eenen hoed met pluimen, en binnen tien jaren
zal haar hoogmoed misschien zoo zeer gegroeid zijn, dat zij mij niet meer zal willen
herkennen. Het is om het even, ik vind er mijn vermaak in ondankbaren te maken,
en zal mij daarom niettemin Verheugen de rol der Voorzienigheid te hebben kunnen
speien. - Dan, wie weet, misschien blijft Lies dankbaar. Zij is van de soort, waarbij
men de rechtschapene natuur het meest aantreft. In dit geval zal het mij toch ook niet
onaangenaam zijn, twee gelukkigen gemaakt te hebben en zulks enkel met eenig
geld te hebben rondgesmeten... Geld! vriend David,
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geld! Dat is de stoom, die het wereldsche werktuig doet voortrollen en het bestaan
van den hemel verzekert of ten minste deszelfs administratie in gang houdt. - Wanneer
men geld heeft, is men deugdzaam, welke schelmstukken men ook begaan hebbe,
aan welke lafheden men zich ook hebbe plichtig gemaakt. Wanneer men geld heeft,
is men boven de wet verlieven; dan moet men voor niets beducht wezen. Voor geld
koopt men het geweten eens rechters, de ontlasting van alle misdaden, zoowel op
aarde als in den hemel; voor geld koopt men de eer van een arm meisje, van eene
deugdzame burgersdochter, van eene edele echtgenoote, van mannen van koninklijken
bloede; en de grootste misdaad, welke men op aarde kan plegen, het grootste
schelmstuk, dat men kan begaan, is geen geld te bezitten. Alles kan op aarde en in
den hemel verkocht, afgekocht en vergeven worden, uitgenomen de misdaad van
geen geld te hebben. - Wie geen ge d heeft, wordt door bestuur en godsdienst
verloochend, en ik voorzie, dat de tijd weihaast zal komen, dat de misdaad van arm
en zonder verzekerd bestaan te wezen - thans slechts met gevangzetting gestraft, door de guiljotien zal moeten geboet worden. Zoover zal de beschaving wel geraken.
En nu wat anders, vriend David.
Amelie is een hemelsch meisje. Ik leer ze dagelijks meer waardeeren, naarmate
zij zich aan mij verkleeft. Ik doe bij haar een' leerzamen cursus van geestbegoocheling
en liefdedroomerij. Ik ben hare eerste liefde. Zij gevoelt de macht om zich voor mij
alle opofferingen te getroosten,... als ik maar gedurig wil bij haar wezen. - Dat is
reeds eene der honderdduizend uitzonderingen, welke de liefde aan hare opofferingen
stelt... Ik geloof dat het tijd wordt, een weinig water op het vuur te gieten; want als
de drift zoo immer aangeblazen wordt, moet er eene uitbarsting volgen, en ik wil
geene uitbarstingen. Ik heb reeds, ik weet niet hoeveel verklaringen gehoord; doch
nog geene enkele willen verstaan. Ik geloof, dat ik mijne bezoeken zal verminderen.
Ik had het reeds moeten doen; doch ik zal het u maar rechtuit bekennen, vriend David,
er is toch iets, dat mij naar Amelie lokt... Ik heb reeds getracht de oorzaak ervan op
te sporen, en ik geloof, dat met dit alles een weinig mannelijke coquetterie gemoeid
is: want die kunst is den vrouwen alleen niet eigen. - Nu, dat is juist geene schoone
cigenschap en als dat de reden is, breck ik af...- Afbreken,... zeg ik; het is wonder,
doch die gedachte lacht mij niet
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toe. Ik weet niet; maar mij dunkt, dat de gewoonte van Amelie te zien, voor mij eene
noodwendigheid is geworden. - Dat ligt in mijnei aard, David; ik maak niet spoedig
met iemand kennis; doch eens de kennis gemaakt, houd ik er aan ze niet te verbreken,
en ik herinner mij niet, ooit de eerste reden gegeven te hebben, om verwijdering
tusschen mij en eenen mijner vrienden te veroorzaken. - Ik ben vel wat onbezonnen
te werk gegaan in het aanknoopen der vriendschap met den vader van Amelie; doch
dat is nu toch zoo, en wij zullen het schuitje maar laten voortdobberen en later zien,
waar wij zullen aanlanden. Ik ga haar vinden...
Ik bied u intusschen mijnen vriendelijken handdruk.
LAURENS.

XI.
Amelie aan Clotilde.
Antwerpen, 2 October 1843.
Ik weet niet welk een leven ik tot hiertoe geleefd heb; doch dat mag geen leven
heeten. - Geboren worden, opgroeien, stoffelijk voortleven en bij zich eenen schat
dragen, dien men niet kent, mag zulks leven genoemd worden? - O, het is slechts
van het oogenblik, dat ik de liefde in mijne ziel heb voelen ontvonken, dat ik de
goedheid Gods begrepen heb en verstaan, waarom hij den mensch geschapen en op
aarde geplaatst heeft. Hij heeft hem, door de gift der liefde, door dit gevoel in zijn
hart te doen ontwaken, zijne echte bestemming willen doen kennen en hem, ten
zelfden tijde, eenen voorsmaak willen geven van wat hij in eeuwigheid, in zijne
goddelijke en onuitsprekelijke liefde versmolten, moet gewaar worden. - Wie de
liefde op aarde niet gesmaakt heeft, kan niet zeggen geleefd te hebben en kan, na dit
leven, van geen hemelsch geluk deelachtig worden. Voor hem zal geen eeuwig licht
opdagen; hij kan de Godheid niet kennen, daar hij ze op aarde niet heeft voorgevoeld,
en voor hem blijft slechts eene eeuwige, ondoordringbare duisternis, waar zijne ziel
zal in neerzinken en, buiten het treurige bewustzijn van haar bestaan, alle andere ge-
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waarwording zal moeten derven. Die toestand is wat ons door de eeuwige onzaligheid
afgebeeld wordt.
o Clotilde! mijn boezem wordt voortdurend door een onuitlegbaar genot
overstroomd! Mijn gansch wezen bezwijkt onder de zoetste zaligheid! Ik voel mij
door eene koesterende balsemlucht omgeven, die mijnen zinnen meerder kracht en
aandoening bijzet. Mijn gemoed is zoo vol, dat het slechts gelegenheid zoekt om te
kunnen uitstroomen. Ik voel mij geneigd, iedereen in de armen te klemmen, ieder in
mijne vreugd te doen deelen, ieder gelukkig te maken, zooals ik ben, en de gansche
wereld toe te roepen: ‘Bemint! Smeekt God om liefde en gij zult gelukzalig zijn! Gij
zult u boven alle wereldsche smarten verheven voelen!...’
Wees gezegend, mijn goede Laurens! gij, die mijne ziel uit hare koude
onverschilligheid hebt doen opryzen; gij, die in mijnen boezem het koesterende vuur
gewekt hebt, dat mij tot een nieuw leven heeft ingewijd! Wees gezegend, mijn
beminde! mijn afgod! gij, die voor mij al, wat schoon en grootsch is, in uwe ziel en
in uw lichaam besluit! gij, die voor mij de gansche schepping uitmaakt!... Een oogslag
van u, doet mijne borst van zalig verlangen opzwellen; een handdruk van uwe ranke
vingers doet mij het bloed zachtgloeiend door de aders bruisen; een druk uwer zachte
lippen op mijn brandend voorhoofd doet het vuur verkoelen, waarin ik mijne hersens
voel branden, en wanneer gij mij zacht op uwen boezem en in uwe armen drukt, o,
dan voel ik mij sterven! sterven van genot en weelde! een sterven, waarbij datgene,
wat men het leven noemt, niet kan vergeleken worden!...
Men heeft mij soms van menschen gesproken, die de wereldsche wijsheid
doorgrond hebben, die in hun brein al de kennissen opgesloten houden, waarnaar
eeuwenlang is moeten gezocht worden; menschen, die, door de kracht hunner
geestvermogens, ontdekkingen weten te doen, die het verstandelijk gebied als bijna
tot de grenzenloosheid uitstrekken... O wat zijn die zoogenoemde groote geesten in
vergelijking met mijnen Laurens! Kan hunne wetenschap, hunne diepe geleerdheid
op wegen tegen eene enkele zijner beschouwingen over het gevoel der ziel? - En
indien niemand met hem in vergelijking kan komen, daar waar het de beseffingskracht
van de innerlijke gewaarwordingen betreft, wie dan kan sterker de liefde gevoelen
dan hij?...
Laurens! en gij bemint mij! Tusschen al die schepsels, aan wie
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God schoonheid en gevoel geschonken heeft, en die allen schijnen eenen blik van
genegenheid van u te vragen, onder die allen hebt gij mij uitverkoren! mij, die duizend
anderen voorzeker in schoonheid niet kan evenaren; doch wier hart voor het hart van
geene enkele stervelinge moet onderdoen... Want, ziet gij, Laurens! ik bemin u,
zooals niemand op aarde u kan lief hebben; ik bemin u, zooals eene moeder haar
kind lief heeft, zooals de zuster aan haren broeder met de ziel verkleefd is, en dan
nog, boven dit alles, ik aanbid u, zooals geene minnares op de wereld u kan aanbidden.
Ik bemin u met eene drift, die de verhevenheid uwer ziel waard is, en dus, zoomin
als uwe ziel, kan overtroffen worden! .. En gij!... O, gij gevoelt het, niet waar? Gij
leest in mijne oogen, dat uwe Amelie slechts een deel van u zelven geworden is, dat
zij door u leeft, door u bestaat, zooals de ziel van al wat door God geschapen is, door
en in God leeft... O laat mij u alles wezen, Laurens! uwe dienstmaagd, uwe vriendin,
uwe zuster, uwe heilige! uwe minnares! uwe gade!..............................
Doch, ik verdwaal, mijne goede Clotilde; ik schrijf aan u en ik spreek tot Laurens...
Het is, ziet gij, dat mijn geest mij niet meer toehoort, dat ik slechts door eene enkele
gedachte leef, en die gedachte is: Laurens! Het is dat ik slechts naar een enkel
voorwerp verlang, en dat is Laurens; het is dat slechts nog eene enkele verzuchting
uit mijnen boezem kan opstijgen, en die verzuchting is een roep op Laurens; het is
dat al mijne geestvermogens, al mijne zintuigen slechts op een enkel schepsel
gevestigd zijn, en dit schepsel is Laurens!... O nog eens, vergeef mij, Clotilde, vergeef
mij, mijne goede, mijne toegevende vriendin! Het is, ziet gij, dat onze warme
vriendschap zelve in dien kamp moet onderdoen en zich met al het overige in mijne
liefde voor Laurens moet versm lten!...
Mijn hoofd brandt! het harte klopt mij, alsof het mijnen boezem wilde doen
breken... Ik heb lucht noodig. - Ik ga in den tuin. - Straks zal ik mijnen brief
voortschrijven. - Mag ik het wel eenen brief noemen?...
Ik koom uit den tuin weder. - De grond ligt met eene dikke ijskorst bedekt; de koude
is hevig; een scherpe noorderwind zweept
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de naakte kruinen der boomen. - Ik ben de koude niet gewaar geworden; ik heb den
wind, die mij door het aangezicht sneed, niet gevoeld. - Mijn boezem echter klopt
kalmer; mijn hart is meer bedaard geworden, en de gloed mijner hersens is verkoeld.
Ik wil thans pogen met meerder kalmte te spreken.
Gij hebt mij weleer gezegd, Clotilde, dat gij uit al de krachten uwer ziel bemind
hebt. Indien het zoo is, en ik geloof u, dan zult gij mij licht mijne opgetogenheid
vergeven, en wat anderen dwaas zal toeschijnen, zult gij, uw vroeger gevoel in uwen
geest terugroepende, als zeer natuurlijk beschouwen. - Gij moet het weten, Clotilde,
dat de toestand, waarin onze ziel door liefde gevoerd wordt, met de werkelijkheid
niet kan vergeleken worden. Gij moet het weten, Clotilde, dat de liefde ons van een
leven deelachtig maakt, dat met het gewone lichamelijke leven niet kan vergeleken
worden, dat er niet mede in verband schijnt te staan, en dat zij ons eene zaligheid
doet smaken, welke door de onverschilligen niet kan begrepen worden...
Ik beroep mij op dit besef uwer ziel; ik beroep mij op uwe vroegere
gewaarwordingen, en daarin zal ik mijne verschooning vinden, indien het noodig is
verschooning te zoeken voor iets, dat mijn geluk, mijn heil, het voedsel van mijn
bestaan uitmaakt.
Ik vind er vreugde in, zoo openhartig mijn gemoed in uwe ziel uit te storten. U
durf ik alles zeggen; u kan ik alles zeggen. - Bij Laurens zelven kan ik dat niet; want
alleen zijn bijzijn doet mij, als het ware, de spraak verliezen. Ik kan in zijne
tegenwoordigheid geene rekenschap van mijne gewaarwordingen geven. Ik voel mij
als te zeer door genot overstroomd; mijne ziel schijnt rond hem te vlotten en de macht
van het innige gevoel overmeestert de kracht, welke het lichaam zou behoeven, om
rekenschap van het zielsgenot te geven...
Die toestand echter kan zoo niet blijven duren, mijne goede Clotilde. Zulke
bestendige, onafgebrokene zielschokking moet het lichaam ondermijnen, en reeds
heeft men mij doen opmerken, dat ik zichtbaar vermager en dat in mijne oogen een
koortsig vuur gloeit, dat van geene gezondheid getuigt. - O zij kunnen zulks niet
begrijpen! - Geen wonder! Zij kennen den brand niet, die mij inwendig verteert en
die mijne zaligheid uitmaakt! - Wat geeft mij gezondheid, indien de vreugde, die ik
smaak, door haar behoud, zou moeten verminderd worden!... Ook zou ik op die
aanmerking geene aandacht geslagen hebben, indien Laurens zelf mij met
belangstelling gisteren niet ge-
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vraagd hadde, of mij iets lette. - Overmaat van zaligheid! heb ik hem geantwoord,
en de zachte glimlach, welke hij mij toestuurde, scheen als een frissche zefir over
mijn gloeiend harte te glijden...
Ik wil aan geene gezondheid denken, mijne lieve Clotilde, en voortleven in de
zaligheid, waarin ik mij voel versmelten.
AMELIE.

XII.
Laurens aan David.
Antwerpen, 5 December 1843.
Wanneer men het water niet met volle eemers over het vuur giet dan dooft men den
brand niet uit; integendeel! - Ik ondervind het met Amelie. - Het verminderen mijner
avondbezoeken heeft slechts voor uitwerksel de eerstvolgende samenkomst, na de
afwezigheid, nog tienmaal meer hartstochtelijk dan de vorige te maken...
Amelie is zichzelve niet meer meester, en hoe zij zich niet reeds honderdmaal
verraden heeft, kan ik moeielijk begrijpen. - Men moet onschuldige en eenvoudige
lieden rond zich hebben, zooals hare ouders, om in die comedie, welke niet zelden
in hun bijzijn gespeeld wordt, niet klaar te zien. Bij mijne intrede kleurt zich telkens
het wezen van Amelie met eenen hoogrooden blos, en zoolang ik blijf, wenden zich
hare oogen naar de mijne, zooals de zeilsteen naar het noorden draait... Naar het
noorden! is goed gezegd, wanneer het mijn hart geldt; want koud is het, en het blijft
onverschillig alsof er geen genster vuur meer in te vonken lag.
Dat men nu nog zegge, dat het dwaze noodlot de grootste rol in demenschelijke
zaken niet heeft verkregen, en dat het met de zuiverste gevoelens niet slechts weet
te spotten... Amelie is er een voorbeeld te meer van. - Ik heb het u reeds doen
gevoelen, David; schooner meisje dan zij is, heb ik nooit gekend; eene zachtere ziel
dan de hare lieb ik nooit ontmoet, een reiner gevoel dan dat, welk in haar hart brandt,
kan op de wereld niet gevonden worden. Zij is eene heilige naar ziel en lichaam, een
uitverkoren schepsel, dat in het geschapene
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alleen zou bekwaam zijn, om u aan een later leven te doen gelooven. Welnu, die ziel
is aan mij, in mijne banden; die reine maagd bemint mij, zooals ik nooit ben bemind
geworden en zooals voorzeker niemand mij zou kunnen liefhebben... En ik, ik blijf
onverschillig, ik blijf koud; koud voor al die lichamelijke schoonheid, koud voor al
die schatten harer ziel... Ben ik een dwaze? Ben ik een wanschepsel? Welken naam
zult gij mij, welken naam zal ik zelf mij geven?... - Neen! dat is iets noodlottigs, dat
is die satansche spotternij, welke, als een vloek, over al wat aardsch is, verspreidt
ligt, en ik heb er geene schuld aan! - Geene schuld! hoor ik u uitroepen, en gij vraagt
mij, of ik niet plichtig zou wezen, daar ik het toch ben, die in hare ziel dien woedenden
storm deed ontwaken, die haar de vroeger genotene kalmte heb ontnomen!.. - Ik moet
mij verdedigen, ik voel het.
Het is waar, niets verplichtte mij die ziel te ontrusten, om aan het zot gedacht,
wederom eenige geheimen der vrouwenziel te ontdekken, te voldoen. Doch, ik vraag
het u, wie zou hebben kunnen voorzien, dat van zulk een klein iets, zoo een groot
gevolg zou zijn gekomen? - Weet de vogel, die van den top der bergen een brokje
saamgevrozen sneeuw, met zijnen vleugel, in de vlucht, aanraakt en doet nederrollen,
dat dit brokje, eer het beneden is, zich tot eenen ontzaglijken sneeuwval zal gevormd
hebben, en gansche valleien, met vee en menschen, onder zich zal begraven? Die
vogel is de speelbal van het noodlot, zooals ik het thans geweest ben en zooals wij
allen het in honderden gevallen des levens zijn.
Dan, wie gelooft in onze eeuw nog aan een rein, zuiver liefdegevoel. Wanneer
men vijftien of twintig jaren lang dat vrouwenpoppengoed voor zijne oogen heeft
zien dansen, wanneer men in al de harten, welke men ontleed heeft, slechts stof en
dierlijkheid heeft gevonden, wie zal dan nog durven veronderstellen, dat men eenen
engel als Amelie op aarde kan ontmoeten?...
Neen, vriend David, neen, het is mijne schuld niet. - Wat ik gedaan heb, doen
dagelijks duizend anderen en het noodlot alleen heeft hier plicht. - Het hing slechts
van de Voorzienigheid af, die weten moet, beter dan ik, met welk een hart zij Amelie
begaafd of gestraft had, de zaken anders te schikken. - Waarom haar geenen jongeling
laten ontmoeten, bekwaam, om niet alleen haar hart te begrijpen, maar om haar gevoel
weerdig te beantwoorden? Dan waren er zeker
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twee gelukkigen op de wereld geweest, waar thans slechts twee rampzaligen kunnen
komen...
Doch dat alles is hier de vraag niet. - Plichtig of onvoorzichtig, of al wat gij wilt,
het geeft er hier thans niets aan, en de vraag enkel is, hoe men best de dingen zou
kunnen herstellen? - Ik heb daar al lang over nagedacht, en ben op het punt geweest
eenen brief aan Amelie te schrijven, waarin ik alles zou bekend hebben en haar een
eeuwig vaarwel zou hebben gezegd. Doch, ik heb alras gevoeld, dat zulks een
allerslechtst middel is en heb er derhalve van afgezien, in de overtuiging, dat men
nooit verliest met wat te wachten en met het geval voor ons de zaken, zoo veel
mogelijk, te laten afhaspelen.
Ik zie echter intusschen naar middels uit; doch alle wij ken terug voor de
redeneering en ik zie er tot hiertoe geenen dag door. - Zoo gij, op uwe beurt, lust
voelende om te zoeken, iets zoudt vinden, schrijf het mij dan. - Ik ben er niet tegen
om raad te ontvangen, dat weet gij, ofschoon ik hem niet altijd volg.
Ik geloof echter niet, dat de zaak zoo erg zal vergaan en van liefde toch, onze
voorouders hebben het immers gezegd, sterft men niet. En dan, wie weet of met dit
alles, van mijnentwege, niet veel verwaandheid gemengd is en of ik wel zoo gelukkig
ben, als het op het uitwendig schijnt en ik het mij zelven zou willen doen gelooven?
LAURENS.
Naschrift. - Met Lies en haren man blijft het voorspoedig. Zij zullen fortuin maken
en rijk worden. - De Voorzienigheid heeft dat zoo besloten, omdat Lies vroeger met
ons heeft leeren dansen!...

XIII.
Laurens aan David.
Antwerpen, 8 December 1843.
In mijnen vorigen brief sprak ik u van de eenvoudige onnoozelheid der ouders van
Amelie. - Ik begin die eenvoudigheid een weinig te
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betwijfelen en te gelooven, dat de brave lui met meer klaarzichtigheid begaafd zijn
dan ik bun wel lieb willen toekennen, en dat ze mij niet ongaarne voor hunnen
schoonzoon zouden willen aannemen. Ziehier waarom ik zulks veronderstel:
Amelie heeft zekeren neef, met wien ik ten harent kennis gemaakt heb, en die mij,
sedert dien, nu en dan, als een goede jongen, te huis een bezoek is komen brengen
en eenige Havannahcigaren met mij rooken. Gisteren meldde hij zich, onder een
alledaagsch voorwendsel, aan - iets, dat mij reeds wonder scheen; want hij behoeft
geen voorwendsel om bij mij te komen, daar ik hem sedert lang de vrije intrede heb
toegestaan, - en terwijl wij stil voortkoutten, deed hij mij eensklaps verstaan, dat
hem mijn toestand niet gelukkig scheen, daar ik zoo gansch alleen in de wereld was,
en hij vroeg mij: waarom ik er niet aan dacht mij een huisgezin aan te. schaffen.
‘Gij wilt vragen,’ sprak ik, ‘waarom ik niet trouw?’
‘Welnu, ja, waarom zoudt gij het niet doen?’
Ik borst in eenen schaterlach los... Mij doen trouwen, David! ik vraag het u eens!
‘Hoor eens, kameraad,’ zegde ik, ‘van al de dwaasheden, die de dwaze mensch
op de dwaze aarde begaan kan, is, volgens mij, trouwen de grootste dwaasheid. De
Staat, dien het huwelijk als grondslag van zijn bestaan heeft daargesteld, handelt
juist alsof hij diegenen wilde straffen, welke aan dien grondplicht gehoorzamen. De
zwaarste lasten doet hij op de hoofden der getrouwden drukken; want deze kunnen
aan den Staat niet ontsnappen: zij zijn aan den grond van het vaderland vastgeketend
en kunnen dien niet meer verlaten. Geen enkel voordeel geeft men aan den vader
des huisgezins. Dat is een eerste verlies. - In het gezellige leven is het genoeg, dat
men getrouwd zij, om door allen, als een versleten voorwerp te worden aanzien. Wie,
meisje, zal bij eenen getrouwde nog eene gevoelige ziel durven veronderstellen. Wie
zal in hem nog het geheimzinnige durven opzoeken, dat men bij een ongehuwd
mensch waant te kunnen vinden? Dus, langs dien kant, verwijdering en misachting:
tweede verlies! - Nu wat het inwendige van het huishouden zelve betreft. - Van de
duizend verliefde paren schuift, bij het huwelijk, de blinddoek van het gezicht en
men gevoelt, dat er wel menschen kunnen zijn, geschapen om immer, om altijd bij
elkaar te wezen; doch dat men
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persoonlijk van het getal niet is... Dan wordt het huwelijk eene marteling, eene
gedurige botsing, en men verwijt zich levenslang, dat men zich bedrogen, dat men
elkaar bedrogen heeft... Doch, veronderstellen wij, dat het huwelijk ten gelukkigste
uitvalt, dat men met elkaar in de beste overeenstemming leeft, dat de liefde aan het
ondichterlijke van het huwelijk wederstaat en dat men elkaar blijft beminnen. Welnu,
daar de rampen en ongelukken in de wereld in ruimere maat zijn dan wel de vreugden,
heeft men, ten eerste, zijne eigene smarten te verduren en dan lijdt men, bovendien,
door de smarten, welke men rond zich in den huiselijken kring ontwaart. ledere smart,
welke vrouw of kinderen overvalt, bonst op het hart des mans terug, en hij is al
wederom aan eene bestendige marteling onderworpen.
‘Als gij het zoo inziet!’ zegde vriend neef.
‘En hoe zoudt gij het anders inzien?’
‘Zoo dat gij nooit zult trouwen?’ hernam hij, zonder op mijne vraag eigentlijk te
antwoorden.
‘Het is alsof gij mij zoudt vragen,’ zegde ik, ‘of ik mij ooit zal ophangen of
verdrinken. Met gezonden geest trouw ik niet, kameraad.’
‘Maar het is niet ernstig gemeend?’ deed hij, rechtstaande.
‘Het is gemeend, zooals het gezegd is,’ sprak ik, hem eene versche cigaar
aanbiedende.
De goede jongen stak zijne tweede cigaar aan, en vertrok eenige stonden later
Wanneer ik mij alleen bevond, begon ik dit bezoek met kalm gemoed te
beschouwen, en ik twijfelde er niet meer aan, of vriend neef was een uitzendeling,
die mijne gevoelens was komen polsen. Ik ben nieuwsgierig om te zien welk een
uitwerksel de bekentenis mijner gevoelens zal hebben, en of de gezichten der oude
lui even vriendelijk zullen blijven. - Ik ga er mij heden nog van verzekeren.
LAURENS.
Naschrift. - Ik koom van Amelie terug. Ik heb niet de minste verandering op haar
engelenwezen kunnen ontdekken en zij heeft mij nog meer minnend en verkleefd
toegeschenen. - Zij is van de samenzwering niet, ik ben er zeker van; want huichelen
zou zij niet kunnen. - Wat de oude lui betreft: vriendelijk als vroeger; maar de lichte
Waas van ontevredenheid, welke over hun wezen verspreid
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lag, heeft mij niet kunnen ontsnappen. - De zaken gaan in de war loopen, vriend
David, schrikkelijk in de war loopen, en ik heb nog geen middel gevonden. - Vindt
gij niets?...

XIV.
Amelie aan Clotilde
Antwerpen, 4 December 1843.
Indien ik thans eenen wensch mocht uiten, indien ik iets van God mocht verzoeken,
dan zou het wezen van mij te laten sterven... Sterven met den boezem door de zaligste
vreugden overgoten! Sterven na een uur op de stem van Laurens geluisterd te hebben,
na een uur zijne blikken met liefde op de mijne te hebben gevestigd gevoeld, na een
uur, naast zijne zijde gezeten, mijn hoofd op zijnen schouder te hebben laten rusten
en zijnen adem door mijne lokken en over mijn brandend voorhoofd te hebben voelen
zweven; na een uur mijne hand in zijne hand te hebben geklemd gevoeld en mij, als
dronken van liefdegenot, in de schoonste gedroomde wereld te hebben voelen
verdwalen!.. O indien men op zulke oogenblikken mocht sterven, dan zou men slechts
van de eene zaligheid tot de andere overgaan, of liever, men zou in dezelfde zaligheid
blijven voortleven en de liefde, op aarde begonnen, zou eeuwig blijven duren!...
O waarom is hij zoo niet altijd aan mijne zijde, Clotilde! Waarom moeten wij
eenen enkelen stond gescheiden zijn? Waarom moet de koude wereld immer de
zielen vreugde komen onderbreken? Waarom moet men op de wereldsche
vooroordeelen acht slaan?... Waarom moeten die menschelijke overeenkomsten zich
immer tusschen het verlangen der ziel komen plaatsen? Waarom moet. men in de
wereld verplicht zijn voor iedereen te leven? - Waarom moet de mensch altijd aan
bezigheden gebonden blijven, die men plichten noemt, en die het hart beletten, aan
zijne wenseben den vollen toom te geven?... Waarom is Laurens genoodzaakt zich
met handelszaken bezig te houden, zich het hoofd te vermoeien om eene nijverheid
te doen aanwinnen, om schatten
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te vergaderen? - Wat heeft hij geld noodig? Ik heb immers geld! en toch zou het ons
ooit aan iets kunnen ontbreken, wanneer wij slechts te zamen waren? Zou zulks den
grootsten rijkdom niet uitmaken!...
Thans kunnen wij enkel des avonds eenige stonden aan onze liefde teewijden, en
dikwils nog vindt Laurens zich verplicht tot laat in den nacht zijne werkzaamheden
voort te zetten. Die dagen gaan voor mij levenloos voorbij, Clotilde; dan wordt het
alles eenzaam rond mij been, en er blijft mij slechts over, inwendig door mijne
herinneringen te leven en in ongeruste verwachting gedompeld te blijven. - Als hij
komt, voel ik, als het ware, het licht mijns levens opgaan, en als hij mij verlaat, wordt
het nacht rondom mij. Dan voel ik in mij eenen zekeren angst, die mij pijnigt, die
mij den geest ontstelt en mij aan eene zwervende ziel gelijk maakt...
Ik herinner mij een zinnebeeldig verhaal, dat men mij over eenige jaren gedaan
heeft. Zinnebeeldig was de naam, welken ik er toen aan gaf; doch thans schijnt het
mij, dat ik er de verwezentlijking van in mijne eigene ziel gevoel en aan zijne echtheid
niet meer mag twijfelen. Het was de geschiedenis van de ziel van een jong meisje.
- Zij beminde, zooals ik. thans bemin, en wanneer zij uit den mond haars geliefden
de bekentenis hoorde, dat haar gevoel gedeeld en begrepen werd, en juist op den
stond, dat zij hare gansche ziel in de zijne ging overstorten, voelde zij zich, door het
gevoel overweldigd, in zwijm vallen, en blies den laatsten adem uit, tusschen de
armen van haren geliefde geprangd en op zijne borst rustend... - Dit woord, het hooge
woord der liefde, dat over hare lippen niethad kunnen komen, dit gevoel, dat niet
had kunnen uitstroomen, belette de ziel zich van de aarde te verwijderen en zij bleef
onzichtbaar rond het aangebeden voorwerp zweven. - De wanhopige jongeling werd
sedert dien stond sprakeloos. Hij wist niet, wat in zijn binnenste omging; doch hij
voelde, dat, ofschoon het lichaam zijner geliefde in den schoot der aarde rustte, haren
geest hem echter niet verlaten had en hem onverpoosd bleef vergezellen. Wanneer
hij, des nachts, in de rust des zachten slaaps gedompeld lag, zag hij de beeltenis zijner
minnares verschijnen, en dan verkeerden zij te zamen zooals vroeger; doch telkens,
dat zijn gevoel tot de hoogste mate geklommen was en zich in gloênde woorden
wilde uiten, zag hij eensklaps een' treurigen glimlach om den mond zijner liefste
verschijnen, en dan verdween de schim telkens uit zijne oogen... De jongeling
verkwijnde allengs, en een jaar later lag hij zieltogend
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op zijn doodsbed uitgestrekt. Eenige stonden voordat hij den laatsten snik zou geven,
werd hem eensklaps de spraak teruggeschonken en hij sprak met zijne geliefde, die
hij zegde aan zijne bedsponde te zien. Toen hoorde hij de vroeger door de dood
afgebrokene bekentenis zacht in zijne ooren ruischen en tot in het binnenste zijns
wezens doordringen. De ziel vond zich daarbij ontbonden en scheidde op dit oogenblik
van het lichaam, en, hare zuster omarmende, vlogen beiden van de aarde weg om in
den schoot Gods, in de oneindige liefde, gaan voort te leven.
Zooals die ziel zweef ik, in het afzijn van Laurens, rond hem, mijne goede Clotilde;
en, zeker, indien mij het leven moest begeven, vóor dat de hoogste uitstorting onzer
zielen zich had voorgedaan, voor dat Laurens de gansche uitgestrektheid van mijn
gevoel had leeren kennen en vóordat hij mij, in woorden, had doen hooren, wat mij
thans zijn blik, zijn handdruk, zijne nabijheid zoo klaar zeggen, - o! voorzeker zou
mijne ziel de zijne niet kunnen verlaten: de liefde zou krachtiger dan de dood wezen
en wij zouden slechts te zamen naar de eeuwigheid kunnen opvaren...
Gij moet het begrijpen, Clotilde! sterven zou in zulk een geval geene ramp mogen
genoemd worden... Het ware integendeel een heil, een geluk, waarvoor ik de Godheid
niet genoeg zou kunnen danken. De hemel zou mij, als het ware, de wereldsche
smarten daardoor gespaard hebben en mij, van op aarde reeds, aan het hemelsche
geluk hebben doen deelachtig wezen.
Dan, het heil, dat ik thans smaak, is mij ook groot genoeg, Clotilde, en ik moet er
God dankbaar voor zijn... Ik ben hem den lofzang verschuldigd, welken de liefde
mij uit den vollen boezem doet opzingen!...
AMELIE.

XV.
Clotilde aan Amelie.
Brussel, 6 December 1843
Indien gij niet zoozeer, door den hartstocht, die u beheerscht, van de wereld als
afgezonderd leefdet, zoudt gij licht opgemerkt hebben,
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dat sedert cenigen tijd, terwijl gij uw schrijven verdubbeldet, mijne brieven
integendeel zeldzamer geworden zijn. Het is, mijne goede vriendin, dat mijn toestand
jegens u niet nalaat zeer lastig te wezen. - Ik kon u wel schrijven, wat mij te Brussel
overkomt en met welke bezigheden ik mijne uren overbreng; doch dat is alles zoo
alledaagsch, zoo weinig beduidend, dat ik het waarlijk aan het papier niet durf toevert
rouwen. - U in de driftvolle wereld van uw gevoel volgen, is mij even moeiclijk, en
ik ben, onder dit opzicht, bijna verplicht geweest een sprakelooze aanschouwer van
hetgeen gij uw geluk noemt, te wezen. - Gij weet het, mijne goede Amelie, mijne
liefde is mij noodlottig geweest en mijn hart is daarbij verbrijzeld geworden. Ik kan
nu nog wel met genoegen, met innerlijke voldoening, een ander van liefde hooren
spreken, maar om, zooals in de eerste jonkheid, nog met eene vriendin, in het rijk
der schoone droomen, van liefde te dweepen, daarvoor is mijne ziel te zeer onttooverd,
mijn hart te koud geworden.
Dan, ik beklaag mij over dien toestand zoozeer niet; want hij heeft mij een voordeel
op u verschaft, waarvan ik denk te moeten gebruik maken. - Hoe diep ook uwe
vreugden in mijn hart eenen weerklank vonden; hoezeer ik met belangstelling de
ontwikkeling van uwe ziel heb nagegaan; zulks heeft mij nogtans niet belet het alles,
tenzelfden tijde, met een kalm gemoed op te volgen, en koud te berekenen, van den
eersten stap, dien gij op de baan der liefde gezet hebt, waartoe het gevoel u zou leiden
en tot welk een einde gij zoudt zijn gekomen...
Indien uw geluk mij niet zoozeer aan het hart lage; indien ik u niet als eene zuster
liefhadde; indien onze vriendschap niet eene heilige vriendschap ware, welke met
de hedendaagsche, wei eldsche aangekleefdheid niet kan vergeleken worden, dan
voorzeker zou ik u dezen brief niet schrijven - Thans zelfs, met al het gevoel, dat mij
beheerscht, heb ik lang inwendig moeten kampen, vooraleer ik er toe besluiten kon,
u open en klaar mijn gedacht te zeggen, zooals ik voornemens ben te doen. - Ik heb
de overtuiging gekregen, dat de vriendschap het mij tot eenen heiligen plicht maakt
u te zeggen, wat ik waarheid denk, en wat ik zeg, mijne goede Amelie, kan enkel uw
geluk ten doel hebben.
Ik heb uwe liefdegeschiedenis van stap tot stap gevolgd. Ik ben bij het ontwaken
van uw rein gevoel, als het ware, door het lezen uwer brieven, tegenwoordig geweest,
en heb God gedankt, dat hij u dit zuiver en onuitsprekelijk heil heeft laten smaken.
Allengs heb ik uw
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zacht gevoel tot eenen warmen hartstocht zien overgaan en eindelijk tot eenen
gloeienden drift zien klimmen. Ik heb mij verheugd in al de zaligheid, die gij daarbij
gesmaakt hebt. Doch zichier, mijne goede vriendin, wat ik, langs eenen anderen kant,
heb waargenomen.
Ik weet wel, dat er in de min immer een der geliefden is, welke de drift in eene
hoogere maat gevoelt en eigentlijk bemint, terwijl de andere zich laat beminnen. Dat
ligt zoo in de menschelijke natuur, en het mag zoo wezen; want beiden toch kunnen
zich daardoor even zalig gevoelen. Maar, zoo die ongelijkheid bestaan mag, is het
langs eenen anderen kant zeker, dat het gevoel, ofschoon niet in denzelfden graad,
toch met openliartigheid moet gedeeld worden, en dat daar, waar slechts een enkel
bemint, de liefde noodzakelijk eens in ramp moet veranderen. - Welnu, Amelie,
vergeef mij den twijfel, dien ik in uw gemoed koom storten,.. vergeef mij den
vriendschapsplicht, dien ik volbreng, terwijl tranen in mijne oogen blinken... Amelie,
ik geloof, dat gij alleen bemint, dat alleen uwe ziel brandt en blakert, en dat die van
Laurens tot hiertoe koel en onverschillig is gebleven...
Dat u die woorden niet te zeer ontstellen en heb de kracht om met mij, in kalmen
gemoede, te onderzoeken, of mijn twijfel niet gegrond is. - Kunt gij u overtuigen,
dat ik mij misgis, dan zal mijne vreugde voorzeker niet minder groot wezen dan de
uwe.
Wat ik u zeg, kan ik u zeker niet rekenkundig bewijzen; doch het is een gevoel,
dat zich allengs, bij het Iezen uwer brieven, in mij heeft opgedaan en zich versterkt
heeft, en waaraan eene soort van voorgevoel mij belet nog langer te twijfelen.
Ik heb Laurens nooit gezien en ken hem enkel door hetgeen gij mij van hem gezegd
hebt; doch dat is mij genoeg geweest, om mij een volk omen gedacht over hem te
maken. Ik geloof, dat hij schoon is: uwe ziel, die zoozeer aan de kunst, aan het ideaal
gevoelig is, kan zich daarin niet bedrogen hebben. - Ik geloof te meer, dat hij eene
ziel heeft, bekwaam om diep te gevoelen, en eenen geest, bestand om de zaken diep
te doorgronden. Doch, bij die hoedanigheden, en uit kracht zelfs van die
hoedanigheden, komt hij mij voor als een dier noodlottige jongelingen, welke, met
den blik des geestes, in alles diep gepeild hebben; welke met den vinger des gevoels,
als ik mij zoo mag uitdrukken, in het gemoed der menschen kunnen tasten en de
vezels tellen, welke bij iedere schokking van het hart, in werking gebracht worden.
- Gij hebt mij gezegd, dat hij veel zielensmart in de wereld
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onderstaar. heeft; zulks is noodig geweest om hem zijne noodlottige kennis te doen
verkrijgen en dat wel tot eenen graad, die hem ongevoelig zal gemaakt hebben. - Die
jongeling verkeert in eenen toestand, die niet gelukkig mag genoemd worden. Zijne
ziel is niet alleen ziek, maar ongeneesbaar, omdat zij haar genoegen, haar voedsel
in haren kranken toestand zoekt, omdat zij door die ziekte wil leven. Er is eene
schokking noodig, die bijna bovenmenschelijk moet zijn, om nieuw leven in dit
verkild hart te storten, om die versteven en ingekrompen vezels op nieuw veerkracht
te schenken, om het zachte, reine gevoel te doen herboren worden. - Hebt gij zulks
kunnen te weeg brengen, Amelie, dan is uwe liefde met wederliefde beantwoord. Doch ziedaar wat ik betwijfel...
Menschen, als die, waarvan ik u hier een gedacht wil geven, zullen cerder door
eenen vleeschelijken drift geschokt worden; zij zullen eerder door het dierlijke worden
geraakt, dan wel zich door een rein en zuiver gevoel te laten wegslepen. Het gevoel
des hemels heeft hunne ziel begeven en zij zweven door de wereld, op alles eenen
blik van hoogmoedig medelijden werpende, en wat wij, vrouwen, heil en geluk
zouden noemen, is voor hen slechts droomerij, inbeelding, geestbegoocheling,
zielenziekelijkheid... O zij voelen niet, dat juist zij de zieken zijn en daardoor de
anderen van een valsch standpunt beoordeelen.
Dan, spreken wij nog meer bepaaldelijk over hem.
Ik vraag het u, Amelie, en onderzoek u zelve vooraleer die vraag to beantwoorden,
heeft Laurens wel ooit iets gezegd, iets gedaan, dat zonneklaar kan bewijzen, dat hij
u bemint, dat hij u liefheeft, - liefheeft met dit gevoel, welk van stonden aan eene
gelijkheid tusschen de twee harten daarstelt en ons doet begrijpen, dat beider ziel op
eens is vermaagschapt geworden?... Herinnert gij u, dat gij eenen stond, gedurende
den omgang met hem, beleefd hebt, waarop gij in eens gevoeld hebt, dat gij ophieldt
aan elkaar vreemd te zijn, dat voor u leiden geen verleden meer bestond, of liever,
dat het u toescheen, dat gij elkander immer, altijd gekend haddet? - Ik antwoord voor
u en zeg: Keen! dit oogenblik hebt gij nog niet beleefd...
Tot hiertoe heeft Laurens nog geen enkel woord gezegd, dat gij hem als woord
van verbinding zoudt kunnen tegenwerpen; tot hiertoe is nog geen woord zijnen
mond ontvallen; dat hij zou moeten loochenen, indien hij zich van u wilde afscheiden,
en al wat
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er gebeurd is, als eene soort van vriendschappelijke geneigdheid zou willen doen
voorkomen, welke hij voor de wereld het recht zou hebben als dusdanig te doen
aanzien, en die gij zelve niet anders zoudt kunnen voorbrengen. Tot hiertoe heeft hij
zijne overmacht nog niet afgelegd, met u zijne liefde te bekennen, met u te doen
verstaan, dat zijn geluk van u afhangt, dat zijn heil in uwe handen ligt. Tot hiertoe,
Amelie, zijt gij zijne gehoorzame en eerbiedige slavinne geweest. Hij, hij is uw heer
en meester; hij reikt u, los en onaandachtig, zijne hand, en gij, gij bedekt die hand
met warme, driftige zoenen. - Hij laat u op zijne borst rusten en koestert zich aan
uwen warmen boezem. Hij drukt u in zijne armen, omdat hem die donsige drukking
zacht is. Hij spiegelt zich in uwe blikken omdat hij voelt, dat de gloed, dien hij
daardoor in uwe ziel doet overgaan, hem meer en meer over uwe ziel doet heerschen
en zijne macht telkens doet vergrooten. Hij laat zijnen adem door uwe lokken ruischen,
hij drukt zijne lippen op uw voorhoofd, omdat die lokken fijn zijn en omdat uw
voorhoofd een zacht, maagdelijk voorhoofd is; - met één woord, Amelie, wat hij in
u bemint, zijt gij niet; maar de liefde zelve, welke gij voor hem gevoelt en toont; het
is zijn eigen zelve, dat hij in u liefheeft, het is zijne macht, waarvan hij het. uitwerksel
op u ontdekt. welke hij in u aanbidt!...
Met dit alles echter geloof ik, dat hij u goed wil, dat hij zich niet voorstelt u te
bedriegen of te misieiden. Doch is zulks genoeg voor uwe ziel, Amelie? ls zulks de
liefde weerdig, waarvan gij uwen reinen boezem voelt overstroomen, de opofferingen
welke gij u bekwaam voelt voor hem te doen? Mag dat eene beantwoording aan uw
gevoel genoemd worden? Ziet gij niet, dat de grond van al wat gij in zijne woorden,
in zijne gevoelens moogt ontdekken, slechts eene soort van lichtveerdigheid is,
waarmede men ons, vrouwen, zoo dikwijls en zoo gemakkelijk beschuldigt en die,
meer dan men het zou willen gelooven, aan de mans eigen is?...
o Mijne goede Amelie, mocht ik in mijne veronderstellingen, in mijne redenering
mistasten! Mocht ik mij gansch en geheel omtrent de ziel van Laurens bedrogen.
hebben! Mocht ik in uwe brieven, in het beschouwen van de ontwikkeling uws
gevoels, mij misgrepen hebben! Hoe gelukkig zou ik mij niet achten!...
Doch ik kan mijne overtuiging niet bewimpelen, niet onderdrukken, en in mijn
hart roept eene stem, die mij verzekert, dat ik de waarhoid geraden heb. - Sprake die
stem minder luid, Amelie, dan hadde ik
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voorzeker er niet kunnen toe besluiten, u die onttoovering voor oogen te komen
spellen. Ik had mij kunnen getroosten, den loop der zaken af te wachten en mij met
de hoop te voeden, dat uw geluk geen einde meer zou nemen. Doch de plicht roept
te luid in mijn hart. Ik zou denken te kort te blijven aan wat de vriendschap mij oplegt:
de vriendschap, Amelie, die ons gebiedt, niet alleen het geluk onzer vrienden te
vergrooten; maar ook hen voor onhellen in de toekomst te verwittigen; die ons oplegt
zelfs, in sommige gevallen, het hart te wonden, om daardoor eene ramp te sparen,
welke ongeneesbaar zou worden en de dood, het verbreken van alles, na zich zou
kunnen slepen.
Het is in dien zin, mijne goede, dat gij dus mijn schrijven moet opnemen. Ik gelijk
op dit oogenblik aan eenen heelmeester, die, om het leven te sparen, niet aarzelt het
staal in de wonde te brengen, eer het te laat wordt. - En, ik hoop het, ik heb er de
verzekering van, te laat zal ik niet gesproken hebben, en gij kunt nog, indien uwe
drift ongelukkig is, van die drift genezen...
Onderzoek thans uwe ziel met kalmte; ga mijne woorden na en zie of ze waarheid
bevatten. Onderzoek mijne verdenkingen en zie of ze gegrond zijn. Tracht uw hart
te ontleden, tracht de ziel van Laurens te doordringen, en schrijf mij dan, wat gij
gezien, waaraan gij geloofd zult hebben. - Dan zijn wij beiden daar, om ons in het
geluk te Verheugen of te zamen middelen te zoeken, om tot de volkomene genezing
te geraken...
Mochten wij slechts aan de verheuging te denken hebben!...
Schrijf mij, Amelie, schrijf mij zoo spoedig mogelijk; want mijne verwachting is
angst, is smart, is ongeluk!...
CLOTILDE.

XVI.
Amelie aan Clotilde.
Antwerpen, 11 December 1843.
Clotilde, uwe vriendschap heeft mij gedood!... Mijn geloof in Laurens was mijn
leven; gij hebt dit geloof gekraakt, verbroken, - en het leven is mij daarmede ontgaan...

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 1

169
Drij dagen heb ik in eene heete koorts doorgebracht; drij dagen nog van hemelsch
geluk; want zij zijn droomend voorbijgevlogen. - Zijn naam rolde gestaag van mijne
lippen en ik verbeeldde mij, met hem in het bovenaardsche te verkeeren en, arm in
arm gestrengeld, door het oneindige te vliegen... Zijn mond mompelde van die
brandende liefdewoorden, waarvan ik den indruk nog denk gewaar te worden; doch
welke ik niet kan herhalen. Wij zweefden tusschen de ongeschapene geesten en, in
de oneindige liefde van het Opperwezen deelend, voelden wij onze aardsche liefde
gezuiverd en vereeuwigd, terwijl ons beider gevoel in een enkel onscheidbaar gevoel
was versmolten. Wij dronken, bij volle teugen, aan de gulden schaal der onbesefbare
gelukzaligheid!...
O waarom heeft men tegen mijne ziekte gekampt? Waarom heeft men mijn lichaam
aan den dood willen ontrukken Waarom heeft men mij van dien toestand niet tot de
eeuwige vergetelheid laten overgaan?.. O, dan hadde ik mijn ongeluk niet meer leeren
kennen!... Doch, de menschelijke geneesmiddels hebben gezegepraald en de kunst
heeft het onmogelijke gedaan, om een schepsel voor de ramp te besparen.
Maar, laat ik een weinig orde in mijne denkbeelden stellen; want ik wil u alles
verhalen, Clotilde.
Ik heb slechts sedert eenen dag mijn krankbed verlaten, en ik wil mijne eerste
krachten gebruiken, om u te schrijven.
Gij hebt mijn geluk verbroken, Clotilde, ik herhaal het u; doch ik vergeef het u;
want gij heb gedacht goed te handelen en uwe inzichten waren zuiver. - Het is echter
in de wereld te bejammeren, dat zulke slagen ons moeten toegebracht worden door
diegenen, welke ons het dichtst aan het hart liggen; en ik heb reden het noodlot te
beschuldigen, dat juist de zielen, waarop ik mijn geluk gebouwd had, heeft uitgekozen,
om dit geluk te verbrijzelen. Ik leefde slechts voor liefde en vriendschap, en juist die
gevoelens zullen mij den dood toebrengen....
Wanneer ik voor de eerste maal uwen brief las, voelde ik eensklaps als eenen alles
verdoovenden nevel voor mijne oogen schuiven. De grond scheen onder mij weg te
drijven en ik voelde mij als in zwijm vallen. Ik riep echter al mijnen moed ter hulp
en begon opnieuw uw schrift te doorloopen. - Wanneer ik het voor de tweede maal
geëindigd had, begon ik over alles na te denken; ik herriep in mijn geheugen tot de
kleinste omstandigheden, welke ik, bij den omgang met Laurens, had waargenomen;
ik herhaalde in mijnen geest de woorden, welke
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ik hem, tijdens de vurigste liefdestonden, had hooren uitspreken en, eer mijn geest
tot een besluit gekomen was, voelde ik mij door eene soort van ongevoeligheid
aangrijpen. Het gehoor en het gezicht vergingen mij en wat verder gebeurde, weet
ik niet meer. - Alleenlijk herinner ik mij, dat ik, eenige uren later, op mijne legerstede
uitgestrekt en, tot het buwustzijn terugkeerende, mij van mijne ouders en en de
dienstboden omringd zag, die met de tederste belangstelling op mijne minste beweging
waakten. Ik vroeg, wat gebeurd was, en men berichtte mij, dat men mij bezwijmd te
bed gelegd had en alle moeite aangewend, om mij tot het leven terug te roepen.
Op een teeken mijner moeder, verlieten allen het vertrek en zij bleef alleen aan
mijne bedsponde in den zetel zitten. Eene diepe treurigheid stond op haar gelaat
uitgedrukt. Zij sprak:
‘Voelt gij uwe kracht terugkomen?’
‘Ik voel mij niet zwak, moeder; waarom vraagt gij zulks?’
‘Omdat wij te zamen ernstig moeten spreken, Amelie.... Uwe bezwijming is door
het lezen van eenen brief veroorzaakt. Ziehier dien brief...’
‘Het is waar!’ riep ik.
‘Ik heb hem gelezen, Amelie; doch ontstel niet; wees bedaard en moedig, en spreek
oprecht.... Ik weet alles, mijn kind, en eer mij die brief in handen kwam, had ik de
zaak reeds geraden.’
‘o Moeder, lieve moeder!’ zuchtte ik....
‘Gij hebt ongelijk gehad, Amelie,’ ging zij voort, ‘mij uw hart niet te openen. De
zaken waren alsdan niet zoo ver gekomen; gij waart vroeger gelukkig geweest. of,
zooniet, hadden wij u ten minste de smart, gespaard. Doch, dat is nu te laat. Denken
wij enkel aan den tegenwoordigen toestand. Zeg, Amelie, bemint gij Laurens, zooals
de brief uwer vriendin het mij zou doen gelooven?...’
‘Meer dan die brief het u zou kunnen zeggen, moeder!’ zuchtte ik; ‘meer dan mijn
eigen mond het u zou kunnen doen kennen!’
‘En... Laurens... bemint hij u?...’
‘Gisteren nog dacht ik er mij verzekerd van, moeder;... thans twijfel ik.’
‘En waarom?’
‘Ik weet niet; doch ik twijfel...’
‘Ik ook twijfel, Amelie, en denk er reden toe te hebben...’
‘o Moeder, spreek en doe, zoo gij kunt, mijne marteling eindigen;
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want, o ik zeg het u! liever den dood dan dien bijblijvenden twijfel!’
‘Wees bedaard, mijn kind, en luister.’ En met kalmte sprak zij:
‘Sedert eenigen tijd de overtuiging denkende te hebben, dat gij door eenen
hartstocht beheerscht wierd, die niet zonder invloed op uw leven kan blijven, heb ik
meer dan eens, mij met Laurens bevindende, hem de gelegenheid gegeven, om, indien
hij inzichten jegens u koesterde, mij zulks te kunnen verklaren. Hij heeft van geene
enkele gelegenheid willen gebruik maken, en het werd mij zelfs onbetwijfelbaar, dat
hij dergelijke gelegenheden begon te vluchten... Het heeft mij ten minste zoo
toegeschenen. - Zulks deed op mijn hart eenen droevigen indruk. Dan, ik wilde mij
nog meer van de zaak overtuigen. Ik sprak met uwen neef Karel en verzocht hem,
in zijne hoedanigheid van kennis en vriend van Laurens, dezen eens over zijne
inzichten, en inzonderheid nopens de gedachte van het huwelijk, te polsen. - Laurens
heeft zijne gevoelens niet bewimpeld en zijnen afkeer voor allen huwelijksband, in
de klaarste bewoordingen, doen kennen.’
‘Maar, moeder!’ riep ik, terwijl bittere tranen van onuitspreekbare schaamte over
mijne wangen rolden, ‘maar, moeder, er moet immers geene spraak van huwelijk
wezen!...’
‘Amelie,’ zegde de goede vrouw, met verwondering op mij starende, ‘Amelie,
verdwaalt gij, en wat bedoelt gij? Een eerlijk man bemint niet, doet zich door geen
meisje beminnen, zoo hij niet voornemens is die liefde door den echtband te wettigen...
Dan, luister verder. - Ik heb mij bij die proef niet gehouden en, Amelie,... eene
moeder, die het geluk van haar kind betracht, is listig!... ik heb met omzichtigheid,
langs andere kanten, inlichtingen genomen, en alles is mij komen bewijzen, dat
Laurens voor ons allen eene echte, diepgevoelde vriendschap koestert; maar voor u
datgene niet gevoelt, wat alleen aan den toestand uws harten zou kunnen
beantwoorden... Met één woord, Amelie, ik heb mij meer en meer kunnen overtuigen,
dat hij u niet bemint!...’
Verder heb ik van den uitleg mijner moeder niets verstaan. Bij die laatste woorden,
voelde ik eensklaps mij het bloed naar het hoofd snellen en eene tweede bezwijming
overviel mij. De wanhoopskreet mijner moeder was het laatste, wat mijn oor trof.
Toen begonnen voor mij die drij dagen, waarvan ik u in het begin mijns briefs
gesproken heb, gedurende welke ik in eene heete koorts verdwaalde, en waarbij ik
uit het leven had willen gerukt worden.
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Doch God heeft het niet gewild: het noodlot wil, dat ik lijde en boete voor de zalige
stonden, welke ik heb doorgebracht, toen ik aan Laurens' liefde geloofde, toen gij
nog den twijfel in mijne ziel niet geworpen hadt, en mijne moeder mij gansch den
blinddoek niet had afgerukt
Ik heb het nog niet durven bestaan, aan iemand uit het huis te vragen, of sedert
die vijf dagen, welke tusschen mijne ziekte verloopen zijn, Laurens zich niet te huis
heeft aangeboden. - O die gedachte laat mij geene rust... Is hij gekomen? En wat
heeft hij gezegd?... Heeft hij moeite gedaan om tot mij te mogen doordringen?... Wat
heeft men hem gezegd?... Wat is hij in zijne ziel gewaar geworden?... Ben ik hem
onverschillig, en zoo ja, is hij dan onplichtig of heeft hij gehuicheld?...
Ziedaar vragen, Clotilde, welke mijnen geest doen verdwalen, telkens dat ik er
over nadenk, die be kwaam zijn om mij terug in de ziekte te storten, waaruit men
mij verlost heeft!...
Moet ik u thans zeggen, hoedanig mijn toestand is?... O, ik ben van zulks zelve
niet bewust. - Weet ik wel of ik nog leef en mag het wel leven heeten, als men daar
zit, zonder nog aan iets verbonden te zijn, zonder op iets acht te geven en zich slechts
met een enkel gedacht bezighoudende: een gedacht van vertwijfeling en wanhoop!...
Een enkele wensch slechts is nog levend in mijn hart gebleven, een enkel verlangen
nog overtuigt mij van het bestaan! En die wensch is, dit bestaan zelve te zien
vernietigen, dit verlangen is, door den dood een einde aan mijne rampen te zien
stellen!...
En nu, Clotilde, zoo gij mij waarlijk liefhebt, zoo de naam van hartsvriendin,
welken ik u immer toegekend heb, geen ijdele naam is, zoo ik, ook tusschen ons
beiden, diegene niet ben, welke alleen de vriendschap gevoel, kom dan naar
Antwerpen! Kom dan en overtuig u, dat, ofschoon onze vriendschap mij noodlottig
geworden zij en al mijn geluk hebbe verbrijzeld, ik toch nog de armen naar u uitsteek
en verlang op uwen boezem te mogen weenen!...
AMELIE.
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XVII.
Laukens aan David.
Antwerpen, 10 December 1843.
Zoo gij ooit den Franschen Cuisinier parfait in handen krijgt, zult gij daar, onder
andere ontegensprekelijke waarheden, den naïeven regel vinden: ‘Pour faire un civet
de lievre, ayez un lievre.’ Wie zal dat betwijfelen? - En nu zeg ik: ‘Om rijk te worden,
moet men eerst zorgen veel geld te hebben.’ En ‘om bemind te worden, moet men
eerst en vooral trachten bemind te zijn.’
Ik heb aan dien laatsten stelregel immer geloofd en, nu meer dan ooit, ben ik van
zijne waarheid overtuigd. Alvorens mij de liefde van Amelie was op het lijf gevallen,
liep ik eenen tijd lang als een schurft schaap door de menschelijke kudde, en ik voelde
mij alleen. - Geen enkel bruin of blauw vrouwenoog. dat zich geweerdigde nog naar
mij om te kijken. Geene enkele on tsteltenis, die, bij mijne nadering, het hart van de
zwakste hellicht des menschelijken geslachts nog scheen te kunnen aangrijpen... En
zie!. Amelie laat eenen vriendelijken, eenen verliefden blik op mij vallen, en, alsof
het gansche vrouwenleger dien blik onderschept hadde, alsof allen het arme meisje
wilden onderkruipen, haar heuren schat - zeg eens, David, heuren schat? - afnemen,
wordt ik door brandende, smachtende blikken vervolgd. - De katoenen meisjes, welke
ik in de straat ontmoet, lachen mij, met haren open volkslach, vriendelijk en uitlokkend
toe. De merinossen burgersdochters slaan blozend den blik neder en lonken ter zijde,
en de zijden en fluweelen dames staren mij aan, alsof zij tot het binnenste mijner ziel
wilden doordringen. De rijke dames zijn de onbeschaamdste; doch allen schijnen te
verlangen, dat ik haar van liefde zou komen spreken. - Welke verwaandheid! Welke
zotte verwaandheid! hoor ik u uitroepen, vriend David. - Geloof er van wat gij wilt;
doch het is zooals ik u zeg...
‘Kent gij het land, waar de citroenen bloeien?...’ Welnu!.. Ik heb slechts een woord
te spreken en ik ga er naartoe, naar dit gezegend land!... Ik heb slechts ja te zeggen,
en Lady Moor doet hare Chaise de poste op eenen vroegen morgen aan mijne deur
ophouden
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en schaakt mij... - Wie is Lady Moor? vraagt gij. - Ja! wie is Lady Moor? - Lady
Moor is de hoogst aristocratische lady, die het fiere Albion ooit heeft zien geboren
worden, en de schoonste bloem, die ooit in de drij koninkrijken gebloeid heeft. Blau we oogen als opaalsteenen, blonde lokken, als zomerdraden zoo fijn en met
denzelfden zilverblauwen glans bedeeld, leden zoo rank en tenger als die eener silfide,
eene huid zachter dan het donzigste satijn en een gelaat, waar ongetwijfeld Phidias
naar gestudeerd heeft. - Daar is Lady Moor naar het uitwendig, en onder die
verbazende schoonheid ontdekt men eene ziel, die slechts vuur en vlam is, een hoofd,
dat van romantismus overstroomt, en een hart, dat voor alle opofferingen vatbaar en
bereid is, al die opofferingen voor uwen onderdanigen en nederigen vriend te doen.
- Voeg daar nu bij, dat Lady Moor de laatste afstammeling eener familie is, die haar
meer dorpen heeft achtergelaten dan een onzer arme Belgische rijken gemeten gronds
bezit, en dat zij de uitgestrektheid van haar foriuin niet kent.
‘Kent gij het land, waar de citroenen bloeien?’ zong ik, over eenige dagen, in haar
prachtig salet, dat zij ingericht heeft, als moest zij Antwerpen nooit meer verlaten...
‘Kent gij het land?...’ zong ik en...
‘Laten wij dat land gaan zien!’ riep zij, hare poezelige armen om mijnen hals
slaande en mij in geestdrift op haren boezem drukkende... Laten wij het gaan zien,
mijn lieve Laurens!...’
‘Wees niet zoo driftig, mevrouw,’ zegde ik, mijn hoofd zachtjes losrukkend, en
laat mij het couplet eindigen.
Die romance, vriend David, is eene gebrekkige navolging van het
‘Kenst du das Land, enz.’ van Goethe. - ik zong:
‘Kent gij het land, waar de citroenen bloeien
En waar de roos haar' geurgen adem spreidt,
Waar liefde en weelde 't teder harte boeien,
En waar ons slechts genot verbiedt? Meer dan dit land, meer dan dit land
Bemin ik 't lieve vaderland!...’

‘Loop naar den duivel, met uw lieve vaderland!’ onderbrak zij. ‘Uw vaderland, waar
men, zooals in het mijne, de helft van het jaar in sneeuw, regen of mist ligt te
dabberen! Waar men harten vindt zoo koud als de winter, geesten zoo loom als de
lucht en zielen zoo
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waterachtig als de geschilderde zon, die doet alsof zij de natuur wilde beschijnen!...
Neen, Laurens, naar Italiën!... Italia! Italia!...’
En nu werd mij het voorstel in forma gedaan mij den volgenden dag, bij het krieken
des morgens, te laten oplichten, in post te vertrekken en, zooniet op het stadhuis of
in de kerk, dan toch metterdaad mijnen naam in dien van Sir Laurens-Moor te
veranderen, en later, indien ik anglicaansch wil worden, eenen zetel in het Engeische
parlement te gaan bekleeden. - En ziedaar, vriend David!
Nu zult gij ongetwijfeld nieuwsgierig zijn, om te weten, hoe ik de kennis van Lady
Moor gemaakt heb? - Ziehier:
Over eenige dagen was het bal bij den heer G., het eerste gemaskerd bal, dat dezen
winter gegeven wierd. Ik had eene uitnoodiging ontvangen en ging er naar toe. Het
puik van den handel was er vergaderd, en wij waren allen om het meest. belachelijk;
die niet gemaskerd waren echter het minst, en van dit getal was ik. - Ik zie nog wel
geerne een gemaskerd bal; maar niet in de groote wereld. Ik begrijp, dat men, jong
zijnde en vol vuur, en geloovende, dat dit vuur nooit kan gebluscht worden, er behagen
in vindt eenen nacht in gewoel en halve dronkenschap door te brengen en, onder de
mom, een middel zoekt, om een weinig den toom aan dergelijke driften te kunnen
geven. Zulks is de drijfveer, welke het volk naar de gemaskerde ballen doet snellen.
Maar waarom men in de groote wereld daar naar toe loopt, weet ik niet. Het blijft
daar stijf en gedwongen, zooals in alle deftige bijeenkomsten.
Na mij ruim een uur lang verdroten te hebben, was ik er op bedacht eenen stond
waar te nemen, dat men mij niet kon opmerken, om het bal vaarwel te zeggen, en
juist was ik op het punt te ontsnappen, toen ik mij door eene gemaskerde vrouw bij
den arm voelde vatten:
‘Ik heb uw voornemen geraden, mijnheer: gij wilt vluchten...’
‘Ik beken het.’
‘Gij verdriet u denkelijk zoozeer als ik?’
‘Honderdmaal meer, mevrouw.’
‘Welnu vertrekken wij dan beiden!’ zegde zij, en zij dwong mij haar te volgen.
In de voorzaal gekomen, deed zij teeken aan eenen bediende in livrei en eer wij
beneden waren, stond er een kostbaar rijtuig gereed, en ik stapte er met mijne
onbekende binnen.
Beken het, vriend David, dat ieder jongeling, in mijne plaats, zich
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zou ingebeeld hebben, eene verovering gedaan te hebben, en den geest door die
vreemde handelwijze zou hebben verward gevoeld. Het deed bij mij een zoodanig
uitwerksel niet. Ik het mij, rustig en alsof er iets dagelijks gebeurde, in eenen hoek
van het rijtuig neerzakken, terwijl mijne onbekende zich in eenen anderen hoek
neervlijde, en, mijne armen op de borst kruisende, bleef ik sprakeloos zitten en het
mijne oogschelen, als door den slaap bezwijmd, half toe vallen.
Tien minuten later hield het rijtuig stil, eene breede poort ontsloot zich en een
lakei opende het rijtuig. Ik sprong er uit, reikte de hand aan mijne geheimzinnige en,
haar vervolgens den arm biedende, traden wij beiden binnen, zonder een enkel woord
te spreken. Eenige stonden daarna bevonden wij ons in een prachtig vertrek, waar
een krakend houtvuur eene zachte warmte verspreidde. Daar het ik den arm der
gemaskerde los, legde mijnen hoed af, ontdeed mij van mijnen winterjas en ging mij
vervolgens in eenen zetel naast het vuur plaatsen, juist alsof ik mij op mijne eigene
kamer zou bevonden hebben. Dan, mijnen cigaarkoker te voorschijn brengende,
vroeg ik:
‘Is het mij geoorloofd, mevrouw?’
‘Maar bravo! bravissimo!’ riep zij, zacht in de handen klappende, ‘doe maar voort!
Gij zijt hier te huis, en de tabak hindert mij niet.’
Ik maakte eene lichte buiging en ontstak mijne cigaar met de grootste kalmte der
wrereld.
Intusschen was zij het vertrek uitgestapt en ik bleef ongeveer vijf minuten alleen.
Toen ontsloot zich weder de deur van het vertrek en thans trad zij ongemaskerd terug
binnen. Ik voelde mij door hare schoonheid getroffen en bleef haar eenige stonden
sprakeloos aanstaren.
‘Waar denkt gij aan?’ vroeg zij met eenen hemelschen glimlach.
‘Ik twijfel,’ zegde ik, ‘of gij wel dezelfde zijt, die mij daar even verlaten hebt.
Doch er is een middel om er mij van te overtuigen: geef mij uwe hand.’
Zij reikte mij die lachend toe.
‘Het is dezelfde hand, die ik bij het uittreden des rijtuigs gedrukt heb,’ sprak ik,
‘er is zoo slechts eene in de wereld.’
‘Vleier!’ sprak zij.
‘Waarom vleier?... Ik zeg immers niet, dat het de schoonste der wereld is.’
‘Impertinent!’
‘Dat ook niet,’ hernam ik, ‘ik heb u immers niet gezegd, dat ik er eene ken, die
schooner zij.’
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‘Het is wel,’ sprak zij, eenen zetel nemende en zich naast mij neerzettende, ‘zeg nu
eens: hoe vindt gij het avontuur?’
‘Welk avontuur, mevrouw?’
‘Welhoe! Eene vrouw, een jonge...’
‘Gij hebt niet noodig het te zeggen, mevrouw!’ onderbrak ik.
‘Eene vrouw, die eenen jongeling oplicht! Gij vindt dat geen?...’
‘Ik vind het zeer natuurlijk.’
‘Welke verwaandheid!’
‘Geene de minste.’
‘Maar zijt gij dan aan zulke dingen gewoon?’
‘Het is de eerste maal, dat mij zoo iets overkomt, mevrouw. Het bal verveelde mij,
- u insgelijks; wij hebben het elkaar gezegd, en, aan dezelfde ziekte lijdende, hebben
wij hetzelfde geneesmiddel willen beproeven. Ziedaar alles.’
‘Gij misgrijpt u, mijnheer.’
‘Het is mogelijk; doch zeg mij dan, om welke reden gij over mij beschikt hebt?
Waarom gij mij hier hebt gebracht?’
‘Het is om u te hooren zingen...’
‘De hemel vergeve mij het goede gedacht, dat ik van u gehad heb, mevrouw.’
‘Wat wilt gij zeggen?’
‘Ik dacht, dat gij zonder eigenbelang haddet gehandeld.’
‘Gij moogt er over denken wat gij wilt: het eigenbelang is in alles, en ik wil hebben,
dat gij zinget...’
‘Het is onbetaalbaar!’ riep ik, in eenen schaterlachlosberstende... ‘En wat wilt gij,
dat ik zinge?’
‘Eene romance, die daar op de piano ligt,’ zegde zij.
‘Mevrouw, ik verveel mij nog altijd, en gij verveelt mij...’ zegde ik met eenen
spottenden glimlach...
Zij greep mijne handen minzaam vast, en, hare groote blau we blikken in mijne
oogen sturende, zegde zij:
‘Luister, mijn goede Laurens...’
‘Gij kent mijnen naam?’ onderbrak ik.
‘Ja, ik ken dien en meer dan uwen naam; denkt gij, dat ik u zonder dat hier zou
gebracht hebben?... Luister! Ik ben verliefd op uwe stem.’
‘Op mijne stem alleen, mevrouw?’
‘Misschien een weinig op uw hart ook,’ zegde zij, zich op het ta-
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pijt voor mijne voeten latende neerglijden en met hare armen op mijne knieën
leunende... ‘Voldoe aan mijne vraag, Laurens, ik wil uwe stem hooren... Kom! zing
mij de romance...’
‘Sirene!’ sprak ik, eenen kus op hare zijden blonde lokken drukkende ‘Kom! waar
is de romance?’
‘Goed zoo,’ riep zij, met geestdrift rechtstaande en mij in de armen drukkend:
‘dank! dank! Ik geloof, dat ik reeds meer dan uwe stem bemin.’
Ik naderde de piano en vond er eene romance, die van over dertig jaren dagteekent;
doch die ik sedert eenigen tijd nog al veel gezongen heb, en wier hartscheurende
melodij zoozeer boven de hedendaagsche springende muziek verheven is als het
echte gevoel boven het gemaakte.
Na een kort voorspel op de piano, zong ik en het mij door het gevoel medeslepen.
Toen ik eindigde, stond mijne onbekende naast mij, met de armen naar mij
uitgereikt, en overvloedige tranen stroomden haar over de wangen. Ik bracht ze terug
naar haren zetel en bleef sprakeloos tot hare aandoening bedaard scheen. Dan vroeg
ik op eenen ernstigen toon:
‘Mag ik thans weten, mevrouw, aan welk toeval het te danken is, dat dit eenvoudige
lied zulke aandoening kan ontwaken... Want ik zie wel, dat gij daarin iets meer dan
mijne stem wilt hooren?’
‘Luister,’ sprak zij, thans ook ernstig geworden: ‘Gij zult mij begrijpen; want ik
zie en ik weet, dat gij gevoelig zijt... Ik heb tot hiertoe slechts een enkel wezen op
aarde bemind; dit wezen was mijne moeder. Het lied, dat gij daareven hebt
opgezongen, was hare geliefkoosde romance en derzelver tonen schijnen mij, voor
eenen stond, in mijne kinderjaren terug te tooveren, toen ik nog geene weeze was,
Laurens, toen ik mij nog niet alleen in de wereld voelde. En laat er mij nu bijvoegen
- het kan eene inbeelding wezen, - doch het schijnt mij, dat ik in uwe stem hare stem
terugvind, en te meer, daar gij juist met hetzelfde gevoel als zij de woorden opzingt!
O, gij weet niet, welk een geluk gij mij verschaft hebt!...’
‘Ik verheug er mij over, mevrouw; doch mag ik u nog meer vragen?’
‘Ik zal u meer zeggen, Laurens, gij moogt mij gansch kennen. Mijn vader noemde
zich Lord Moor. Bij een tijdelijk verblijf in België, werd zijn hart geraakt, en hij
huwde eene Vlaamsche vrouw. Ziedaar
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waarom ik die romance onder Brittanjes hemel heb hooren weergalmen, ziedaar
waarom ik uwe taal spreek.’
‘En hoe wist gij, dat ik die romance kende, mevrouw?’
‘Over eenige weken trad ik, bij het vallen van den avond, voorbij uwe woning. Ik
hoorde het lied mijner moeder weergalmen en heb u willen kennen. - Gij ziet, dat ik
er in geslaagd ben?’
‘Waar zou eene vrouw niet in gelukken?’ zegde ik, ‘en inzonderheid eene vrouw
zooals gij!’
‘Het is wel,’ sprak zij rechtstaande, ‘kom!...’
Wij traden in een zijvertrek, waar een kostelijke avonddisch gereed stond. Toen
wij aan tafel gezeten waren, verlieten de bedienden de kamer, en nu werd onze
samenspraak allengs meer opgeruimd.
Ik mocht niet vertrekken zonder haar te beloven, haar alle dagen, haar zoo dikwils
mogelijk, te komen bezoeken. Ik beloofde het, en gij ziet, vriend David, dat het
gevoel sedert de kennismaking niet verminderd is; vermits zij reeds op eene tweede
oplichting is bedacht geweest. - Wat er zal van komen, weet ik niet. Het zal denkelijk,
zooals alle wereldsche zaken, op eenen niet uitloopen en den eenen of den anderen
dag zal ik mijne schoone lady vertrokken vinden, om hare Europeesche reis voort te
zetten en alleen het land, ‘waar de citroenen bloeien’ te gaan bewonderen.
Ik heb deze laatste dagen bijna iederen avond bij haar doorgebracht, en zal u zeggen
waarom. Amelie is onpasselijk, en ofschoon, volgens men mij gezegd heeft, er geen
gevaar met hare ziekte gemengd is, is het gansche huisgezin er door als ten gronde
geslagen, en het schijnt mij toe, alsof allen in de krankheid deelden. - Ik weet niet,
ik had wel willen bij haar toegelaten worden; doch ik heb er niet durven van spreken;
want de wereldsche overeenkomsten verzetten zich daar immers tegen.... Het is toch
wonder, David; maar het dunkt mij, dat ik een weinig in de ongerustheid van het
huisgezin deel, en ik wilde wel, dat Amelie reeds hersteld ware. Ik vind mij toch zoo
goed in hare tegenwoordigheid en ben in hare woon zoo recht te huis. Beter in alle
geval dan bij lady Moor, eene echte sensitive, die mij óf door treurig gevoel
overweldigt óf door haren schitterenden geest verblindt; die mij het harte wondt of
ontstelt, en mij, in de beide gevallen, aan die gewone kalmte ontrukt, welke ik in de
tegenwoordigheid van Amelie zoo goed kan genieten.
LAURENS.
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XVIII.
David aan Laurens.
Antwerpen, 13 December 1843.
Ik weet niet, of ik u nog den naam van vriend mag geven. - Lees zonder verwijl de
schriften, die ik u hiernevens overzend en zie dan wat u, als eerlijk man, te doen
staat. - Doch voleind eerst dezen brief, opdat gij van alles een des te klaarder gedacht
moget hebben. - Een woord zal u bijna de gansche zaak doen begrijpen: mijne zuster
Clotilde is de boezemvriendin van Amelie, de Amelie, die in uwe brieven voorkomt
en die gij slechts zult kennen met hare brieven te lezen, welke ik op dagorde
gerangschikt heb. - Amelie had geene geheimen voor Clotilde. - Van dezen morgen
slechts weet ik, dat zij elkaar kennen. Mijne zuster had eenen brief uit Antwerpen
ontvangen en kwam er huilend mijne kamer mede binnengestormd. - ‘Wat moet ik
doen?’ riep zij. ‘Daar! lees spoedig! lees en zeg!’ - ‘Naar Antwerpen gaan,’ was mijn
antwoord, ‘het leven uwer vriendin hangt misschien grootendeels van u af, en ik, ik
weet, wat mij te doen staat... Waarom hebt gij niet eerder gesproken?... Laurens is
mijn vriend, doch gij ook wist dat niet... Het is om het even; hij zal naar mijne stem,
de stem der eer, luisteren, - Vertrek, zuster, en ik, die hier aan de sponde mijner
zieken gekluisterd ben, ik zal schrijven... Ga!...’
Zij is vertrokken en ik zend u de brieven van Amelie. - Lees nu. Laurens, en zie
wat de eer u gebiedt. - Ik verwacht slechts twee woorden van u ten antwoord. Zeg
mij, of ik u nog mijn' vriend kan noemen! Zeg mij niets meerder; want dan weet ik,
dat gij uwen plicht zult doen, en zult begrijpen, dat een eerlijk man voor
lichtveerdigheid boet, en er, in allen gevalle, geene zielen aan opoffert...
Ik blijf in angstige verwachting.
DAVID.
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XIX.
Laurens aan David.
Antwerpen, 14 December 1843.
Ik was en blijf uwer vriendschap weerdig!
Ik staak de lezing der brieven van Amelie; ik heb genoeg gezien! - Er gaat iets
verschrikkelijks in mij om... Ik voel mij, als het ware, zinneloos worden. - Ik vlieg
naar Amelie!...
Uw vriend.
LAURENS.

XX.
Clotilde aan David.
Antwerpen, 17 December 1843.
Ziedaar vier dagen, dat ik u verlaten heb. - Ik maak van eenen stond gebruik, waarop
Amelie mijne afwezendheid niet zal gewaar worden, om u mede te deelen, wat hier
is voorgevallen.
Toen Amelie mij den brief schreef, die mij besluiten deed naar Antwerpen te
vertrekken, was eene eerste crisis voorbij; doch eer ik bij haar was, had een nieuw
toeval haar den dood nabij gebracht. Men had de stappen van Laurens bespied en
ondervonden, dat hij in de stad kennis had aangeknoopt met eene vreemde jonge
dame, eene Engelsche, bij wie hij bijna dagelijks den avond doorbracht. - Denk eens!
terwijl Amelie, door zijne schuld, tegen den dood lag te worstelen, vermaakte hij
zich, zegde men, met eene nieuwe liefde na te jagen.
Onvoorzichtig genoeg had iemand zulks aan mijne vriendin gezegd, en toen kon
zij aan haar ongeluk niet meer twijfelen. Bij het vernemen van die ongevoeligheid
jegens haar, deed eensklaps eene stuiptrekking haar lichaam trillen; hare leden rekten
zich uit en zij bleef spraak- en beweegloos en schijndood zitten. Hare oogen stonden
wijd open, doch bleven roerloos, en hare ledematen schenen als ver-
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steven. Hadde men haren pols niet voelen kloppen, men hadde zich overtuigd
gehouden, dat haar het leven ontgaan was. Terwijl men om den geneesheer snelde,
droeg men haar te bed; doch wat men ook mocht aanwenden, niets was bekwaam,
het rampzalige meisje uit dien akeligen schijnslaap op te wekken.
Met wanhopigen angst wachtte men op de komst des geneesheers. Deze verscheen
eindelijk en, na eenige stonden den toestand der zieke onderzocht te hebben,
verklaarde hij, dat er eigentlijk geen gevaar bestond en er slechts te wachten bleef
totdat de crisis van zelve zou ophouden, crisis, zegde bij, die uit eene sterke
zielenschokking moest zijn voortgesproten.
Het is in dien toestand, dat ik mijne rampzalige vriendin, bij mijne aankomst,
moest vinden. Ik verstond alras. uit wat gij mij over de zenuwziekten verhaald hebt,
dat Amelie door die kwaal, welke men de coma noemt, beheerscht was, en mijne
woorden brachten veel toe, om het harte harer ouders eenige gerustheid te verschaffen.
- Ik stelde mij als ziekedienster naast de bedsponde mijner rampzalige vriendin, en
bracht daar stonden door, welke mij zoo wanhopig toeschenen als al wat ik ooit, bij
eigene, persoonlijke rampen, onderstaan had. - O, ik ben het immers, die haar, zooals
ik het noemde, de oogen heb geopend, die haar klaar wilde doen zien! Eilaas!... klaar
zien in de wereld beduidt meestal niets anders dan de rampen leeren kennen, dan
zich in de klauwen van wanhopig lijden werpen. Ik besloot voor wat ik mijne
onbezonnenheid noem, te boeten, en, door eene opoffering zonder palen, mijne schuld
zoo mogelijk af te koopen...
Ik had u, bij mijn vertrek, hooren zeggen, dat gij aan uwen vriend zoudt geschreven
hebben. Die gedachte hing mij in den geest en het scheen mij, dat uw schrijven niet
zonder uitwerksel kon blijven. Ik was deswege in eene onrustige afwachting. Die,
verwachting werd niet bedrogen. - Den tweeden avond na mijne aankomst, terwijl
ik mij met de ouders van Amelie naast hare bedsponde bevond, en wij al wederom
vruchteloos pogingen aanwendden om haar uit dien schijnbaren doodslaap te wekken,
deed eensklaps een geweldige klank der huisbel ons allen opspringen. Wij stonden
als door eenen electrieken schok getroffen. Slechts Amelie was onroerbaar gebleven.
Haar vader ijlde het vertrek uit om te gaan zien, wat die late aanklop mocht beteekenen
en, een oogenblik later, hoorden wij twee mannen luid tegen elkaar schreeuwen en
als worstelend den trap opstormen.
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Ik en de moeder van Amelie beefden, niet wetende wat zulks mocht beteekenen.
Doch nu vloog de deur van het vertrek ijlings open, en Laurens stormde binnen. Zijne
oogen schoten stralen vuurs; zijn hoofd was ontbloot; zijne haarlokken hingen verward
en gansch zijn opschik was, denkelijk door de worsteling met Amelie's vader, in
wanorde.
‘Ik wil haar zien!’ riep hij; ‘ik wil haar zien! en zoo het waar is, dat ik ze gedood
heb, dan kunt gij u wreken en mij ook dooden!’
En hij ijlde naar het ledekant en stortte op de knieën neder.
Nimmer zal ik de uitdrukking vergeten, welke zich op zijn wezen schilderde,
wanneer hij Amelie daar zag liggen, bleek als een lijk, met de blanke handen naast
het lichaam, met onbeweegbare wezenstrekken en met die donkerbruine oogen
geopend en de oogappels akelig onder de bovenste oogschelen gedraaid. - Eene
zenuwtrilling doorliep zichtbaar het gansche lichaam van Laurens; zijne vuisten
wrongen zich om de bedsponde en met hem deed hij het gansche ledekant beven:
‘Maar, mijnheer!’ riep de vader van Amelie, ‘gij hebt dan geene genade voor uw
slachtoffer?...’
Hij scheen die woorden niet te hooren; zijne blikken bleven strak op Amelie
gevestigd en eensklaps ontvloog een ijselijke gil zijnen mond, en twee beken tranen
ontstroomden aan zijne oogen. Dan liet hij het hoofd op het bed neerzakken, greep
de koude hand van Amelie vast, bedekte die met wanhopige kussen en besproeide
ze met zijne tranen. Nu kreet hij eensklaps:
‘Amelie! Amelie! O, ontwaak uit dien doodslaap! Hoort gij de stem van uwen
Laurens niet?’
‘De stem van uwen moordenaar!...’ onderbrak de vader, door de wanhoop, als tot
zinneloosheid vervoerd.
Laurens hief het hoofd op, bonsde recht als een leeuw, die zich gewond voelt, en
sloeg eenen blik op ons, die als tot in het merg onzer beenderen scheen door te
dringen, ons scheen als te doen verstijven.
‘Moordenaar!...’ zuchtte hij; - doch die stem was als het gebrul van een wild dier.
- ‘Moordenaar!... - Welnu!’ kreet hij luid voort, ‘welnu. ja! Amelie! uw moordenaar!..
uw geliefde roept u!’ en hij boog zich over haar op eene wijze, dat zijn mond bijna
haar wezen raakte!... ‘Amelie! Laurens roept u en hij wil, dat gij zijne stem hooret!...’
Er geschiedde een wonderwerk... Als van aan de overzijde des grafs hoorde Amelie
dien wanhopigen, maar gebiedenden kreet, en de tot
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dan toe stijve blikken verloren hunne onbuigzaamheid. Zij staarde Laurens in het
oog en hare handen schenen moeite te doen, om zijue handen te zoeken... ‘Laurens!...’ kwam het bijna onverstaanbaar uit haren mond.
‘Gered! gered!’ riep eensklaps de jongeling... ‘Zij herleeft!...’
En nu, van het bed wegstappend, begon hij het vertrek te doorloopen, terwijl tranen,
die men niet wist of zij aan droefheid of vreugde moesten toegeschreven worden,
over zijne wangen stroomden. Het was als ware hij op eens met zinneloosheid
geslagen. Hij drukte den vader van Amelie in zijne armen, altijd voortroepende: ‘Zij is gered!’ en het dezen slechts los, om aan den hals der moeder te vliegen en
zijne uitroeping te herhalen.
Ik was intusschen het ledekant genaderd en Amelie herkende mij.
‘Clotilde!’ snikte zij, ‘mijne goede!...’
Haar tweede woord was voor mij geweest.
Ik het mij weenend op het bed neerzakken en zoende haar blanke voorhoofd; doch
geen woord kon ik meer uit mijnen gorgel doen opkomen.
Laurens, die terug tot de kranke snelde, deed mij uit mijne aandoening ontwaken.
Ik stapte achteruit, ging mij bij Amelie's moeder voegen en bleef op haren boezem
van blijdschap voortweenen.
Intusschen had zich Laurens weer terug op de knieën voor het ledekant laten
neerzakken en de handen van Amelie in de zijne vattende, ging hij thans met meer
kalmte voort:
‘Amelie! wend uwe oogen in de mijne en overtuig u, dat mijn woord slechts
waarheid kan spreken. Ik kom niet, om mij te verontschuldigen, ik kom om te boeten;
doch waaraan ik zal zeggen, dat gij gelooven moet, daaraan moet gij gelooven; want
het is waarheid!...’
De boezem van Amelie golfde. Zij wilde spreken, doch de macht ontbrak haar.
‘O, doe slechts een teeken met de hand, dat gij mij hooren wilt, zonder
vooringenomenheid wilt hooren?...’
Amelie drukte hem de hand. Het was al, wat hare zwakheid haar toeliet te doen.
‘Dank, Amelie!’ zuchtte hij, hare hand zoenende, ‘dank! Uwe goedheid is zoo
groot als uwe liefde verheven is!... En nu, engel! luister nu!.... Slechts vandaag heb
ik uw hart leeren kennen; slechts van heden ken ik al de uitgestrektheid uwer liefde,
en daarom moet ik

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 1

185
mijne schuld bekennen. - Zij licht hierin, die schuld, Amelie, dat ik uw gevoel niet
geraden, het niet naar echte waarde geschat heb... Ik stelde u op denzelfden rang als
de gewone stervelingen, en wist niet, wat hemelsch gevoel in uwe ziel woonde.
Daarom speelde ik, zonder nagedacht, met dit gevoel: ik liet mij door de zoete
wiegeling op een kalm meer in slaap sussen en voorzag niet, dat een storm kon
oprijzen. - Daarin hen ik plichtig, Amelie! doch vergeef het mij! Vergeef het mij, in
aanzien der rampen, die mijne ziel op de wereld geteisterd hebben; vergeef het mij
in aanzien van de wanhoop, die de onttooveringen in mijne ziel gestort hebben en
die mij zoover hebben vervoerd, dat ik zonder onderscheid met alles den spot heb
gedreven, en aan geene echte deugd, aan geen verheven gevoel meer geloofd heb. Dat is de oorzaak geweest, waarom ik u heb doen lijden; doch onwillig doen lijden,
Amelie! O spreek nu! Een enkel woord slechts, Amelie! zeg, vergeeft gij mij!...’
‘Ik vergeef u!...’ stamelde de kranke bijna onverstaanbaar.
‘O, dank! heb dank! gij blijft immer even grootsch!...En nu, luister verder, Amelie,
en verneem waaraan ik wil, dat gij zoudt gelooven. - Heden heb ik het gevoeld, heden
heb ik er de overtuiging van gekregen: van den eersten oogenblik, dat ik u gezien
heb, heb ik u lief gehad; doch ik heb er mij zelven in verblind; want ik was zoover
gekomen, dat ik de liefde als eene zwakheid beschouwde. Er was eene ramp noodig,
zooals die, welke thans tusschen ons is neder gebliksemd, om mij uit mijnen
bedrieglijken slaap te wekken, en mij van mijn echt gevoel bewust te maken. Mijne
liefde bestond! - thans is zij ontwaakt en ik voel er al de uitgestrektheid van. - Dat
alles maakt mij echter niet onschuldig, en er blijft mij eene tweede maal vergeving
af te smeeken.. Doch, zeg mij eerst, Amelie! gelooft gij mij?...’
‘Ik vergeef u! snikte Amelie!.... ‘ik vergeef u!’
‘En gij gelooft mij niet!’ riep hij met wanhoop.
Amelie bleef sprakeloos.
‘Gij gelooft mij niet!’ herhaalde hij, ‘gij gelooft mij niet!’
‘Lady Moor...’ stamelde zij.
Laurens bonsde recht, bracht de hand aan het voorhoofd en bleef eenige stonden
sprakeloos... Eindelijk zegde hij:
‘Ik begrijp... De schijn is tegen mij en de menschelijke kwaadaardigheid heeft het
overige gedaan. Doch, Amelie, die twijfel moet gedood worden. Lady Moor zal hier
komen, en hier zal zij verklaren, of ooit liefde tusschen ons beiden bestaan heeft!...’
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‘Laurens!’ riep de moeder van Amelie.
‘Hier, zeg ik, zal zij komen, mevrouw, hier! nog dezen avond! aanstonds! De
beslissing, heilzaam of noodlottig, moet met volle kennis van zaken kunnen
geschieden.’
En zonder verder iets te zeggen, snelde hij de kamer uit.
Zijn vertrek scheen ons als tot het bewustzijn terug te roepen. Gedurende zijne
tegenwoordigheid waren wij allen als onder den invloed eener tooverkracht geweest,
die, ons belettende te handelen, aan Laurens alleen de werkdadigheid had overgelaten.
- Hij, de plichtige, hij, de schuldige, hij heerschte over ons als een God: zijne klacht
scheurde ons den boezem en zijn wil dwong ons. O, het verwondert mij thans niet
meer, dat Amelie eene zoo uitgestrekte drift voor uwen vriend heeft kunnen
opvatten!...
Dan, wat het meest op Amelie's geschokt gemoed werkte, waren de woorden,
welke ik haar toesprak; het was te zien, dat ik aan de gezegden van Laurens geloof
hechtte en van derzelver oprechtheid overtuigd was. Dat beurde haar op, dat deed
haar eenen zachten traan uit het oog wellen en bracht, als het ware, het leven in haar
zwakke lichaam terug.
Geen kwart uurs was verloopen of eene tweede maal klonk de huisbel, en Lady
Moor verscheen, eenen stond later, met Laurens in het vertrek, waar wij allen
vergaderd waren. - Doch de tijd ontbreekt mij, David, om u thans dit tooneel voort
te zetten. Ik durf niet langer mijne lieve zieke alleen laten: hare zwakheid is nog
groot. - Morgen schrijf ik u verder, mijn goede broeder; want gij moogt mij nog
binnen de eerste dagen niet terug verwachten.
CLOTILDE.

XXI.
Clotilde aan David.
Antwerpen, 15 December 1843.
Men moet met eenen onweerstaanbaren wil begaafd zijn, zooals Laurens, om eene
vrouw te kunnen dwingen een bezoek af te leggen, als dat van Lady Moor, - en er is
eene vrouw noodig als deze,
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om zich uit eenen zoo netelachtigen toestand zoo meesterlijk te trekken.
Denk eens, David, eene vrouw jong en schoon, die aan eenen jongeling
gehoorzaamt en, op zijn verzoek, by eene andere vrouw, jonger nog en zoo schoon
als zij, komt om te zeggen: - ik bemin hem niet, dien gij bemint; hij koestert voor
mij geen liefdegevoel, ik ben hem gansch onverschillig en ik koom het u zeggen,
omdat hij het zoo wil, omdat hij het mij gebiedt. - En dan, de andere, die overtuigd
wordt en zaken begrijpt, die ik zelve gezien heb, maar nog niet begrijpen kan. O het
is dat de oprechtheid des gemoeds de overtuiging met zich voert en eene
onweerstaanbare macht in zich besluit... - En toch, men moet Lady Moor wezen om
zoo iets tot stand te kunnen brengen.
Nooit, David, heb ik eene vrouw ontmoet, die op mij meer indruk heeft gemaakt,
en die, volgens mij, meer jaloerschheid zou kunnen opwekken. Haar hooren spreken,
den indruk van haren blauwen oogslag ontvangen, is genoeg om u te laten medeslepen
en aan niets meer te twijfelen.
U hare intrede beschrijven en u herzeggen, wat zij deed en hoe zij in alles grootsch,
edel en toch gemeenzaam en goedhartig bleef, is onmogelijk. Zij trad in ons midden,
niet als iemand, die kennis komt maken, en dat wel in eenen der moeielijkste
toestanden, geloof ik, die zich in het leven kunnen opdoen; maar als eene vorstin,
die in eenen kring wordt verwacht, waar allen gereed staan om voor haar te buigen
en haren wil te vernemen. De goedhartige woorden, welke zij eerst den ouderen van
Amelie toesprak, schenen als zoovele weldaden, die zij hun bewees, en waardoor zij
de brave lieden aan haar verkleefde.
Wanneer zij bij de sponde mijner rampzalige vriendin genaderd was, legde zij
haren fluweelen hoed en bonten mantel af en ging in den zetel aan het hoofdeinde
des ledekants plaats nemen. Dan greep zij de hand van Amelie in de hare en, deze
zacht drukkend, en terwijl zij hare blauwe blikken de verflauwde oogen van het
meisje als deed binnendringen, sprak zij:
‘Mijne goede mejuffer, ik koom hier als eene liefderijke zuster bij u om vergeving
smeeken, niet voor wat ik eigentlijk misdaan heb; maar voor hetgeen de laffe wereld
u, om mijnentwil, heeft doen lijden, en waaraan ik misschien door mijn, volgens de
wereld, onvoorzichtig gedrag, schuld heb. Laurens heeft mij verzocht, heeft mij
geboden, zal ik liever zeggen, hier te komen. Ik heb hem zonder overweging
gehoorzaamd, omdat hij mij een vriend is. Ware hij mij een vijand geweest,
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dan ook hadde ik gehoorzaamd, omdat hij mij zegde, dat het heil van zijn gansch
leven van dien stap afhing... Doch ware hij mij een minnaar geweest, liever dan die
vernedering te ondergaan, hadde ik hem eenen dolk door het hart gejaagd... Is dat
nu klaar genoeg gesproken?’
‘Mevrouw!...’ zuchtte Amelie.
‘Gij begrijpt het, niet waar, Amelie? niet waer, mijne lieve zuster? laat mij u dien
naam geven; gij begrijpt, niet waar, dat eene minnares den stap, dien ik doe, niet
doen kan?... Gij begrijpt, dat eene vrouw, door ijdelheid en wereldsche vooroordeelen
beheerscht, ook niet dien stap doen zou? Voelt gij het niet, zeg?...’
‘Het medelijden misschien, mevrouw?...’ stamelde Amelie.
‘De liefde kent geen medelijden. Gij zelve, die zoo diep bemint, gij hebt immers
geen medelijden gehad met Laurens, toen hij zich verontschuldigde, toen hij u zijn
woord van eer ter bekrachtiging van zijne liefde verpandde, en gij hebt aan hem
getwijfeld...’
Amelie liet, als beschaamd, het hoofd neerhangen en stamelde ten antwoord:
‘O ik zou gestorven zijn,... en ik had hem reeds vergeven!...’
‘En nu zult gij niet meer sterven, niet waar, mijne goede zuster?’
‘Ik geloof u, mevrouw!...’
Op het hooren dier woorden snelde Laurens tot het ledekant en, zich voor hetzelve
op de knieën latende neervallen, zoende hij de handen van Amelie, roepende:
‘Dank, mijne goede Amelie! Engel! gij schenkt mij het leven terug!...’
Amelie reikte hem hare beide armen toe, en trok het hoofd van haren beminde
zachtjes tegen hare borst.
Beiden stortten tranen van vreugde en liefde.
Lady Moor wischte insgelijks, bij dit zicht, eenen traan uit het oog.
Wanneer aller ontsteltenis een weinig bedaard was, nam de lady de eerste weer
het woord op:
‘Laten wij de zaken niet half afgedaan, mijne goede vrienden,’ zegde zij. ‘Alle
misverstand is thans uit den weg geruimd. Wij hebben allen schuld gehad, en niemand
is waarlijk plichtig geweest...’
Ik ontstelde onwillig bij die woorden: ik immers had in dit alles eene groote rol
gespeeld.
‘Welnu,’ ging zij voort, ‘stellen wij thans het geluk onzer vrienden vast. Vader,
moeder, besluit thans het huwelijk!...’
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‘O ja, moeder! ja, vader!’ riep Laurens, rechtstaande en tot de oude lui snellende,
‘stelt van heden af ons heil onveranderlijk vast. Maakt, dat ik mij uw kind moge
noemen! Spreek, moeder?...’
Weenend stamelde de goede vrouw:
‘O kan ik wel iets anders verlangen, Laurens? Vergeef mij, dat ik aan u getwijfeld
heb.’
‘Gij hebt er recht toe gehad, moeder; mijne verdwaaldheid heeft u reden gegeven
mij te mistrouwen... Doch het is genoeg, spreken wij er thans niet meer over; want,
zooals lady gezegd heeft, wij zijn allen plichtig geweest; doch zonder onze schuld.’
En dan, zich tot den vader van Amelie wendende, en hem de armen toereikende,
riep hij:
‘Vader! zeg, zal ik eene familie terugvinden?’
‘Mijn zoon!’ snikte de ouderling, Laurens aan het hart drukkende,... ‘maak Amelie
gelukkig, en gij zult ons aller zegeningen mededragen! Zij is de eenigste schat, dien
ik bezit, de eenige mijner kinderen, die God mij gespaard heeft; en zij is waard
gelukkig te zijn!...’
Dit tooneel, zooals gij licht kunt denken, David, had mijne arme vriendin, die
reeds, door de uitgestane rampen en de zenuwaanvallen, zoozeer verslapt was,
onuitsprekelijk afgemat. Lady Moor was de eerste om zulks te doen opmerken.
‘Amelie,’ zegde zij, ‘gij hebt rust noodig; doch eer ik u verlaat, heb ik u nog eene
bede te doen. - Laurens, ik heb het u gezegd, is mij een vriend; morgen zal ik u
zeggen, waaraan die vriendschap haar heilig bestaan verschuldigd is, of liever, Laurens
zelf zal het u doen kennen en u zeggen, waarom ik aan die vriendschap houd. Dan,
zulks is mij niet genoeg; ik wil ook uwe vriendschap winnen en ik vraag er u om?’
‘Mevrouw!’ zuchtte Amelie.
‘Mijn naam is Jenny,’ onderbrak de lady, ‘noem mij zoo!...’
‘Ik ben u het leven verschuldigd, en mijne erkentenis...’
‘Uwe vriendschap, Amelie! die vraag ik.’
‘Voor eeuwig...’ zuchtte de kranke.
‘Heb dank, zuster,’ zegde lady Moor en, eenen zachten kus op het blanke voorhoofd
van Amelie drukkende, voegde zij er bij: - ‘Tot morgen!...’ en dan verwijderde zij
zich van het bed.
‘Mag ik mijnheer verzoeken,’ sprak zij tot den vader van Amelie,
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‘mij naar mijne woon terug te leiden? Ik wil niet, dat Laurens hier thans weg ga.’
De oude heer, op wiens wezen de vreugde als uitstraalde, vertrok alras met Lady
Moor, en nu werd het tooneel rustiger.
Laurens ging zich naast de bedsponde van Amelie plaatsen, en bleef daar eenen
langen tijd sprakeloos zitten, met de hand zijner geliefde zacht in de zijne geklemd.
Amelie, door de vermoeidheid en al de uitgestane schokkingen afgemat, viel
allengs in eenen zachten slaap, en toen verlieten ik en Laurens het vertrek, de
bewaking intusschen aan de moeder overlatende.
Toen ik mij met Laurens alleen bevond, bekende ik hem, hoe ik mij de schuld
toeweet van de ramp, die wij thans waren doorgeworsteld, en vroeg hem mij mijne
handelwijze te vergeven, die toch slechts uit de reinste vriendschap jegens Amelie
was voortgesproten.
‘Ik weet alles, Clotilde,’ zegde hij, ‘uw broeder heeft mij de brieven van Amelie
overgestuurd, en aan u heb ik thans mijn geluk te danken. Gij hebt mijne
verdwaaldheid doen eindigen en, verre van u iets te moeten vergeven, heb ik u mijne
wedergeboorte te danken. Ik zal het nimmer vergeten, Clotilde; doch spreken wij er
niet meer over, en doen wij beiden ons best om Amelie zoo spoedig mogelijk te doen
herstellen.’
Er blijft mij thans weinig meer te zeggen, mijn goede David. - Laurens bleef in
de woon van Amelie vernachten en des anderendaags deed zich eene volkomene
beternis bij mijne vriendin op.
Lady Moor, aan hare belofte getrouw, hernieuwde haar bezoek en heeft zich reeds
van al de harten meester gemaakt. Wij zijn haar onscheidbaar verknocht, en al meer
en meer leeren wij het edele hart dier waarlijk buitengewone vrouw waardeeren.
Binnen twee dagen moogt gij mij verwachten, mijn goede broeder; want dan hoop
ik, dat Amelie gansch zal hersteld wezen.
CLOTILDE.
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XXII.
Laurens aan David.
Antwerpen, 28 December 1843.
Indien ik zoo lang gewacht heb om u te schrijven, is het omdat ik uwe zuster belast
had u te verhalen, wat zij hier had gezien en gehoord, en ik dus verzekerd was, dat
gij aan het hart van uwen vriend niet meer kondet twijfelen en u moest overtuigd
houden, dat mijne belofte niet ijdel was gebleven.
Doch zulks is niet genoeg, en, heb ik u vroeger mijne gevoelens blootgelegd, thans
ook is het mij eenen plicht u te doen kennen, wat in mijn binnenste is omgegaan, en
hoe uw vriend Laurens nog altijd uw zelfde vriend is; maar verder een gansch ander
mensch is geworden...
Vergeet, vriend David, al wat ik u vroeger over mijne stellingen, waaraan ik,
onbeschaamd genoeg, den naam van wijsgeerig durfde geven, geschreven heb.
Vergeet dien satanschen spotlach, welken ik, in mijne hoogmoedige ikzucht, over
de gansche wereld deed zweven; vergeet die zwarte gedachten, voortbrengsels mijner
zieke ziel, voortbrengsels van mijn krank hersenstel; vergeet die verwaande bewering
van alles beproefd te hebben en van alles verzadigd te wezen; vergeet die opgeblazene
kracht, welke ik in alles ten toon spreidde. - Het was ijdelheid, kinderachtige ijdelheid,
waanzinnige pocherij, echte dwaasheid!...
Ik heb thans geleerd, dat mijn verstand mij meesttijds bedrogen heeft, dat mijne
kracht zeer dikwijls slechts zwakheid was en dat die zoogezegde verzaadheid slechts
uit ontbering voortsproot, en dat ik tot hiertoe nog niet had begonnen te leven.
Ik herinner mij, dat gij mij gewaarschuwd hebt, mij van dit gevoel van ledigheid,
dat ik in mijn hart gewaar werd, te mistrouwen. - Gij hadt het goed voor, David. Thans voel ik, wat die ledigheid was: het was slechts een verlangen om het echte
geluk te smaken, om de liefde te leeren kennen, zooals ik ze thans ken; en nu zie ik
het gevaar, dat gij alsdan bedoeldet. - Ware thans mijne liefde niet gedeeld, niet
beantwoord, zooals zij het is door het heiligste schepsel, dat ooit
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tusschen de stervelingen verschenen is, mijn lot ware eene bestendige ramp, het ware
de doemnis.
Doch, Goddank! ik heb dit onheil ontweken en Amelie heeft mij gered!
Thans zou ik u mijn geluk kunnen mededeelen, ten minste het beschrijven, en
mijne vreugd doen kennen, met dezelfde kleuren ze schilderen, waarmede ik vroeger
u mijne verwaande dwaasheid heb afgemaald. - Doch die macht ontbreekt mij. - Mijn
hart is te vol, David, mijn gevoel is te sterk, dan dat ik u dit gevoel door woorden
zou kunnen doen bevatten. Het ontbreekt mij aan die eenvoudige uitdrukkingen,
welke ik in de brieven van Amelie ontmoet en die mij al de uitgestrektheid harer
liefde hebben doen kennen. - O nu eerst begrijp ik, wat het zeggen wil, eene ziel te
bezitten, die met de onze op denzelfden toon gestemd is; nu begrijp ik, wat ik vroeger
met den geest wilde ontleden en slechts kinderachtig of belachelijk vond, en dat mijn
verstompt gevoel mij belette te beseffen. Nu weet ik, wat het gevoel is en wat het
zeggen wil, eene ziel te bezitten, die de weerklank onzer ziel is. Nu ken ik Amelie!...
En dan, welke verandering heeft zich niet in mijn hart opgedaan! Hoe is dat hart
niet gelouterd geworden! - Ik heb immer gepoogd het goede te doen, zooveel het in
mijne macht was; doch ik voelde mij daartoe aangespoord door een zeker gevoel
van hoogmoed, van beheersching, en het was mij aangenaam te kunnen denken, dat
ik goed deed; want ik werd gewaar, dat ik daaabij eene kracht mijner geestvermogens
in het werk stelde, dat ik werkte, en zulks dreef mij voort. Ik lenigde, waar ik kon,
de smart: doch zonder daarom juist een echt medelijden voor de rampzaligen te
gevoelen. Thans is de ware menschenliefde in mijn hart gekomen; mijn gemoed is
vertederd, en nu wil ik het goede doen, uit liefde voor de ongelukkigen, en het zien
van rampen is bekwaam tranen uit mijne oogen te lokken. Ik heb zulks aan het gevoel
der liefde te wijten.
Bij dit alles, vriend David, heb ik te meer een huisgezin teruggevonden, en
inzonderheid eene moeder, die mij, door hare zachte inborst en door haar natuurlijk
fijn gevoel, mijne eerste moeder herinnert.
Ook mijn toestand in de wereld is veranderd. Ik heb aan den koophandel vaarwel
gezegd, en wil voortaan slechts voor Amelie leven en voor al wat haar duurbaar kan
zijn. Ons beider fortuin is daartoe meer dan voldoende.
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Thans is Amelie ten volle hersteld en binnen de maand zal onze echtvereeniging
gevierd worden. Gij moet mij, bij die gelegenheid, tot vader verstrekken, vriend
David; want, buiten mijne nieuw aangeworvene familie, heb ik niemand, die mij
nader dan gij aan het hart ligt.
Gij zult alsdan Lady Moor leeren kennen, die thans met Clotilde de vriendschap
van Amelie deelt, en, als de engel der zachte en gemoedelijke vroolijkheid, in onzen
huiselijken kring rondzweeft. - Zij is, als het ware, van de familie geworden, en het
is besloten, vriend David, dat zij ons op de huwelijksreize zal vergezellen. - Zij wil
er niet van afzien: wij moeten naar ‘het land, waar de citroenen bloeien!’ Wij moeten
te zamen Spanje en Italië zien. - En, wat meer is, indien ons Italië bevalt, zullen wij
er ons voor goed vestigen. Het is immer een droom van Amelie geweest, en hare
ouders zouden er licht overstappen België vaarwel te zeggen. Zij kunnen slechts
willen wat Amelie wil, en leven waar Amelie leeft. - Wij zullen zien wat wij later
deswegens zullen beslissen.
Binnen eenigen tijd meld ik u den dag voor het huwelijk bepaald, en gedenk wel,
dat voor het bijwonen van hetzelve geene verschooningen voor u noch voor uwe
zuster zijn in te brengen.
Tot dan druk ik u de trouwe vriendenhand, en wees gelukkig, zooals ik thans
gelukkig ben.
LAURENS.
Naschrift. - Hiernevens stuur ik u de brieven van Amelie terug, die de eigendom
uwer zuster zijn en die ik wel wilde, dat aan mij rechtstreeks geschreven waren.

XXIII.
Amelie aan Clotilde.
Firenze (Italië), 3 April 1844.
Ziedaar drie maanden, dat ik u en mijne ouders vaarwel gekust heb; drie maanden
sedert ik het vaderland heb verlaten. - Wij hebben intusschen Spanje doorreisd en
bevinden ons thans te Florenze, in Italië.
Verschrik niet, mijne lieve Clotilde, ik moet u met een geheim bekend maken, dat
ik u slechts op eed vertrouw en met de belofte, dat gij het nooit aan de weet mijner
ouders zult brengen: - Ik zal in Italië blijven, Clotilde, en er begraven worden.
Ik ben krank: eene lichte onpasselijkheid, zeggen de geneesheeren, en waaraan de
lucht van Pisa goed zal doen. - Laurens en
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Lady Moor, of liever Jenny, zooals wij haar gewoonlijk noemen, schijnen er van
overtuigd, en wij zullen naar Pisa vertrekken. Het is mij onverschillig waar mijne
assche zal rusten; want ik voel het, Clotilde, mijne dagen zijn berekend...
Ik heb twee maanden lang de grootste zaligheid gesmaakt, welke het op aarde aan
een schepsel gegeven is te genieten. - En dit geluk ben ik aan Laurens verschuldigd.
- Het vergoedt ruimschoots, wat ik vroeger geleden heb en nog moet lijden; want
het noodlot heeft mij tot lijden bestemd, Clotilde, en hij dien ik bemin, is het werktuig,
welk het noodlot gebruikt. - Ik dank er God voor. - Het lijden, mij door Laurens
aangedaan, is mij nog zaligheid; want ik bemin hem sterker, dan ik hem ooit bemind
heb en thans zonder eenig eigenbelang.
Laurens heeft mij nooit bemind!...
Wat hij als de ontwaking zijner liefde beschouwde, is slechts het medelijden
geweest, dat hij in zijn hart voor mij gevoelde, de vriendschap, welke hij voor mij
koesterde. Hij heeft zichzelven daarin bedrogen en verkeert nog in de begoocheling.
- Dan, hij zal de liefde kennen, de echte liefde smaken, die ik hem niet heb kunnen
doen gevoelen. - Voor Jenny, voor Lady Moor zal die in zijn hart vlammen! - Hun
beider ziel is reeds overmeesterd; doch beiden zien daar nog niet klaar in en zij zijn
niet alleen onplichtig, maar oprecht en onwetend...
Mijn oog echter kan niet meer bedrogen worden, en ik heb eene le zware
ondervinding gehad. om, in dit geval, niet klaarzichtiger dan anderen te zijn geworden.
Sedert eene maand heb ik meer dan duizend bewijzen van het gevoel, dat zich,
onweerstaanbaar, in beider zielen ontwikkelt en weleens tot eene verterende vlam
zal overslaan. - Wanneer dit gebeuren zal, zal ik er niet meer zijn, Clotilde; maar
toch zal ik mij in beider zaligheid verheugen. In mijne smart, in mijne opoffering is
mij zulks een krachtige troost...
En toch, Clotilde, ik wilde u thans bij mij hebben, om in uw hart mijne gansche
ziel uit te storten, om op uwen boezem te kunnen weenen, en mijn gemoed lucht te
geven... Want het is toch eene zoo groote marteling, wanneer men, met een blij
aangezicht, duizenden smarten op eenen dag te gemoet gaat, - en de slagen, hoe
onwillig ook toegebracht, zijn toch zoo smartvol!... O ik zou soms tegen God willen
opstaan; doch dan herdenk ik de twee maanden, welke mij de hoogste zaligheid
hebben doen genieten, en dan moet ik
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bekennen, Clotilde, dat ik toch rijk, schatrijk in mijne armoede ben, en dat het geluk,
hoe kortstondig het ook moge geweest zijn, toch tegen een gansch leven van rampen
kan opwegen!
Wanneer ik er niet meer zijn zal, troost dan mijne ouders, Clotilde; tracht dien
doodenden slag hun zoo zacht mogelijk te maken. Het is de laatste dienst, welke gij
onzer heilige vriendschap zult bewijzen, en laat hun toch nooit vernemen, dat eene
tweede onttoovering mijne laatste levensstonden vergald heeft...
Wijt ook mijnen dood aan Laurens niet toe. - Ik sterf aan eene gewone ziekte,
Clotilde, - aan de tering, die mij vroeger mijne zuster en mijnen broeder ontnomen
heeft.
En nu, vaarwel, Clotilde! en bid voor uwe vriendin, die u, ook nog in den hemel,
zal blijven gedenken!
AMELIE.

XXIV.
Laurens aan David.
Pisa, 10 Mei 1844.
Ik weet niet of de toestand, waarin ik mij bevind, nog leven mag heeten...
Zij is dood, David! van mijne zijde weggerukt! zij, mijne zuster! mijne gade! mijne
liefste!...
U mijne wanhoop beschrijven, kan ik niet. - U iets met kalmte verhalen, is mij
onmogelijk, en echter zijn er reeds tien dagen verloopen, dat ik haar ter aarde heb
zien bestellen, en dat ik weet, dat alle klacht ijdel, alle wanhoop nutteloos is!...
Lady Moor heeft dagen lang, met mij, hare hartsvriendin beweend; doch de eerste
haren moed teruggevonden. Zij heeft een prachtig praalgraf besteld op het Campo
Santo van Pisa. Zoodra het voltrokken is, hervatten wij de reis. - Zij zegt, dat mij
zulks verstrooiing zal aanbrengen en alleen in staat is mijne droefheid te overwinnen.
Ik doe of ik haar geloofde; maar ik voel, dat mijn leven geknakt is. - Ik laat mij
geleiden: alles is mij onverschillig... Doch ik zal met haar gaan; want met haar kan
ik over Amelie spreken, en zij alleen is bekwaam mijne smart te begrijpen.
Geef mij een laatste bewijs uwer vriendschap, David. Kondig gij, met alle mogelijke
voorzorgen, de ramp, die ons treft bij de ouders van Amelie aan; en wanneer er eenige
bedaardheid in hunne ziel gekomen is, toon hun dan mijnen brief en bestel hun de
hier ingeslotene vol-
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macht, om bezit van mijne goederen in België te nemen en ze, naar goeddunken te
bestieren.
Wat mijne wanhoop betreft, zij zullen die best begrijpen met ze naar de hunne af
te meten! Vaarwel!...
LAURENS.

XXV.
Aan den heer David Eliaers, geneesheer te Brussel.
Londen, 11 Oogst 1845.
Sir Laurens
Heeft de eer u zijne aan te kondigen met Lady Jenny Moor, gravinne van Ersfeard,
Littleby, Kennery, enz., enz., enz.
Lady Moor
Heeft de eer u hare echtvereeniging aan te kondigen met Sir Laurens, graaf van
Ersfeard, Littleby, Kennery, enz., enz., enz.
Mijn oude vriend David,
Die inliggende huwelijkskaarten zeggen u genoeg. - Ik geloof, dat ik thans het
echte geluk gevoden heb... Ik bemin Lady Moor, zooals Amelie mij vrooger bemind
heeft, en kalm beantwoordt zij die liefde.
Hiernevens maak ik u eenen akt over, waarbij ik het volle bezit mijner goederen
in België aan de ouders van Amelie afsta. Dat zij er mede handelen zooals zij het
goedvinden, of het liefst als een klein geschenk van mij aanvaarden, dat niet in
vergelijking kan gebracht worden met wat zij mij vroeger geschonken hebben, door
Amelie aan mij te verbinden, dien engel, dien ik nog dagelijks met Jenny betreur...
Tracht mijne bezittingen door de ouders van Amelie te doen aannemen, vriend
David; want, onder ons gezegd, ik weet, dat zij veel in de publieke fondsen verloren
hebben, dat hunne fortuin geknakt is, en ik wil niet, dat er hun, in hunne oude dagen,
iets zou ontbreken.
Aanstaanden zomer koom ik denkelijk met mijne vrouw naar België, om al onze
oude vrienden nog eens te zien. Hoe aangenaam het mij zal zijn u nogmaals de hand
te drukken, moet ik u niet zeggen.
Lach niet te veel met mijne aangeworvene titels, vriend David; want dat is in
Engeland, zoowel als in België, eene zeer ernstige zaak voor de dommerikken; en
het zal toch aan mijn hart geen kwaad doen.
Uw trouwe
LAURENS.
EINDE VAN HET EERSTE DEEL.
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