Volledige werken. Deel 3
Pieter Frans van Kerckhoven

bron
Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 3. L. de Cort, Antwerpen 1869

Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/kerc007voll04_01/colofon.php

Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

I

Ziel en lichaam.
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De toestand der beschaving in de vlaamschsprekende gedeelten van België heeft
sedert lang een tweevoudig opzicht. De geleerde klassen bevinden zich, door den
geest, van de lagere volksklassen gescheiden, en die toestand is door het verval der
Nederduitsche spraak veroorzaakt geworden, terwijl de moedertaal echter de eenige
band gebleven is, welke het volk nog aaneen heeft gehouden. De laatste groote
vaderlandsche zegepraal, ten voordeele der beschaving gewonnen, was die, waarbij
de Spaansche invloed in ons land ten onder ging. Deze zegepraal was gewichtig en
rijk aan gevolgen; doch de boom, die toen zoo bloeiend was, werd korts daarna weer
van zijne kostbaarste vruchten ontbloot en gedwongen stil voort te treuren. De
vreemde invloed verspreidde zich op nieuw over onze gewesten en, bleven ook de
geletterde klassen het heilige vuur der verlichting smeulend bewaren, nimmer werden
zij in staat gesteld, aan den openbaren geest eene vrije, onbelemmerde richting te
geven, en wie tot openbare pogingen durfde overgaan, werd weldra het slachtoffer
zijner edelmoedige gevoelens. Zoo zagen wij menig burgerheld zijne zucht naar
vrijheid en broederlijke onafhankelijkheid met den dood bekoopen; zoo zagen wij
wijsgeerige geesten onbegrepen verkwijnen en, nog in de laatste tijden, eenen Vonck
nutteloos voor vrijheid en verlichting alles aanwenden. - Bij de groote Fransche
omwenteling kreeg de
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openbare geest eenen weldadigen schok; doch de ingevoerde begrippen kwamen van
eenen overweldiger, werden in eene vreemde spraak voorgegeven en deden dus op
de massa van het volk dien voortdurenden indruk niet, welken men er had mogen
van verwachten. Te meer, het akelige van het tijdstip belette, dat men, met kalm
gemoed, de grondbeginsels van verlichting aanname. Slechts de gebeurtenissen zelve
konden aan het volk het meeste leeren, en de daadzakelijke veranderingen alleen
moesten het goede te weeg brengen. De vruchten, die op onzen bodem bloeiden,
hadden geene diepe wortels geschoten: zij trokken hare echte groeikracht uit den
vaderlandschen grond niet.
Na de Fransche omwenteling greep er in ons vaderland, zoowel als elders, eene
staatkundige wederwerking plaats en de beschaving kon er niet bij winnen. De
verwijdering tusschen de twee klassen van het volk werd allengs grooter. De
geletterden dachten aan geene moedertaal, zochten hunne onderrichting bij den
vreemde, en de Fransch-Belgische Akademie, vroeger door Maria Theresia ingesteld,
bleef de eenige vertegenwoordiging van letterkunde en geleerdheid in ons vaderland:
het was eene onmachtige vertegenwoordiging. Eindelijk deed zich de
staatsverandering van het jaar dertig voor en nu eerst kwam zich een genster vertoonen
van dat koesterende vuur, zonder welk enne grondige beschaving in de Vlaamsche
gewesten van België onmogelijk is. Men dacht er aan de Nederduitsche letterkunde
uit haren langdurigen slaap op te roepen en haar echt nationaal hervoor te doen treden.
- Zoo schoon als de gedachte was, zoo moeilijk ook was hare uitvoering. Diegenen,
welke, bij de omwenteling. eenen blinden haat tegen Holland hadden opgevat, zagen
met misnoegen eene taal heropkomen, die zoozeer aan de spraak van Holland geleek
en ten voordeele van welke de verdreven vorst zoovele en nuttelooze pogingen had
aangewend. En er was inderdaad iets onverstaanbaars in die heropkomst der taal,
voor al wie niet goed begreep, dat er, door de daadzaak der omwenteling zelve, een
weldadige schok aan den openbaren geest was gegeven geworden en dat de
volksklassen zich dichter bij de hooge standen hadden geplaatst.
Dan, dit was slechts een begin. De verwijdering tusschen de verschillende standen
des volks is sedert dien wel merkelijk verminderd, doch zij is niet verdwenen en is
thans nog de schuld, dat onze letterkunde zich in eenen toestand bevindt, die,
vergeleken met dien van andere literaturen, eene uitzondering mag genoemd worden.
De invloed der

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 3

V
geestesprodukten van Frankrijk, Duitschland, Engeland en Holland heeft zich dermate
op den geest der geleerde lezers doen gevoelen, dat dezen zich op eene hoogte
bevinden, welke de Vlaamsche schrijvers niet mogen beklimmen, omdat hunne stem
ten zelfden tijd van diegenen, welke zich omlaag bevinden, moet kunnen gehoord
en begrepen worden De geleerde lezers zouden willen, dat wij reeds volwassen
mannen waren en wij zijn nog in de losse kleederen der jonkheid gewikkeld. Wat
wij voortbrengen, wordt door hen in vergelijking gesteld met wat zij in vreemde, tot
rijpheid gekomene literaturen ontmoeten en, men begrijpt het genoeg, die vergelijking
kan voor de Vlaamsche schrijvers niet dan nadeelig wezen. Ons ontbreekt het nog
altijd aan volledige literarische opvoeding en die opvoeding kan wel verhaast worden;
doch zoover zal men het nooit brengen, dat wij op eens tot rijpheid zouden kunnen
komen. En toch, ware zulks mogelijk, dan nog mochten de Nederduitsche schrijvers
die spoedige, oogenblikkelijke klimming niet ondernemen; want het gansche doel
der volksbeschaving zou daardoor misschien gemist worden. Te lang zijn onze
ongeletterde volksklassen verlaten geweest, hun geest is te lang van alle voedsel
verstoken gebleven, dan dat wij op eens dien geest met sterke spijs zouden mogen
voeden. Allengs en niet dan allengs kan het volk, in tijd van vrede, aan de verlichting
deelachtig gemaakt worden en waarlijk vooruitstappen,
Nu zal men genoeg begrijpen, welke moeilijke plicht de vaderlandsche schrijver
te vervullen heeft. - Met de eene hand moet hij het volk opleiden en de andere hand
moet hij den geletterde klassen toereiken, ze door deze doen aanveerden en zich, op
die wijze, in staat stellen om, als schakel, tusschen de geletterde en ongeletterde
laudgegenooten te dienen. Aan hem het doel allengs den schakel in te korten, de
beide klassen in denzelfden geest te versmelten en daar bij te winnen, dat het hem
eindelijk, zooals in andere literaturen, toegelaten zij, met evenveel vrucht, het zelfde
woord tot de gansche menigte zijner landgenooten te sturen. - Wanneer hij zoo ver
zal gekomen zijn, dan is de echte nationale beschaving daargesteld en de strijd voor
taal en letterkunde mag als gewonnen beschouwd worden.
Die toestand waarvan wij hebben getracht een denkbeeld te geven, is door de
meeste, is door al de echte letterkundigen van eerst af begrepen geworden en de
middelen, die zij hebben aangewend, schenen hun de best geschikte om den toestand
zooveel mogelijk te vergemak-
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kelijken. Wat zij van eerst af, door den onbegrepen dichterlijken vorm der letterkunde,
niet konden verkrijgen, poogden zij langs eenen anderen kant te winnen en begonnen
met op het nationaal gevoel te werken. Zij verheerlijkten het aloude vaderland,
herriepen zijne helden, als het ware, tot het leven en poogden, op die wijze, belang
te wekken, bij al wie voor vaderlandsche herinnering en grootheid vatbaar was.
Vlaamsche helden, die eeuwen lang in het duister waren verdoken gebleven, stonden
uit hunne vergetene grafplaatsen op, en het Vlaamsche volk zag in zijn midden de
beelden herrijzen van eenen Artevelde, van eenen Pieter De Coninck, van eenen
Breydel, van eenen Zannekin, van eenen Van den Bossche, van eenen Akkerman,
van eenen Agneessens en van meer andere grootmoedige en onverschrokken
volkshelden. De taal, de letterkunde en het vaderlandsch gevoel wonnen bij die
herleving onzer geschiedenis. - Dan verstonden de schrijvers nog, dat, om het belang
niet alleen staande te houden, maar ook allengs meer op te wekken, het noodig was,
zooveel verscheidenheid mogelijk aan het Vlaamsche publiek aan te bieden, en men
begon met al de verschillende vakken der letterkunde te beoefenen. Men doorliep
de poëzij, van het verhevene epische gedicht tot het eenvoudige volksdichtje, en de
proza van de ernstige geschiedenis tot het boertige kluchtspel, terwijl men, langs
eenen anderen kant, begon zich aan het bekendmaken der wetenschappen toe te
wijden en in taalgeleerdheid proeven zag leveren, die op denzelfden rang met de
voortbrengsels der rijkste litteraturen, in dit vak, mogen gesteld worden. - Van het
doorloopen der algemeene vakken stapte men tot het bewerken der verscheidenheden,
welke zich in ieder vak voordoen, en reeds mogen wij zeggen, dat wij in onze taal
het compendium eener volledige letterkunde bezitten.
Ongetwijfeld, en wij zijn de eersten om het te bekennen, zijn het slechts proeven,
welke wij tot hiertoe geleverd hebben, en kunnen wij nog in geen enkel vak werken
aanwijzen, die voor grondbeeld kunnen dienen en als meesterstukken in de letterkunde
zullen blijven voortleven. Dan, wij hebben het reeds gezegd, zulks is voor heden
onmogelijk, daar de literarische opvoeding niet ver genoeg gevorderd is. En toch,
stond er ook in ons midden een schrijver op, met een genie begaafd zooals weleer
Dante, die op eens, door een onsterfelijk meesterstuk, de taal tot hare volmaaktheid
bracht, hij zou van geen oogenblikkelijk nut voor het volk wezen en slechts later
naar weerde kunnen geschat worden.
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De schrijver van den volgenden roman heeft immer deel gemaakt van diegenen,
welke het hierboven uitgelegde stelsel aangekleefd zijn geweest, en zijne werken
werden er immer naar ingericht. Thans weer heeft hij getracht, in het vak des
hedendaagschen romans, de natuur onder een nieuw opzicht aan zijne landgenooten
voor te schilderen; maar, hij bekent hot geerne, voor geen enkel zijner voortbrengsels
heeft hij ooit meer vrees gevoeld dan voor de twee boekdeelen, welke hij hier, onder
den titel van Ziel en Lichaam, laat volgen. - De grond waarop het gansche gebouw
rust, is zoo onvast en zoo slibberig, dat hij zichzelven meer dan eens moed heeft
trachten in te spreken, om het gebouw te voltrekken. Wat er onbekend en
geheimzinnig in de natuur bestaat, kan men slechts doen voelen, slechts aanwijzen,
en hoe moeilijk nog is het dan van ieder met aandacht en toegenegenheid aanhoord
te worden Wie luistert er lang naar het verhaal eener inbeelding, waaraan de verteller
slechts met de grootste moeite vatbare vormen kan geven?... En hoeveel lastiger valt
het niet, wanneer men zoo eene taak voor een tweevoudig publiek moet vervullen
en, tegen wijsgeeren en kinderen sprekende, zich door de laatsten met voorliefde en
toegenegendheid en door de eersten met eenig belang moet doen aanhouren? - De
schrijver heeft al die moeilijkheden op zijne baan gezien en toch heeft hij durven
voortstappen. Het betrachten van den inwendigen mensch en van datgene, wat de
ziel geheimzinnigs en ouverklaarbaars inhoudt; de soort van strijd, dien wij tusschen
beschaving, geestesvrijheid en onderdrukking te leveren hebben; de botsing van het
tweevoudige gevoel, dat de mensch in zijn binnenste ontwaart en dat slechts in
onvolmaakte trekken op zijn uitwendig verschijnt, deed voor hem een wijd veld
ontsluiten, waartoe zijn geest onwederstaanbaar getrokken wierd, en hij stapte op
het onbekende domein, zonder verder om te zien of zich te bekreunen, hoe men zijn
werk zou opgenomen en geschat hebben. - Heeft hij zich door zijne verbeelding laten
misleiden, heeft hij zich aan hersenschimmen zonder gevolg vastgeklemd, heeft hij
in het duizelig donker getast of in het ledige ijdel gegrepen? - Ziedaar wat hem het
gevoelen, het oordeel van het publiek zal moeten komen leeren. - Zal zijn werk
slechts als eene min of meer goed waargenomene daadzaak en niet als eene strekking
opgenomen worden? - Ziedaar waarover hem de welwillende geletterde lezers zullen
moeten inlichten.
Vreemd kan het sommigen voorkomen, dat de schrijver, ter gelegen-
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heid van een roman, zulke bedenkingen durft voorstellen en dan in zijn werk zelve
van dingen durft gewagen, die toch buiten de gewone dagelijksche begrippen vallen.
Doch, men verwondere zich daar niet zoozeer over. Al wie eenig dichtervuur in zijn
brein voelt gloeien, is tevens overtuigd, dat hij meermaals door ingeving handelt en
zulks moet hem verstouten. Het is hem te meer bewezen, dat, in letterkunde, de
romantische vorm, hoe licht hij ook aan sommigen moge toeschijnen, immer diegene
geweest is, welke den grootsten indruk op den openbaren geest maakt. Wat men in
werken van eenen anderen aard niet in beraadslaging zou durven leggen, kan men
stoutweg in de romantische literatuur doen. Een enkel voorgevoel, een schemer van
wijsgeerige begrippen kan stof geven voor het moreele gedeelte van een gansch werk
en de grootste maatschappelijke veranderingen zijn soms slechts de gevolgen van
een onrijp gedacht, van eenen nevelachtigen twijfel, eerst onder eenen aangenamen
vorm voorgedragen...
Heeft de schrijver van Ziel en Lichaam zulke hooge inzichten gehad? - Toch niet;
maar het is alleen die gedachte, welke hem verstout heeft om wat hem, in onvatbare
vormen, voor den geest zweefde, ook aan een gedeelte van het publiek te doen
opmerken. Hem scheen het, onder andere, nog al eene belangrijke vraag om te weten,
wat de zoover mogelijk gedrevene verfijning of beschaving van het voelende gedeelte
van den mensch, van de uitbreiding der zielekrachten, zou voortbrengen; en hij heeft
slechts voor inzicht gehad dit punt eens met den vinger aan te wijzen en er de aandacht
van wijsgeerige denkers op in te roepen. - Vindt men, dat het voorwerp, welk hij
gemeend heeft in zijnen geest te voelen zweven, slechts eene inbeelding, eene
hersenschim zonder gevolg geweest is, dan denkt hij niet langer aan wat hij thans
het wijsgeerige gedeelte zijns gewrochts zou noemen, en hij zal zich moeten
getroosten met Ziel en Lichaam slechts als een gewoon verhaal te beschouwen, dat,
onder het opzicht van geruchtmakende voorvallen, veel te wenschen zal laten. Komen
er integendeel eenige stemmen zich bij de zijne voegen om te roepen: ja, daarin ligt
een vraagpunt besloten, dat verdient nagegaan en, zoo mogelijk, opgelost te worden,
dan zal hij ongetwijfeld zich aangemoedigd voelen om, in latere voortbrengsels, de
opgegevene gedachten nog meer uit te breiden en pogingen te doen, om dichter bij
de oplossing van het raadsel te geraken, dat zich in de ziel des menschen schuil houdt.
1848.
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Ziel en lichaam
I.
Frederik aan Frans.
Mijn goede vriend Frans,
Meermaals heb ik eenen glimlach van zachte spotternij op uw wezen ontdekt,
wanneer wij, te zamen in gezelschap met den heer Wolfang, dien toonkundige zijne
wonderbare stelsels hoorden ontvouwen, en ik met de grootste aandacht naar zijne
woorden luisterde, terwijl gij aan die droomerijen - zooals ges ze noemdet, - ter
nauwernood gehoor kondet verleenen. Ik weet niet, mijn goede Frans, of ik in dit
opzicht beter van harte ben dan gij, die mij in zoovele dingen overtreft; doch immer
luister ik met welgevallen naar het woord van menschen als den heer Wolfang. Te
meer nog heb ik altijd voorliefde gekoesterd voor diegenen, welke, door de
glinsterende fantazij verleid, als het ware, hun gansch leven in eene andere sfeer
doorbrengen, en wanneer zulke lieden eene kunstenaarsziel bezitten en dan in het
bovenaardsche wegdwalen, kan ik mij niet onthouden hunne droomerijen - indien
men ze zoo noemen wil, - met innig genot na te hooren, zelfs met diepen eerbied;
want telkens schijnt het mij in
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hen een van die verhevene geesten te ontmoeten, welke op onze dagen dikwijls voor
dwaas aanzien worden en die in de oudheid met den naam van Waarzeggers, Profeten
of Pythonissen werden genoemd. - Er zijn soorten van zinneloosheid, welke slechts
uit eene overtollige kracht der geestvermogens voortspruiten, en zou het soms niet
kunnen gebeuren, dat wij menschen voor krankzinnig houden, enkel omdat hunne
geestvermogens boven de gewone klimmen en door onzen geest niet meer kunnen
gevat worden? - Wie zegt ons waar de echte krankzinnigheid begint?...
Verschrikkelijke vraag, welke ik niet zal beslissen; doch wier betrachting mijne ziel
tot in het diepste harer gewaarwordingen verontrust...
De aandacht en de bedenkingen, welke ik gewoon]ijk op de gezegden van den
heer Wolfang maakte, waren mij meer dan eens nuttig en ik heb daar niet zelden
nieuwe geestschatten in ontdekt. Wanneer hij zoo, door de geestdrift vervoerd, in de
wereld der oneindige verbeelding zweefde en de dingen met vreemde, doch meest
altijd met hoogst bevallige kleuren afschilderde, zag ik meermaals - en gij hebt het
mogelijk zelf ook ondervonden - als een nieuw licht voor mijne oogen opgaan, en
ik was alsdan verwaand genoeg, om soms inwendig te zeggen: - de heer Wolfang,
in zijne geestverdwaling, ontdekt voor mij nieuwe landen, waar ik den voet op plaatse
en in mijnen naam bezit van neme. En. kortzichtig als ik was, kwam mij de gedachte
niet, dat dit vreemde gewest mogelijk door den geest van mijnen vriend, tot in zijne
diepste geheimen, reeds onderzocht en gekend was... Verwaand zijn is misschien de
grootste krankzinnigheid!..
U de wonderbare levenswijze van Wolfang afschilderen is onnoodig. Gij hebt die,
zoo goed als ik kunnen leeren kennen en gij weet genoeg hoe, onder andere dingen,
die de nieuwsgierigheid jegens den toonkundige gaande maakten, men deed opmerken,
dat nooit iemand zijner beste vrienden op zijne studeerkamer was toegelaten
geworden. - Die studeerkamer was een geheim voor allen, eene soort van heiligdom,
waar niemand dan de opperpriester den voet mocht binnenplaatsen. - Gij zult dan
recht hebben u te verwonderen, mijn beste Frans, wanneer ik u zal verklaren, dat ik
in het tabernakel ben toegelaten geworden, dat ik in de geheimzinnige kamer getreden
ben en er bijna eenen ganschen nacht heb doorgebracht.... Hoe is slat gekomen en
wat hebt gij er gezien? hoor ik u uitroepen. - Mijn goede vriend, dat
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is op eene zeer eenvoudige wijze gekomen, en ik heb er wel niet veel gezien; doch
veel gehoord en gevoeld. Ik zal u het een en ander verhalen.
Gij weet, mijn goede, dat, voor dat gij Antwerpen verliet, wij gewoon waren
dagelijks, hij het vallen van den avond, eene wandeling te doen, en welk genot ons
dit verschafte, zult gij u licht zoowel als ik met genoegen herinneren. Uw vertrek
werd oorzaak, dat ik eenzaam de straten onzer stad moest doorkruisen en telken dage
tegen het besluit uitvaarde, dat de schuld uwer afwezigheid was. - Zekeren avond,
dat ik wederom in die noodelooze klachten tegen het noodlot uitviel, voelde ik
eensklaps eene hand mij den schouder drukken. Ik wendde het hoofd om, en mijne
verwondering was groot, toen ik den heer Wolfang voor mij zag. -. Die handelwijze
was gansch buiten zijne gewoonte. Hij die, verre van zijne kennissen op straat aan
te spreken immer zorg had ze te vermijden en zijnen stap verhaastte, wanneer hij
hen in zijne nabijheid ontdekte, hij kwam mij thans zelve het woord toesturen.
‘Mijnheer Wolfang!’ riep ik.
‘Vriend Frederik,’ zegde de toonkundige zachtjes, en, na eenige stonden zijne
hemelsblauwe oogen op mij gevestigd te hebben, ging hij voort:
‘Gij doet uwe gewone avondwandeling?’
‘Ja, heer Wolfang, ik ben zoowat aan 't kuieren; het spijt mij, dat mijn vriend Frans
afwezig is. Wij waren gewend dagelijks dit kleine vermaak samen te genieten.’
‘Uw vriend Frans is een poëtische geest, die de macht niet heeft zich van het
stoffelijke te ontbinden. Hij kan een goed schilder zijn; maar een groot kunstenaar
zal hij nooit worden.’
Wat beteekent die uitval? dacht ik bij mij zelven, en dat scherpe oordeel over
mijnen vriend? - Mijnen medespreker zachtjes beziende, zegde ik:
‘Mijnheer Wolfang, gij zijt al te streng, en dat jegens eenen afwezige.’
‘Wat afwezige?... de heer Frans is niet afwezig.’
‘Hij is te Dusseldorf,’ zegde ik.
‘En hier bij ons,’ sprak Wolfang, met eenen zachten glimlach, ‘en moest hij
beoordeeld worden, wij zouden dit billijk kunnen doen. Ik zou voor hem de strenge
rechtveerdigheid wezen, en gij zoudt de
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goedertierenheid vertegenwoordigen. Wanneer iemand aan twee zulke rechters is
overgelaten en dat de twee rechters elkaar wat toegeven, kan hij over hunne uitspraak
niet ontevreden zijn: alle rechtveerdigheid moet met zachtheid gepaard gaan.’
‘Het is mogelijk,’ zegde ik nadenkend en, alsof wij beiden door dezelfde gedachte
waren bestierd geworden, zetteden wij te zamen onzen weg voort. Ik vervolgde
alsdan:
‘Maar waarom, heer Wolfang, noemt gij den vriend Frans een poëtischen geest,
die zich van het stoffelijke niet kan ontmaken?’
Doch de toonkundige, zonder rechtstreeks op mijne vraag te antwoorden, zegde:
‘Dichterlijkheid en redeneering zijn twee tegenovergestelde zaken. Er zijn weinige
dichters; want onze eeuw is eene eeuw van redeneering: het woord heeft het
opperbestuur... Weet gij welk verschil er is tusschen eenen dichter en een redekundig
mensch? - Ziehier. - De redekundige springt op krukken en de dichter vliegt. Uw
vriend Frans redeneert veel en gevoelt daardoor minder. De kunst laat zich door
geene redeneerkunde heheerschen...’
‘Maar is de redekunde dan zoo laag te schatten?’ merkte ik aan.
‘De redeneerkunde of, om beter te spreken, het gedurig zoeken en aanstippen van
het waarom is eene dwaasheid; het is het heilige, het hooge gevoel in boeien slaan;
het is het genot dooden. - Geen heil, geen genot kan aan de ontleding, aan het
stoffelijke onderzoek wederstaan. Eene bloem, waarvan men de deelen van elkaar
scheidt, is geene bloem meer... Voor de alledaagsche geesten, voor de geesten onzer
eeuw bestaat er geene dan eene stoffelijke wezentlijkheid.... Men heeft het leven
eentonig gemaakt, verduisterd; men wil alles onderzoeken, alles uitleggen en dan
denkt men veel te weten... Weten is de grootste zonde, waarmede het menschdom
bevlekt is: het is de appel, dien onze voorouders in het Paradijs gegeten hebben; het
is de dood der onnoozelheid, de dood van het zuiver, van het verheven gevoel.... Wat
zoudt gij zeggen van iemand, die eenen langen weg zou moeten afleggen en die, in
plaats van zijnen stap goed door te zetten, telkens als hij eene schrede doet, zou gaan
onderzoeken welke werkingen van evenwicht er in zijn lichaam geschied zijn, hoe
en op welke wijze hij beweging aan zijnen voet heeft gegeven, waarop hij dien voet
geplaatst heeft en wat al voerwerpen hij daar ontdekt?’
‘Dat zou een dwaas wezen.’

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 3

13
‘En is dat niet wat de zoogezegde redekundige, verstandige, geleerde, veelwetende
mensch doet, en mag men hem niet dubbel dwaas noemen, wanneer hij dan nog
daarin zijnen roem durft zoeken en zich van verwaandheid opblaast?.... Daar,’ ging
Wolfang voort, zijne hand tot den zachtgestarnden hemel richtende. ‘Daar, zie! Gij
hebt den loop der starren berekend, gij kunt zeggen, wanneer die hemellichamen
zich in dit of geen gedeelte van het luchtruim zullen bevinden: gij weet wanneer
zekere soort van starrenlichten aan den horizont verschijnen! Wat heeft het u
gevorderd? - Geeft u zulks eenige macht op die hemellichten, kunt gij er hunnen
loop door verhaasten of vertragen? Gij hebt werktuigen uitgevonden, waarmede men
met eenigen grond kan oordeelen, wanneer het schoon of slecht weder zal worden;
kunt gij er het een of ander mede doen ontstaan?...’
‘Neen,’ zegde ik half lachende, ‘maar wij kunnen, door die vermaningen ingelicht,
ons voor het onweder in tijds schuil houden.’
‘En zoudt gij het anders niet kunnen?’ ging Wolfang even statig voort. ‘Nooit
hangt een onweder in de lucht, of ik ben er inwendig van verwittigd, en ik zie echter
nooit naar het weêrglas. Doch, wat meer is. er zijn onweders, die der gezondheid
voordeelig zijn en die men niet mag vluchten; mijn gevoel verwittigt er mij van en
een werktuig kan zulks niet... Gevoel, mijn vriend, gevoel, mijn lieve Frederik! anders
niet dan gevoel! Dat is het grootste, dat is het eenigste genot, de eenige ware
wetenschap, dat is het leven!..’
‘Beste Wolfang,’ zegde ik, de hand mijns maats grijpende, ‘gij zijt een gelukkig
mensch; gij moet meer genieten dan anderen.’
‘Dat is waar,’ antwoordde hij; ‘doch grooter zou dit genot wezen, indien ik meer
mijner medemenschen er in zag deelen, indien mijn woord de waarheid voor aller
oogen kon doen schijnen, indien ik van mijnen rijkdom aan anderen mocht
mededeelen, indien men de handen wilde uitsteken, wanneer ik weldaden toereik!...’
Ik was door de woorden van Wolfang, zoowel als door den gevoeligen toon zijner
spraak, als weggevoerd en riep uit:
‘Ik zal die weldaden niet verstooten, vriend; reik mij uwe hand en wij zullen als
broeders deelen!’
‘En gij zult er mij nog rijker door maken, mijn beste Frederik... Ja, in u heb ik mij
niet bedrogen... Ik heb in uwe ziel reeds lang gelezen: daarin liggen zaden besloten,
die slechts naar eenen weldoenden zonnestraal wachten, om wortel te vatten en eenen
frisschen boom,
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met rijk gebladert, voor het oog te doen opschieten... Ik heb meermaals gezien, dat
gij mijn woord in het binnenste uws harten overdacht... Ja, geluk en heil zullen uwer
ziel toestroomen en het zal u niet door de hand des ongeluks moeten geschonken
worden, zooals het aan mij eenigszins gebeurd is...’
‘Gij zijt dan ook weleens ongelukkig geweest, Wolfang?’
‘En wie is het soms niet? - Ja, ik ben ongelukkig geweest, en ben het bijwijlen
nog; doch de maat van genot is mij ook rijkelijk toegedeeld, oneindig rijker dan aan
het gemeen der stervelingen; en mijn grootste geluk is, dat ik de bron van dit genot
in mijn eigen hart, in mijnen geest kan vinden...’
‘Ik versta u niet goed, vriend. Uwe woorden, vergeef mij, schijnen mij soms te
verheven, te duister...’
‘Dat is mogelijk slechts een teeken, dat uwe aandacht niet altijd vast genoeg aan
mijne woorden hangt, dat uw geest niet altijd even goed met den mijnen vereenigd,
vereenzelvigd is...’
‘Kunnen de geesten zich dan ook vereenigen en in elkaar versmolten worden?’
‘Gij twijfelt er aan! Maar hebt gij dan nooit...? Doch hebt gij lust om binnen te
treden, dan zullen wij daar verder over spreken, over voelen.’
Wij waren juist de woning van Wolfang genaderd. Ik nam het aanbod, met eene
bedekte vreugd, aan en volgde mijnen maat. Wij klommen beiden den trap op en
mijn boezen klopte hevig van ontroering, en ik brandde van nieuwsgierigheid, toen
ik den heer Wolfang, op de eenvoudigste wijze en zonder eenig teeken van achterdocht
te laten blijken, de - volgens het zeggen van allen - geheimzinnige studeerkamer zag
ontsluiten.
Wij stapten beiden sprakeloos binnen.
De stralen der maan drongen zacht door de kleine vensterruiten in het vertrek en
verleenden aan dezes wanden eene lichtblauwe kleur, welke, dansend als een
schemerlicht, over het behangsel heenzweefde. Dat licht was echter niet sterk genoeg,
om mij voor het oogenblik iets meer dan schaduwen en massa's te laten onderscheiden;
doch de heer Wolfang had weldra eene wassen koers ontstoken en het gansche vertrek
was thans voor mijne oogen zichtbaar. - Ik vond er niets, mijn goede Frans, van het
geheimzinnige, dat ik gedacht had er te moeten aantreffen. Het was eene gewone
kamer. De wanden waren
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met een grijskleurig gewaterd papier overdekt, dat voor het oog ververschillige tinten
aanbood en, als men het lang beschouwde, de oogen deed schemeren. Op den vloer
lag een groen tapijt uitgestrekt, dat wel niet meer nieuw, maar toch donzig en zacht
was. Een zetel en eene sofa, welke prachtig en rijk mochten genoemd worden,
bevonden zich in de studeerkamer, alsook eene kleine ronde mahonihouten tafel met
een aantal papieren en muziekstukken overladen. Doch het prachtigste wat mijn oog
ontwaarde, was eene zware piano, uit erabelhout gewrocht, en die voorzeker met
eenige duizenden franken was betaald geworden. - Verder was er niets
opmerkenswaardig te ontdekken.
Die bezichtiging was op een oogenblik geschied, en noch ik noch de heer Wolfang
hadden, sedert onze intrede, een enkel woord gesproken. Eindelijk deed Wolfang
mij teeken op de sofa te zitten en hij ging vóór de piano op zijnen zetel plaats vatten.
- Ik sloeg tot zijne minste bewegingen met de grootste nauwkeurigheid gade. - Toen
hij op zijnen stoel gezeten was, staarde hij gedurende eenige stonden met strakheid
op het klavier, terwijl hij zijne handen op zijne knieën liet rusten. Eenigen tijd bleef
hij in die houding en dan, zijne vingeren op het klavier plaatsende, doorliep hij de
tonen van het speeltuig; doch met zulk eene zachtheid, dat men de klanken slechts
als een zucht door het vertrek hoorde schuiven. - Ik had altijd met diepe bewondering
over de toonkundige bekwaamheid van Wolfang hooren spreken en was nieuwsgierig
er eene proeve van te hebben; want jaren was het reeds geleden, dat de kunstenaar
voor het publiek zijne bekwaamheid niet meer had ten toon gespreid; ik luisterde
dus met de grootste aandacht.
Ik heb honderden, duizenden keeren, mijn beste Frans, het klavier hooren bespelen
door mannen, die als meesters ïn de toonkunst beschouwd werden; doch het is slechts
sedert den nacht, waarvan ik u hier het verhaal mededeel, dat ik weet wat het klavier
is en welke toonkundige rijkdom daarin besloten ligt. Tot dan toe, telkens dat ik het
spel eener piano naluisterde, ondervond ik, dat er in dezer harmonie iets is dat, voor
een fijn gehoor, het stoffelijk werktuig verraadt, waarmede de tonen voortgebracht
worden. Bij de melodie hoort men het aanraken der snaren, het dof geritsel van het
hout en men is gedwongen, wil men met genoegen en genot het spel naluisteren, die
kleine onvolmaaktheden onbemerkt te laten voorbijgaan, - iets,
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wat zeer licht kan geschieden en weldra eene gewoonte wordt. Dan, hij het spel van
Wolfang, verdwijnen die kleine onvolmaaktheden: het is geen hout, geen staal, geen
koper, geen werktuig meer, dat hem dient, om de hemelsche harmonie voort te
brengen; er is geen stoffelijk meer mede gemoeid. Hij beweegt zijne vingeren en het
schijnt alsof het alles, zonder eenige andere hulp, uit die vingeren stroomt. En dan,
buiten die uitvoering, het gevoel, dat in zijne scheppingen besloten ligt! - Hij voert
niets uit: hij gevoelt en zijn gevoel deelt zich mede.....
Plechtig was de inzet van het spel, als wilde de toonkundige eerst door het statige
de aandacht, de gansche aandacht boeien, ze van alles aftrekken en er, op die wijze,
alleen meester van worden. - Ik weet niet of zulks zijn inzicht was, doch ik gevoelde
het zoo. Dan volgde eene dooreenmenging van halve tonen en zachte toetsen, welke
mijnen geest in de zoetste en teederste droomerijen deden verdwalen. Allengs
klommen de tonen hooger en ik voelde mij door de geestdrift, niet ontsteld en
geschokt, maar medegesleept, weggevoerd! Ik klom met den geest in de wereld der
verbeelding; de aarde en het stoffelijke was voor mij verdwenen en ik leefde, ja, in
eene gansch andere schepping: de schepping der verbeelding, het oneindige gebied
van het gevoel...... - Van dit oogenblik hoorde ik het geluid van het klavier niet meer
door mijne gewone zintuigen; maar het gevoel was in mijn binnenste, in mijne ziel
gedrongen en daar weergalmde de harmonie, daar was zij met mij, om zoo te zeggen,
vereenzelvigd en mijn leven was harmonie geworden....
Ik weet niet, mijn beste vriend Frans, of gij die afschildering, welke ik slechts
later, door herinnering, heb kunnen maken, zult bevatten en den toestand van mijn
gemoed daardoor eenigszins zult kunnen begrijpen. Ik twijfel er aan; want woorden
kunnen van dit alles zelfs geen onvolmaakt gedacht geven. Doch gij zult min of meer
over het buitengewone mijns toestands kunnen oordeelen, wanneer ik u zal doen
opmerken, dat ik dermate verdwaald en vervoerd was, dat ik niet gewaar werd,
wanneer het spel ophield, en slechts uit mijne vervoering geraakte door de woorden
van Wolfang, die plaats nevens mij op de sofa was komen nemen en mijne handen
in zijne hand geklemd hield. Mijne oogen stonden wijd open en ik zag den
toonkundige niet; mijne handen waren brandend en ik had de drukking der killige
handen van Wolfang niet gevoeld. Slechts zijn woord, het woord: Frederik, dat hij
zachtjes uitsprak, was machtig genoeg geweest, om mijnen geest, als het ware, op
aarde terug te doen dalen.
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‘o Vriend!’ riep ik, ‘nu versta ik de toonkunst!’
‘Gij hebt gevoeld, Frederik,’ zegde Wolfang met eene zichtbare blijdschap op het
aangezicht.
‘O ja, gevoeld, zooals ik nooit gevoeld heb!’
‘Uw geest kan een uitverkoren geest worden,’ zegde Wolfang, ‘uwe kracht is
groot.’
‘Gij zijt een uitmuntend kunstenaar, vriend Wolfang!’
‘Ik ben een kunstenaar zooals anderen,’ zegde de toonkundige; ‘ik heb zooals allen
de gronden, de noodige gronden der kunst aangeleerd, en al het verschil ligt hierin,
dat ik mijn gevoel meer dan anderen bewerkt heb. De grootste schrijver leert, zoowel
als de minste schooljongen, de letteren van het A B C, en met dezelfde oorstoffen,
die voor het gemeen als nutteloos zijn, weet hij heerlijke scheppingen voort te brengen.
Waarom? - Omdat het gevoel zijne macht. is! Alles ligt daarin, vriend Frederik.’
‘Gij zegt wel,’ sprak ik, en in nadenken verslonden, bleef ik eenigen tijd met de
oogen gesloten, tegen de leuning van de sofa rusten.
De heer Wolfang bleef sprakeloos.
Eindelijk ontsloot ik weder de oogen en sprak:
‘Mijn vriend, mag ik u thans uwe belofte van daar straks herinneren?’
Wolfang antwoordde niet; ik zag, dat hij moeite had om zich zijne belofte te binnen
te brengen en ik haastte mij er bij te voegen:
‘Wij spraken over de vereeniging der geesten...’
‘Het is waar,’ zegde de toonkundige, en hij liet het hoofd op de borst zakken, en
na eenige stonden stilzwijgen ging hij voort: ‘Ja, ik heb het u beloofd en zal mijn
woord houden, gij zijt weerdig in het diepste mijner ziel te lezen... Wij spraken over
de vereeniging der geesten... Gelooft gij, dat, wanneer de ziel door den dood van het
stof gescheiden is, de geest des menschen nog op aarde kan terugkeeren?’
‘Daaromtrent zullen denkelijk uwe woorden mijn oordeel vaststellen, mijn vriend,’
zegde ik.
‘Welnu, luister dan,’ sprak Wolfang, ‘ik zal u het verhaal mijner jonkheid doen.’
De toonkundige bleef eerst nog eenige stonden sprakeloos en met de oogen naar
den grond gewend. Dan het hij zich zachtjes achterover op de sofa zakken en zijne
oogen niet op mij, maar wel op den overgestelden wand des vertreks vestigende,
sprak hij aldus:
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‘Ik ben thans mijn veertigste jaar ingetreden, Frederik, en het is juist twintig jaren
geleden, dat de kleine geschiedenis begon, welke ik u ga verhalen, of liever dat ik
begon te leven... Ja, leven; want, vóór dit tijdstip, kende ik het leven niet.... - Mijne
ouders waren welvarend en ik was dus niet genoodzaakt geweest eenen stiel aan te
leeren of mij in mijne jonkheid met iets bezig te houden, dat mij later den kost kon
verschaffen. Bij de onderrichting, welke men mij gegeven had, was de muziek eene
mijner bijzonderste bezigheden geweest. Ik maakte er, volgens het zeggen mijns
leermeesters, verwonderlijke vorderingen in en weldra verklaarde men mij volleerd.
Jaren later slechts begon ik de kunst te begrijpen. - Dit alles, Frederik, zeg ik u slechts,
om u te doen verstaan, dat mijne eerste jonkheid doorging zooals die der meeste
menschen. - En nu kom ik tot de gebeurtenis, die, om zoo te zeggen, mijn gansch
leven in zich besluit.
Zekeren dag ontving mijn vader eenen brief van een' zijner vrienden, wien hij
immer als een broeder was verkleefd geweest. Die brief meldde hem de ziekte van
dien vriend en liet weinig hoop op genezing over. Mijn vader vertrok nog denzelfden
dag naar de stad B. en bleef eenen langen tijd afwezig. Eindelijk kregen wij tijding
van hem; hij meldde ons, dat zijn vriend gestorven was, dat hij dezes uitersten wil
had doen uitvoeren en binnen eenige dagen terug zou gekeerd zijn. In een naschrift
zegde hij, dat hij mij eene zuster zou medegebracht hebben, de eenige dochter van
zijnen afgestorven vriend. - Ik en mijne moeder bevonden ons alsdan op ons
buitengoed. Er werd een vertrek voor het meisje bereid en wij verwachtten ze met
ongeduld.
Toen mijn vader met Lydia, zoo heette het meisje, aankwam, bevond ik mij in den
tuin en zag hen van verre uit het rijtuig stappen. Op hetzelfde oogenblik gevoelde ik
iets in mijn hart, dat ik niet zou hebben kunnen uitleggen; ik bleef als aan den grond
vastgenageld en dacht er niet eens aan om de aankomenden te gaan vinden. Eindelijk
toch stapte ik huiswaarts en, met bevende beenen, klom ik den trap op, die naar de
zaal geleidde, waar mijne ouders en Lydia zich bevonden. Ik trad binnen en mijne
eerste blikken vielen op het meisje. Nu verging op eens mijne ontsteltenis. Lydia
staarde zacht op mij en trad mij te gemoet.
- “Het is mijn broeder?” zegde zij ondervragend.
- “Ja, mijne lieve zuster,” sprak ik, hare handen in de mijne vattende, en een vloed
van tranen ontsprong aan mijne oogen. Ik weende
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als een kind en zonder te weten waarom. Lydia kon hare tranen ook niet bedwingen
en verborg haar hoofd op mijnen boezem Mijne ouders stonden verslagen en wisten
niet waaraan die vreemde handelwijze toe te schrijven. Dan, op eenige liefdevolle
woorden, die mijn vader uitsprak, droogden wij beiden onze tranen af en stapten, de
handen in elkaar geklemd, tot voor mijne moeder.
- “Wat beteekent toch die treurige kennismaking, mijne lieve kinderen; want beiden
aanzie ik u thans als mijne kinderen,” sprak de vrouw. “Zegt, waarom die tranen?”
Ik werd door die woorden ontsteld en zocht eene reden, om die wonderlijke
aandoening uit te leggen.
- “Ik dacht,” zegde ik, “aan de ramp, die mijne zuster - ik wil haar zoo voortaan
noemen, - overkomen is...”
- “En gij hadt denkelijk dezelfde gedachten, mijne Lieve Lydia?” vroeg mijne
moeder.
- “Neen, mevrouw,” zegde het meisje; “ik dacht daar op dezen stond niet aan. Ik
weet niet waaraan ik dacht.”
- “Mijne zuster,” riep ik, “gij zijt beter dan ik, gij spreekt rechtuit. Ik heb eene
valsche verschooning uitgezocht: ik ook weet niet waarom ik mijne tranen niet heb
kunnen bedwingen.”
Dan, dit onderzoek werd niet verder voortgezet en geene halve uur was
voorbijgegaan of ik bevond mij met Lydia, alsof wij van kinds af met elkander waren
opgevoed geweest. Van dit oogenblik leefden wij als broeder en zuster en waren
onscheidbaar.
De schoonheid van Lydia werd door elkeen bewonderd en was inderdaad
buitengewoon, doch bij die bewondering bleef het; want het algemeen gevoelen was,
dat zij weinig geestvermogens bezat en, voor hare jaren - zij was bijna van denzelfden
ouderdom als ik - te kinderachtig was!... O hadden zij haar, zooals ik, gekend; zij
zouden er anders over geoordeeld hebben; hadden zij die hemelsche ziel, dien
verheven geest kunnen begrijpen, zij zouden zich voor het meisje, als voor eenen
engel, op de knieën geworpen hebben en een woord uit haren mond als eene weldaad
hebben afgesmeekt! Doch, wat gaf mij, wat gaf ons het oordeel der wereld? Wij
maakten voor ons de gansche wereld uit!...
Slechts eenige dagen bevond zich Lydia in onze woon, als ik reeds eene gansche
verandering in mijnen geest gevoelde; ik was dezelfde mensch niet meer: de
denkbeelden, waar ik te voren moest naar

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 3

20
zoeken, werden in mijnen geest als gestort, zonder dat ik wist op welke wijze zulks
geschiedde, de inspraak leefde in mij en nu ook was de toonkunde mij veropenbaard
geworden. Ik speelde niet meer dan door ingeving. Het gevoel, het heilige gevoel
was in mijne ziel nedergedaald: ik begon te leven!.... Uren lang brachten wij soms
beiden voor de piano door. Lydia zong - en wie Lydia niet gehoord heeft, kent het
verhevene van 's menschen stem niet, - en ik begeleidde haren zang, zonder te weten
wat zij opzong. Doch zoo nauw waren onze zielen te zamen verbonden, zoo goed
waren zij in elkaar versmolten, dat dezelfde gedachten in onzen geest, op denzelfden
stond, opwelden en wij beiden slechts door eene en dezelfde macht, door eene en
dezelfde inspraak bestuurd werden... - Wat geluk, welk genot wij op die stonden
smaakten, kan ik u niet uitleggen. Het was als een balsem voor onze harten, eene
opheldering voor onze zielen! Niet min genotvol waren ons de wandelingen, die wij
soms in de breede lanen van het speelhof deden. Daar bleven wij ook uren lang in
samenspraak verslonden, en onze gesprekken liepen meestal over den toestand van
den menschelijken geest en het heil eener bovenaardsche wereld, waar de ziel, van
het stof ontdaan, hare goddelijke natuur terugkrijgt. Ik herinner mij, onder ander,
nog een gezegde van Lydia, welk ik u zal herhalen, om u een licht gedacht van onze
samenspraken te geven. - Ik had de vraag geopperd: welke de bestemming van den
mensch is, en waarom hij op de wereld gesteld werd. - Ziehier wat mijne zuster
daarover zegde:
- “Het is zeker,” sprak zij met het oog ten hemel gericht, “het is zeker, dat de
wereld zelve onze bestemming niet is, dat de aarde het doel niet is, waartoe wij
geschapen zijn. Had ik er geene andere bewijzen van dan de onbegrensde verbeelding,
die ik in mijn brein gevoel, het onbepaald verlangen, dat iederen mensch in het harte
woelt en hem na iets, dat de volmaaktheid is, doet haken, ik zou er nog geenen enkelen
stond aan kunnen twijfelen. De Schepper heeft in het voortbrengen van den mensch
de grootste en de schoonste zijner machten getoond - niet te zijnen opzichte; want
alle macht is hem even gemakkelijk, maar in onze oogen, volgens ons oordeel. Hij
heeft in den mensch het hoogste punt der schepping aangeduid. - Het lot van den
mensch is schooner dan dat der hemelgeesten, waaraan men den naam van engelen
gegeven heeft en welke niet, zooals wij, het geluk in zijnen hoogsten graad kunnen
smaken, omdat zij er het tegenovergestelde niet van kennen.
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- De engelen zijn de dienaren Gods en van de menschen. De mensch is als de vrucht
van eenen boom. Volvoert hij zijnen wereldloop, dan krijgt zijne ziel, zooals het
zaad in de vrucht, haren vollen rijpdom; het lichaam vergaat en de rijpe ziel gaat zich
met haren Schepper vereenigen. Zij is alsdan weerdig gevonden, om in het oord der
volmaaktheid geplant te worden. - Zoowel als de vrucht goed moet aangroeien, om
tot volkomenheid te geraken, zoo ook moet het lichaam ter zuivering van de ziel
dienen. - Is de ziel niet volkomen gezuiverd en heeft het lichaam zijnen vollen loop
niet afgelegd, dan moet de ziel den loop in andere vrucht, in andere omkleeding
hernieuwen; wie weet, dan gaat zij soms ook wel in andere sferen huizen. - Het is
datgene wat ons zinnebeeldig door het Zuivervuur wordt voorgesteld. - Blijft de ziel
verdoken, miskent zij haren oorsprong en het einde haars ballingschaps, blijft zij
ongezuiverd, dan gaat zij misschien, bij de scheiding van het lichaam, in de plaats
der Duisternissen, dat is te zeggen, dat zij beroofd wordt van het echte zielenleven,
van het leven des enkelen gevoels, dat ons bij de Godheid te wachten staat. - Ja, dan
wordt zij in de duisternis gestort en kan van de volmaaktheid niets genieten. Zij ziet
nogtans waar die volmaaktheid bestaat, waar zij heerscht; zij ziet de gezuiverde zielen
door het gevoel in de Godheid versmolten en haar besef is slechts groot genoeg, om
het gemis te voelen, en die overtuiging is de hoogste smart, welke men kan uitdrukken:
het is de doemnis...
“Hier staakte Lydia hare gezegden en beiden vielen wij toen in eene zelfde
mijmering - vervolgde de heer Wolfang. - Onze geest scheen van de aarde weg te
vliegen en wij gingen de zaken, waarover Lydia gesproken had, van nabij bezichtigen.
- Zulke stonden, welke men geestverrukking noemt, waren niet zeldzaam. Wij leefden
alsdan van een gansch ander leven; wij waren enkel ziel geworden en voelden niet
meer met de gewone zintuigen van den mensch; maar wel door eene soort van
aanraking, door eene versmelting met de voorwerpen, door eene zekere soort van
doordringendheid. Wij waren als een nevel, die door eenen anderen nevel zou trekken,
zich voor eenen stond daarmede zou vereenzelvigen en dan weder scheiden, zonder
iets van zijn eigendommelijk wezen verloren te hebben, of, om het u nog tastelijker
te maken, als een water, dat door eene zijf zou loopen zonder ze nat te laten...”
Hier zweeg Wolfang eenige oogenblikken. Hij het het hoofd in de handen zinken,
een stille zucht klom uit zijnen boezem, en dan, het oog weder naar den wand der
kamer richtende, ging hij voort:
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Ik zal noch kan u verhalen, mijn goede Frederik, wat al gewaarwordingen ik, bij den
omgang met mijne zuster Lydia, in mijn binnenste voelde, welke kleine voorvallen
er zich soms opdeden en welk gelukkig zielenleven wij leidden. - Dan, ik heb u
gezegd, dat ik ook het ongeluk gekend heb, en ik zal u verhalen wat mij, gedurende
mijnen levensloop, wel de grootste smart geweest is. - Zekeren morgen, dat ik volgens
gewoonte in den tuin wandelde en op de komst mijner zuster met ongeduld wachtte,
zag ik haar eindelijk tot mij naderen. Ik verschrikte bij haar gezicht. Eene bleeke
kleur had haar wezen godoodverwd en uit hare oogen sproten als twee lichtstralen,
welke tot in het binnenste mijner ziel drongen. Zij wierp zich weenend in mijne
armen en bleef eenige stonden op mijne borst rusten. Ik zoende haar zacht op het
voorhoofd en vroeg naar de reden dier droefheid.
- “Er is geene droefheid in mijne ziel, broeder,” antwoordde zij, “ik ween, omdat
ik voel, dat ik moet weenen. Laat mij mijn gevoel uitstorten.”
Ik sprak geen enkel woord meer en leidde haar tot eene bank, door frisch groen
overlommerd. Daar zetteden wij ons neder en eenen geruimen tijd bleef Lydia op
mijne borst rusten. Eindelijk hief zij het hoofd recht, greep mijne hand vast en zegde:
- “Broeder, het oogenblik nadert, waarop mijn strijd zal eindigen: morgen bestaat
er geene Lydia meer...”
Ik voelde, bij dit gezegde, als een gloeiend ijzer door mijne borst wringen. Mijn
gorgel neep zich toe, mijne oogschelen sloten zich en eenige stonden bleef ik van
alle uitwendig gevoel beroofd. Toen ik uit dien toestand herkwam, ondervroeg ik
mijne zuster niet meer; ik moest haar niets meer vragen: ik wist alles. - Beiden
verlieten wij den tuin en, op mijnen arm leunend, begaf zich mijne zuster naar heur
slaapvertrek. Zij ging te bed. Mijne moeder, die ons had zien binnentreden, en door
de bleeke kleur van Lydia pijnlijk getroffen was geworden, volgde ons en hield niet
op hare aangenomene dochter met de grootste belangstelling te ondervragen:
- “Eene lichte onpasselijkheid, beste moeder,” zegde Lydia, “ik heb rust noodig...”
Mijne moeder verliet het vertrek, het rijtuig werd ingespannen en, een uur later,
keerde het met den voornaamsten geneesheer der stad terug. Ik had mij naast het bed
der kranke geplaatst en zag
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nauwelijks den geneesheer binnentreden. Deze onderzocht, gedurende eenige stonden,
den staat van Lydia en zegde, dat men zich gerust mocht stellen, dat het slechts eene
lichte onpasselijkheid was, welke weldra zou verdwenen zijn. - Daarop vertrok hij
en ik bleef mijne plaats naast het rustbed behouden. Den geheelen dag bracht ik in
stille gesprekken met Lydia door, en wanneer de avond gevallen was, deed ik aan
mijne moeder verstaan, dat ik ook den ganschen nacht in mijnen zetel wilde
doorbrengen en bij Lydia waken.
- “Maar de doktor heeft immers gezegd” sprak de goede vrouw, “dat er geen het
minste gevaar is; waarom dan, Wolfang, u onnoodig vermoeien?”
- “Werk mijn voornemen niet tegen, moeder,” zegde ik. “Gij bemint onze Lydia,
niet waar, als uw eigen kind!... Welnu, blijf haar dan dezen nacht met mij gezelschap
houden?”
- “Ik zal u voldoen, mijn zoon; gij weet hoe ik u beiden liefheb...” En warme tranen
liepen over de wangen der brave vrouw. Ik vloog, op dit aanzien, in hare armen en
kon mij ook niet wederhouden te weenen. Lydia greep de handen mijner moeder en
bedekte die met hare zoenen: - “Weent niet, moeder, noch gij, broeder,” zegde zij,
“weent niet! Er zijn geene ongelukken te vreezen...; doch, ja, houdt mij dezen nacht
gezelschap...”
Eenige stonden later trad mijn vader binnen en bleef eenen langen tijd met Lydia
spreken. Deze laatste gewaagde van de dankbaarheid, welke zij hem verschuldigd
was voor de liefde, die hij haar had toegewijd en de edelmoedigheid, met welke hij
haar voor zijne dochter had aangenomen. - “Wat ware ik zonder u geworden?” zegde
zij. De ongelukken mijns vaders hadden mij tot eene arme weeze gemaakt, zonder...’
- ‘Genoeg daarover, Lydia,’ onderbrak mijn vader, ‘genoeg mijn kind, mijn lief
kind... Ik heb u als mijne dochter aangenomen, ik bemin u zoo vurig als ik onzen
Wolfang bemin, en uw geluk zal immer het onze wezen. En nu, stel u gerust, tracht
zoo spoedig mogelijk te genezen, opdat de vreugde in onzen kring terugkeere. Gij
ziet hoe thans met u alles schijnt te kwijnen!...’
Lydia antwoordde niet, drukte nog eens de hand mijns vaders en het zich terug op
de peuluw neerzakken.
‘Zooals het besloten was, bleef ik met mijne moeder bij het bed der zieke waken.
Lydia lag met de oogen gesloten en onbeweegbaar.
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Slechts haar adem, welke eenigszins verhaast scheen, toonde aan, dat zij inwendig
moest lijden. Mijne oogen bleven voortdurend op haar gevestigd en ik sloeg hare
minste bewegingen gade. Geen woord werd er gewisseld en mijne moeder was
zachtjes in haren zetel ingesluimerd. - Het sloeg op dien stond elf ure en Lydia, zich
half recht in het bed plaatsende, greep mijne hand vast en zegde, met eene stille,
doch klare stem:
- “Broeder, het uur is gekomen, uwe Lydia gaat van de aarde verdwijnen; doch
uwe zuster zal u eeuwig bijblijven... Dagelijks zullen wij elkaar zien..., onthoud het
uur van mijn verscheiden....”
Op hetzelfde oogenblik, voelde ik hare hand uit de mijne schuiven. Lydia daalde
zachtjes op de peuluw terug en een lichte zucht deed mij verstaan, dat de geest haar
ontvloog.
- “Lydia! Mijne zuster!” riep ik en ik viel gevoelloos voor het ledekant neder. Op
dien kreet ontwaakte mijne moeder uit hare sluimering en op eenen stond was het
gansche huisgezin te been; ik hoorde al wat men zegde, zag de onbeschrijfelijke
droefheid mijner ouders; doch geen woord kon ik uiten, geen lid kon ik roeren. Men
droeg mij naar mijne kamer en alle middelen werden aangewend, om mij tot het
leven terug te roepen. Des morgends kwam de geneesheer en stelde mijne ouders
omtrent mijnen toestand gerust, zeggende, dat mijn staat van zelve zou veranderd
hebben. Het gebeurde zoo en de geneesheer had zich jegens mij niet misgrepen,
zooals het met Lydia het geval geweest was. Tegen den middag kreeg ik de beweging
terug, mijne tong ontbond zich en het was mij alsof ik uit eenen langdurigen slaap
ontwaakte. Dan, met het leven kwam mij het bewustzijn mijns ongeluks ook terug
in den geest en wat ik alsdan gewaar werd, kan niet beschreven worden. - De
droefheid, welke ik later, bij het afsterven mijner geliefde ouders gevoelde, was zelfs
niet in vergelijking te stellen met deze droefheid....’
De heer Wolfang staakte eene poos zijn verhaal en liet zijne blikken onderzoekend
rond het vertrek dwalen. Op zijn wezen stond eene onbeschrijfelijke uitdrukking
geprent; het was eene bovennatuurlijke droefheid, een gevoel van ongeluk tot den
hoogsten graad gevoerd en dat waarlijk, zooals hij zegde, met geene woorden kan
afgeschilderd worden. Edoch die aandoening bleef niet voortduren en maakte weldra
plaats voor eenen stillen zweem van blijdschap en inwendige vreugde, welke, als
een zachte zonnestraal, het aanzicht van den toonkundige
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bescheen. Het was toen alsof een nieuw leven in zijne ziel gestort werd en zijne
onbeweegbare houding verlatende, en mij met geestdrift de hand vattende, ging hij
weder voort:
‘De laatste woorden mijner zuster waren niet ijdel gesproken geweest, en weldra
begreep ik hunne gansche uitgestrektheid. Het lichaam, ja, dat men Lydia heette,
was van de aarde verdwenen of liever, had zich met het stof weder vereenigd; maar
mijne zuster had mij niet verlaten! Haar geest - en ik kende van haar niets anders bleef mij bij en dagelijks ontving ik zijn bezoek, gevoelde ik zijne tegenwoordigheid.
- “Onthoud het uur van mijn verscheiden,” had zij gezegd, en sedert hetgeen men
hare dood noemde, ging er geen nacht voorbij of zij kwam met mij hare vorige
gesprekken hernieuwen. Iederen nacht zie ik haar zooals zij weleer naast mijne zijde
geleefd heeft, ik voel haar bijzijn en kan hare vormen zien. Wij leven nog immer te
zamen; onze geesten zijn nog altijd vereenigd....’
Juist toen de heer Wolfang die woorden uitsprak, hoorden wij den slag eens
uurwerks, dat zich in een bijgelegen vertrek bevond. De toonkundige zweeg stil; wij
luisterden beiden aandachtig en telden elf slagen. Op denzelfden stond het Wolfang
mijne hand los, stootte mij in den hoek van de sofa, schoof naar den anderen kant
en zegde op eenen vreemden, buitengewonen toon:
‘Stil! daar is zij!...’
Dit gezegde had op mij een wonderbaar uitwerksel; ik kon mij tegen eene angstige
vrees niet verzetten, welke mij eensklaps op het lijf viel. Ik had echter moed genoeg,
om opmerkzaam te blijven en staarde aandachtig. Mijne verwondering was groot,
toen ik eensklaps op den wand der kamer een lichte schijn zag schuiven en tot de
sofa naderen. Mijne eerste gedachte was dien schijn aan den zachten schemer der
maan toe te schrijven, welke tegen het stille licht, dat in het vertrek brandde, scheen
te kampen; doch hoe ontstelde ik niet, als ik, op het zelfde oogenblik, tegen mij als
het geritsel van een zacht kleed voelde en duidelijk gewaar werd, dat er iets op de
sofa tusschen mij en den heer Wolfang plaats nam. Ik zag het zachte kussen stil
nederdrukken en mijne oogen bedrogen mij niet. Met hijgenden boezem en terwijl
ik mijn hoofd voelde branden, hield ik de oogen op die verwonderlijke plaats en op
den heer Wolfang gevestigd. Deze legde zijnen rechterarm op de leuning van de sofa
en nam eene houding, welke aanduidde, dat er iemand tusschen zijnen arm en op
zijne borst rustte. Zijne linker-
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hand had klaarblijkend eene andere hand vast en drukte die, alhoewel het mij
onmogelijk was die laatste te ontwaren.
Het wezen des toonkundigen was nog wel het verwonderlijkste en datgene, wat
mij het meeste verbazing gaf. Er was niet aan te twijfelen: iemand bevond zich
tusschen ons - en Wolfang was er mede in gesprek. Zijne lippen bewogen zich en
die beweging was niet werktuiglijk, en ofschoon ik geen enkel woord kon opvangen,
was ik echter overtuigd, dat er woorden gewisseld werden, dat er eene innige
samenspraak plaats greep. Ware ikniet te diep getroffen geweest, hadde ik met mijnen
gewonen koelbloed kunnen opmerken, dan zou ik voorzeker, door de uitwendige
teekens alleen, hebben kunnen verstaan wat er gezegd, waarover er tusschen het
verschijnsel en Wolfang werd gehandeld. Dan, mijn geest was dien stond daar niet
voor in staat; zelfs werd ik weldra door eene gewaarwording overvallen, die ik tot
dan toe nooit gevoeld had. - Het was mij, alsof er van den anderen kant van de sofa
eene soort van warmte uitstraalde, die mij op het lichaam viel, zich door al mijne
ledematen verspreidde en mij in eenen luchten dampkring deed vlotten. Ik voelde
mij, als het ware, van mijne plaats opnemen en tot dicht bij Wolfang voortschuiven
en, op hetzelfde oogenblik, zag ik de schim van Lydia klaar en duidelijk tusschen
ons beiden.
Zij rustte, zooals ik het mij had voorgesteld, op de borst van Wolfang. Een blank
kleed omgaf hare fijne vormen en was zachtjes om haren tengeren middel gesloten.
Nauwelijks raakte ik die kleederen aan of het meisje wendde haar hoofd tot mij en
stuurde hare blikken met eene hemelsche zachtheid in mijne oogen. Zij lachte mij
minzaam toe en, terwijl haar linkerarm om den hals van Wolfang geklemd bleef,
legde zij hare rechterhand op mijnen schouder. Door het aanschouwen harer hemelsche
gelaatstrekken en nog meer, geloof ik, door het aanraken harer hand, voelde ik mij
in zwijm vallen, en al wat ik mij nog kan herinneren, is, dat ik op dit oogenblik mijnen
geest als van het stof ontbonden voelde en mijne ziel zich met die van Lydia en
Wolfang vereenzelvigen. Ik ook werd nu gewaar wat het zuivere leven der ziel is,
wat het zeggen wil: gevoelen, zonder behulp der stoffelijke zintuigen; doch meer
kan ik mij niet herinneren, meer kan ik van dien bovennatuurlijken toestand niet
zeggen. Ik gevoel nog wel, op eene onklare wijze, wat er in mij omging; doch zulks
met woorden uitleggen is onmogelijk. - Wanneer ik tot hetgeen wij het bewustzijn
zullen
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noemen, terugkwam, was ik nog op de sofa gezeten en dit wel aan de zijde van den
heer Wolfang. De goede toonkundige hield mijne hand in de zijne geklemd en bezag
mij met vaderlijke toegenegenheid. Verdwaasd stond mij vooreerst het hoofd; mijne
oogen schemerden en mijne eerste beweging was met mijne hand over mijn voorhoofd
te wrijven. Weldra echter kreeg mijn blik zijne klaarheid terug, en ik staarde
ondervragend op den heer Wolfang. Deze scheen mij te verstaan; want hij sprak:
‘Goede Frederik, gij hebt haar gezien?’
‘Ik heb ze gezien,’ antwoordde ik, ‘doch ik weet niet..., ik kan mij dit alles niet
uitleggen?...
‘Ik wist, dat gij mij zoo zoudt geantwoord hebben,’ zegde Wolfang, - ‘doch herinner
u, mijn vriend, dat de uitleg eener zaak niets beteekent hebt gij niet gevoeld?’
‘Het is slechts van dezen nacht,’ zegde ik, ‘dat ik weet wat het woord gevoel
beteekent en nu versta ik ook, wat gij mij daarover hebt medegedeeld. Wolfang,
Wolfang, wat moet gij gelukkig wezen!..’
‘Niet waar?’ vroeg de toonkundige. - ‘En indien nu ieder sterveling dit geluk konde
smaken, of ten minste een geluk, dat daartegen zou kunnen opwegen?’
‘O dat ware een hemel op aarde!’
‘Dat alleen is genieten,’ zegde Wolfang, en eene zachte blijdschap straalde op zijn
wezen. Hij zweeg bij die woorden en, eenen stond later, verliet hij de sofa en wandelde
eenige keeren in het vertrek heen en weder. Dan, terug tot mij stappende, zegde hij:
‘Vriend Frederik, het is twee ure des nachts, begeef u thans...’
‘Reeds twee ure!’ onderbrak ik.
‘Ja, twee ure, vriend, het genot doet den tijd vliegen... Begeef u thans naar uwe
woning en leg u ter rust, en houdt dezen nacht in uw geheugen. Voortaan zullen wij
elkander nog beter begrijpen. Tot hiertoe waren wij slechts door de banden der
vriendschap aan elkaar verbonden, thans zijn onze zielen vermaagschapt en wij zijn
in eene betere wereld bekend...’
Een handdruk was het eenige antwoord, dat ik mijnen vriend kon geven; doch in
mijne oogen kon hij licht lezen, wat er in mijne ziel omging, en hoezeer mijn hart
door zachte gevoelens van achting en erkentenis overstroomd werd. Hij begreep
zulks; want hij zegde:
‘Ga nu, Frederik; want gij zoudt mij doen weenen. Vaarwel! Vaarwel...!’
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‘Neen, geen vaarwel!’ riep ik, ‘neen, vriend, morgen en alle dagen zullen wij elkaar
wederzien!’
‘Het zal niet kunnen zijn,’ zegde Wolfang, met eenen lichten zucht: ‘mijne zuster
heeft mij eenige woorden over ons toekomstig lot gezegd....’
‘Wat zegt gij Wolfang. Zouden wij gescheiden worden?’
‘Wij zullen elkaar nog wederzien.... morgen niet; maar later... Nu Frederik, ga, ik
moet alleen zijn, ik gevoel het....’
‘Vaarwel dan!’ riep ik, ‘en tot wederziens!’
En ik verliet de woning van den heer Wolfang.
Des morgens ontwaakte ik, met het vaste voornemen nog dien zelfden dag een
bezoek bij den heer Wolfang gaan af te leggen; doch nauwelijks was ik uit mijne
legerstede, of ik ontving eenen brief, welke mij alles deed vergeten. Mijn vader, die,
te Oostende, om zijne gezondheid te herstellen, de zeebaden is gaan beproeven, was
op het punt een eeuwig vaarwel aan de wereld te zeggen. Mijne moeder schreef mij,
dat, volgens het gevoelen der geneesheeren, ik geenen tijd te verliezen had, indien
ik den braven man voor zijnen dood nog wilde zien en zijnen laatsten zegen
ontvangen. - Hopeloos begaf ik mij op reis, en vond mijnen vader zieltogend. Dan,
alsof mijne tegenwoordigheid heilrijk geweest ware, begon de kranke langzamerhand,
doch zichtbaar te beteren en de hoop daalde in onze harten terug. Die hoop werd niet
teleurgesteld en ik had het genoegen twee weken later met mijnen vader in volle
gezondheid terug naar onze geboortestad te trekken.
Eene bijzonderheid moet ik hier aanstippen. - Alhoewel van den heer Wolfang
verwijderd, was zijn aandenken nogtans gedurig in mijnen geest gebleven. Ik wist,
dat mijn vader den toonkundige van jongs af gekend had en ik liet niet na, hem over
de minste bijzonderheid van den levensloop van Wolfang te ondervragen. Natuurlijker
wijze vroeg ik hem of hij Lydia gekend had:
- ‘Zeer wel,’ zegde mijn vader, ‘ik heb haar meer dan honderdmaal gezien.’ En
hij gaf mij eene nauwkeurige beschrijving van het meisje. Denk hoe groot mijne
verwondering was, toen ik die afschildering, in alles, zag overeenstemmen met het
verschijnsel, dat ik op de kamer van Wolfang gezien had! Ik had moeite om mijne
verbaasdheid te verbergen en bleef over dit alles nadenken. Dan kwamen mij ook
de woorden te binnen, welke Wolfang mij, bij het vertrekken, gezegd had. Hij wist
dan dat wij elkaar, gedurende eenigen tijd, niet meer
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zouden gezien hebben? En hoe had hij zulks kunnen weten?.... Uitleg was daarover
niet te geven dan met het aan het geval toe te schrijven - en ik geloof aan het geval
niet.... - Doch ziehier nu wat er, tijdens mijne afwezigheid, was voorgevallen:
Wij waren des avonds in onze geboortestad teruggekomen, en reeds des anderdaags,
in den morgen, bood ik mij in de woning van Wolfang aan, om bij den vriend een
bezoek af te leggen:
‘De heer Wolfang?’ zegde de bediende, die mij de deur opende, ‘maar weet gij
dan niet, mijnheer?...’
‘Wat! Wat is er?’ vroeg ik gansch ontsteld.
‘Zijt gij van de stad niet, mijnheer?’ hernam de bediende.
‘Waartoe die vraag?’ hernam ik met ongeduld, ‘ja, ik ben van de stad.’
‘En gij hebt van het voorval niet gehoord?’
‘Ik ben eenigen tijd afwezig geweest,’ zegde ik, meer en meer ontsteld; ‘maar
spreek toch, in Gods naam, wat is er voorgevallen; gij doet mij de verduldigheid
verliezen...’
‘De heer Wolfang is sedert tien dagen in een zinnelooshuis opgesloten...’ zegde
de knecht.
‘Wat zegt gij! in een zinnelooshuis!’ riep ik, ‘en wie heeft die onmenschheid
begaan?’
‘o Mijnheer, de heer Wolfang was reeds lang krankzinnig; zijne familie is er
eindelijk tusschengekomen, grootendeels voor zijne gezondheid; hij was krank
gevallen, lag te bed, het oogenblik kon niet gunstiger wezen en men heeft het
waargenomen. Het is wel waar, de brave man deed niemand kwaad; maar in het
gesticht, waar hij zich thans bevindt, zal hij ook gelukkig wezen: hij zal er eenen
goeden oppas genieten en in rust leven....’
‘Dat is eene onmenschelijke wreedheid!’ riep ik, ‘en waaraan het nog al aanzienlijk
fortuin van den heer Wolfang niet vreemd is!’
Ik verliet de woning van mijnen vriend, snelde in aller ijl naar het aangewezen
gesticht en vroeg, om bij den heer Wolfang toegelaten te worden.
‘Is mijnheer van de familie?’ vroeg mij een geestelijke broeder, in het bruin gekleed
en met eenen lederen gordel om het lijf.
‘Ik ben zijn beste vriend!’ was mijn antwoord.
‘Dan kunnen wij aan uw verlangen niet voldoen, mijnheer.’
‘En welk is dan het middel, onr den zieke te naderen?’
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‘De toelating der familie, mijnheer.’
‘Ik heb die toelating niet noodig,’ zegde ik, ‘en zal mijnen vriend morgen zien en
spreken.’
Er was mij eensklaps in de gedachte gekomen, dat de geneesheer des gestichts,
eene mijner goede kennissen, er mij zou binnenleiden, zonder dat ik de hatelijke
erfgenamen, misschien onnoodig, moest gaan te voet vallen. Mijne hoop werd niet
verijdeld. Ik ging den geneesheer vinden en hij deed mij het uur van zijn dagelijksch
bezoek in het gesticht kennen.
Met brandend ongeduld verwachtte ik den volgenden morgen en ging den
geneesheer tegen het gestelde uur roepen. Onder weg spraken wij over den heer
Wolfang:
‘Het is geene echte krankzinnigheid,’ zegde mij de geneesheer; ‘maar slechts eene
soort van manie, welke den heer Wolfang heeft aangegrepen en die toch zeer onnoozel
is. Men hadde hem even goed te huis kunnen genezen...... Hij waant zich immer
boven de stoffelijke wereld verheven, voor zooveel ik tot hiertoe heb kunnen
onderscheppen, en zijne gezondheid heeft daar veel bij geleden. Thans echter is hij
reeds aan de beter zijde.’
Ik liet den geneesheer vrij spreken, zonder in eenige bijzonderheden jegens mijnen
vriend uit te weiden. - Toen wij in het gesticht getreden waren en de doktor zijne
bezoeken begon, verzocht ik hem, mij, door eenen der bedienden, naar het verblijf
van Wolfang te doen brengen, er bijvoegende, dat ik hem daar zou blijven verwachten.
De geneesheer voldeed aan mijn verzoek en, eenen stond later, werd mij het vertrek
geopend en de deur weder achter mij toegesloten. Ik was blijde mij eenige stonden
met Wolfang alleen te kunnen bevinden. Zoodra de toonkundige mij had opgemerkt,
kwam hij, met eene zachte blijdschap op het aanzicht, mij te gemoet, sloot mij in
zijne armen en riep stil uit: ‘Mijn zoon, mijn vriend, mijn broeder! ik ben van uwe
komst sedert dezen nacht verwittigd ... Maar waarom die treurigheid?’ ging hij voort,
mij eensklaps in het wezen beschouwende, ‘ik ben hier niet ongelukkig, mijn goede
Frederik....’
Ik wierp alsdan eenen blik rond het vertrek en zag, met eenig genoegen, dat het
een tamelijk goed verblijf was. Men had er de sofa van Wolfang in overgebracht.
‘Mijn vriend,’ sprak ik nu op ernstigen toon, ‘thans, dat het ons vergund is eenige
oogenblikken alleen te wezen, zeg mij eens, weet gij waarom men u hier heeft
overgevoerd?’
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‘Omdat men als krankzinnig beschouwt al wie niet zooals het gemeen der menschen
denkt,’ zegde Wolfang met de grootste gelatenheid.
‘En denkt gij niet, dat uwe bloedverwanten de schuld dier opsluiting zijn, dat zij
het op uw fortuin gemunt hebben?’
Wolfang bleef eenige stonden nadenkend en zegde eindelijk:
‘Ik durf zulks niet veronderstellen.’
‘Maar,’ hernam ik, ‘waarom toch hebt gij u hier laten inbrengen?’
‘Ik was een weinig krank, Frederik, en dan zelfs als het mijn inzicht niet geweest
ware, hadde ik het toch niet kunnen beletten...’
‘Maar gij zult hier niet blijven! Het hangt slechts van u af uit die gevangenis te
komen.’
‘Ik ben in geene gevangenis, vriend Frederik; men kan wel mijn lichaam opsluiten;
doch wie kan ons de vrijheid des geestes benemen? En toch, troost u, mijn vriend,
ik ben hier niet ongelukkig, ik zie hier zielen, die mijne broeders zijn. Men geeft aan
hunne zoogezegde ziekten alle soorten van namen; de verwaande menschen zien ze
met een laf medelijden aan, en weten niet, dat tusschen diegenen, welke zij
krankzinnig noemen, er zich bevinden, die de gelukkigste zielen op aarde zijn! Zij
leven buiten de wereld en sommigen ook hebben de hooge gaaf van het heilige gevoel
verkregen... Sommigen zelfs zijn er oneindig ver in gevorderd...’
‘Mijn beste Wolfang,’ zuchtte ik, ‘wel hadt gij gelijk mij te zeggen, dat wij elkander
zoo spoedig niet zouden weergezien hebben.’
‘Uw vader is thans hersteld, niet waar?’
‘Gij weet dan?’
‘Voortaan weet ik alles wat ons beiden betreft, ofschoon soms slechts op eene
onklare wijze,’ zegde Wolfang. Meerder woorden konden wij niet wisselen; want
de geneesheer trad op denzelfden stond binnen, en ik was verplicht met hem, eenige
stonden later, den zieke te verlaten.
Ik keerde, sedert dien dag, meermaals met den doktor terug en deed Wolfang
eindelijk besluiten mij de noodige moeite te laten aanwenden, ten einde hem uit dit
onteerend gesticht te doen treden. Niet lang moest ik daarvoor werken; ik ging naar
de bloedverwanten van den toonkundige en deed hen verstaan, dat, in geval zij den
ongelukkigen Wolfang, wiens eer zij reeds door hunne hatelijke opsluiting gekrenkt
hadden, niet oogenblikkelijk in vrijheid zouden hebben doen
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stellen, ik zooveel zou aangewend hebben, dat het gerecht er zou moeten
tusschenkomen, en hunne schandelijke handelwijze naar verdienste openbaarlijk
schandvlekken. Eerst had men mij met zachte woorden zoeken te bepraten en mij
willen doen verstaan, dat het alles voor het welzijn van Wolfang geschied was: doch
eindelijk, ziende dat ik niet gestemd was mij met woorden te laten paaien, heeft men
aan mijne vraag voldaan. Thans is de heer Wolfang weder in zijne woning en heeft
zijne vrije, ongestoorde levenswijze terug kunnen aannemen. Dagelijks kan ik hem
nu zien en spreken en hij boezemt mij dagelijks meer en meer achting in.
En ziedaar nu, mijn goede Frans, de geschiedenis van den geheimzinnigen Wolfang,
voor wien ik immer de grootste genegenheid gevoeld heb en die, in deze laatste
tijden, mijn innige vriend is geworden. - Ik twijfel er niet aan, of zijne geschiedenis
zal u diep treffen en gij zult, de zuivere, reine ziel van den toonkundige thans beter
kennende uw scherp oordeel over hem met liefde en vreugde wijzigen en hem een
groot deel uwer toegenegenheid en uwer goede vriendschap schenken. Het is het
bijzonderste inzicht, dat ik gehad heb, u dit verhaal in zijne omstandigheden
mededeelende.
Uw immer verkleefde
FREDERIK.
Naschrift. Tracht toch, mijn goede, weldra uit Duitschland weder te keeren. Weet
wel, en denk het dikwijls na, dat vijf maanden eene eeuw schijnen voor eenen vriend,
die op u wacht, en dat het tijd wordt om uwe oude levenswijze bij ons te Antwerpen
te komen hernemen.

II.
Frans aan Frederik.
Mijn beste Frederik, ik heb uwen brief tot drijmaal toe overlezen en telkens, als ik
de lezing staakte, mijne armen kruiswijze over elkaar geslagen en mij afgevraagd:
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Maar is dat nu de vriend Frederik, die mij zulke dingen schrijft? - Is dat Frederik,
dien ik van over zoo langen tijd heb leeren kennen? - Is dat nu Frederik, mijn oude
makker, mijn goede vriend? - Is dat nu die Frederik, met wien ik soms uren lang over
de ernstige zaken van 's menschen leven gesproken heb en die er, op mijn woord,
ernstig wist over te spreken? - Is dat Frederik, die zoo goed scherts kon verdragen
en er zijn grootste vermaak in vond; met wien ik zoo dikwijls vroolijke uren gesleten
heb, met alles op eene zachte wijze den spot drijvende; met een woord: is dat de
vriend, dien ik te Antwerpen gelaten heb?...’
En telkens, mijn goede, heb ik op die vragen met een: ‘ik weet niet, - ik versta er
mij niet aan, - ik kan er geenen kop aan krijgen,’ moeten antwoorden.
Beter zoudt gij gedaan hebben den heer Wolfang - ik spreek u vrij en onbewimpeld,
omdat ik uw vriend ben, - in zijn gesticht, welken onteerenden naam het dan ook
drage, te laten. Gij haddet daardoor hem voorzeker en u denkelijk, een aantal
dwaasheden gespaard. welke ik nu in de toekomst voorzie. - Voorwaar, ik beken het
u, ik heb den heer Wolfang nooit begrepen, ik zie het klaar genoeg. - Ik wist niet,
dat er in zijn brein zulke vreemde zaken omgingen. Het spijt mij thans; want hadde
ik zulks kunnen veronderstellen, dan hadde ik ongetwijfeld meer acht op zijne stelsels
geslagen en u in tijds trachten te behoeden voor het gevaar, dat u bedreigde en dat u
thans overweldigd heeft. - Tracht toch, mijn beste Frederik, zoohaast mogelijk uit
den toestand te geraken, waarin gij verkeert: hij kan u niet dan schadelijk worden en
onder alle opzichten... Mocht het korte onderzoek, welk ik hier van uwen brief en
van het verhaal, dat hij bevat, ga doen. u de overtuiging daarvan geven en u het vast
besluit doen nemen den heer Wolfang te vluchten, - hem te vluchten, als een mensch,
die met eene aanhalende ziekte zou besmet wezen.
De verhevene geest, dien gij wel aan den toonkundige wilt toekennen, is slechts
een ziekelijke toestand van het brein van den heer Wolfang. Wanneer de verbeelding
niet overdreven wordt, wanneer zij binnen de palen van het mogelijke blijft en schoone
dingen kan te voorschijn brengen, dan is het eene der heerlijkste gaven, welke de
geest des menschen kan bezitten, dan eerbiedig ik het brein, dat met die grootsche
kracht begaafd is, en ik verneder er mij gaarne voor. Doch, wanneer die verbeelding
buiten de aangewezene palen stapt, wanneer zij, van
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allen toom ontdaan, op een gebied voortrolt, waaraan men geenen naam meer kan
geven - omdat het zich buiten het wezentlijke bevindt, - dan noemt men die
verbeelding slechts fantazie, en als er niets dan fantazie bestaat, dan noemt men dien
toestand den staat van krankzinnigheid. Dusdanig is het geval met Wolfang. Gij
moogt hem nu, zooveel gij wilt, aan eenen waarzegger, aan eenen profeet vergelijken;
ik heb er niets tegen; ik stem zelfs volkomen met u daarin overeen: want die ook
waren fantastische lieden, overdreven verbeeldingen, dwepers, die de fantazie voor
de waarheid opnamen, hunne droomerijen voor inspraak hielden en zoo dikwerf
raadsels voorgaven, totdat er eindelijk een bewaarheid werd. Het kortzichtige volk
is altijd en in alle landen des aardbodems hetzelfde geweest: het laat twintig
voorzeggingen voorbijgaan, welke niet of gansch verkeerd uitvallen en klampt zich
aan eene enkele vast, die bij geval bewaarheid wordt. - Zoo zal iemand, bij voorbeeld,
die de gansche week moet zwoegen en slechts den zondag tot de rust kan gebruiken,
en dan gaarne eene wandeling doet, zeggen, dat het des zondags altijd slecht weder
is. - Zoo heeft men het spreekwoord uitgevonden dat, wanneer men van iemand
spreekt, hij er aan of omtrent is. - Waarom? omdat zulks nu en dan eens geschied en
men het alsdan juist gewaar wordt, terwijl men het duizenden keeren, zonder
opmerking, laat voorbijgaan, indien het geval niet gunstig is. - Zoo is het ook met
de zoogenaamde voorgevoelens... Men heeft alle oogenblikken des levens
voorgevoelens en van de duizend wordt nog geen enkel bewaarheid; doch wanneer
dit laatste gebeurt, wordt het opgemerkt en anders denkt men er niet aan... Maar ik
herinner mij, dat gij aan het geval niet gelooft... Ik wel, vriend Frederik...
Die bemerkingen zult gij mogelijk - bijzonder nu gij in eene zoo hooge wereld
zweeft, - als nietigheden aanzien. Zij zijn het nogtans niet. De grootste dingen der
wereld zijn nietigheden en de nietigheden brengen de grootste dingen der wereld
voort. De opmerkzaamheid bestaat in de kleinste zaken: ‘In minimis maxima’ zegt
Paulus, en dat is een schoon, een breed gevoelen, alhoewel ik, met het u voor te
brengen, een weinig aan eenen predikant gelijk.
Gij schrijft mij: ‘Wie zegt ons waar de echte krankzinnigheid begint?’ en gij vindt
zulks eene verschrikkelijke vraag. - Ik zal u die verschrikkelijke vraag oplossen,
vriend Frederik. - De krankzinnigheid begint, daar waar onze gedachten, onze
gezegden, onze doenwijze
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buiten het algemeen gezond oordeel loopen; daar waar zij den kring te buiten treden,
welke rond het menschelijk verstand, rond de macht van den menschelijken geest
getrokken is. Als men daar buiten loopt, geraakt men in opstand met de
maatschappijen men mag er geen gezond lid meer van genoemd worden; men verdient
den naam van krankzinnig, en worden de gedachten tot daden gebracht, dan moet
men uit de algemeene familie, uit de maatschappij gesloten worden, welke het behoud,
het geluk, het voordeel van haar geheel aan geene eenheid, aan geen gedeelte mag
opofferen. - Die redeneering, vriend Frederik, zal u misschien zeer stoffelijk
voorkomen. Het is mijne schuld niet: ik hen een stoffelijk schepsel en gij moogt van
mij niet anders verwachten. ook zal ik, volgens die gevoelens, uwen ganschen brief
beoordeelen.
De eenige gezonde reden, welke gij uit. Wolfangs mond gehoord hebt, is het
oordeel, dat hij over mij gestreken heeft. Het is waar: ‘mijn geest is stoffelijk’ en hij
had er mogen bijvoegen ‘al te stoffelijk’ en ik ‘kan een goed schilder, maar zal nooit
een grootsch kunstenaar worden. ‘Hadde de heer Wolfang wat minder en ik wat meer
verbeelding, dan zou het evenwicht tusschen ons hersteld zijn, dan zou hij een groot
man wezen en ik mogelijk een groot kunstenaar kunnen worden. Nu is Wolfang een
fantast, en ik ben een knoeier in mijne kunst; doch ontbreekt mij vuur, ik bezit toch
warmte, en de heer Wolfang, indien ik mij niet bedrieg, bevat slechts vlam, waar
men zich, bij de aanraking, aan verbrandt. Ik wil mijn lot tegen het zijne dus niet
verruilen. Reeds lang, beste Frederik, werd ik zoo beoordeeld. Mijn vriend Walter,
in wiens woon ik mij thans te Dusseldorf bevind - waar ik, zooals gij weet, na mijn
verblijf te München, ben aangekomen, - mijn vriend Walter, zeg ik, heeft het mij
over jaren reeds te Antwerpen gezegd. ‘Bij u,’ zoo sprak die brave jongeling, ‘ik
weet het, bij u is de geest meester over het hart: gij gevoelt; doch dit gevoel is bij u
aan de reden onderworpen en wordt er door verkond. Bij mij is het een brand, die
mij verteert en dien ik niet kan uitdooven.(1)’
Helaas, vriend Frederik, nu ik u van Walter spreek, kan ik niet nalaten er u eenige
stonden over te onderhouden. - Ofschoon gij niet zoo innig als ik, door de
vriendschapsbanden, aan hem verkleefd zijt,

(1) Zie mijnen roman: Jaak of een Arm Huisgezin.
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hebt gij den braven Duitschen kunstschilder toch te Antwerpen gekend en zult u
denkelijk aan zijnen toestand gelegen laten. Het is een der grootmoedigste karakters,
een der edelmoedigste inborsten, welke ik ooit in mijn leven aangetroffen heb. Hij
ook werkt voor en door het gevoel; maar dit gevoel is heilig en verschilt hemelsbreed
van het kranke, ziekelijke gevoel, waarmede de heer Wolfang geplaagd wordt. Ik
heb u nimmer zijne ongelukken doen kennen, omdat hij van deze een geheim maakte
en ik zal dit geheim nog omsluierd houden. Echter wil ik u in eenige woorden doen
gevoelen welke zware slagen die grootsche, gevoelige ziel overvallen hebben.
Verbeeld u vooreerst eene lange reeks ongelukken van huiselijken tegenspoed,
welke de jonkheid van Walter, als trouwe gezellen begeleid hebben. Tot slot dier
omstandigheden, eene ziekte, welke zijnen vader jaren lang op het bed hield uitgestrekt
en eindelijk, in de wreedste lichaamsfolteringen, den aangebeden echtgenoot en vader
uit het leven rukte. Eene moeder en teedere zuster tot de uiterste wanhoop gebracht
en, om haar te troosten, eenen jongeling met eene allergevoeligste ziel, die al het
leed in zijn hart moet verkroppen en, door zijnen bedwongen moed, het eenig dierbare,
dat hem op aarde overblijft, moet, trachten, als het ware, tot het leven terug te roepen.
- Hierop nu eenige dagen van kalmen vrede, van vrije ademhaling, welke door den
kunstenaar worden ten nutte gesteld om Antwerpen, die voedstermoeder der schoone
kunsten, te komen bezoeken en er zijne bekwaamheid te vervorderen. Eilaas! in het
vreemde laud wachten hem nieuwe ongelukken: de liefde, het schoonste wat op aarde
bestaat, het heiligste geschenk, dat ons de Godheid gedaan heeft, moet voor hem
slechts dienen, ow hem het lijden, het ongeluk, den rampspoed in al hunne
uitgestrektheid te doen gevoelen. Hij lijdt in zijne ziel, in de ziel zijner geliefde, in
de ziel van allen, die zijner geliefde duurbaar zijn. Hij ziet zijne minnares, in zijne
armen, den jongsten snik geven en denkt nu den laatsten druppel gal uit den beker
des levens genuttigd te hebben. Hij misgrijpt zich. Het ongeluk is van hem slechts
eenen stond weggetogen, om zijne vale vlerken over zijne geliefde familie in
Duitschland weer te gaan nederstrijken. - Hij snelt er naar toe, en vindt zijne moeder
en zuster, zich zelven in armoede gedompeld. Hij worstelt jaren lang tegen de ramp
en richt het hoofd eindelijk op: een aanzienlijk erfdeel heeft het verloren fortuin
hersteld. - Een zachte koesterende zonnestraal schuift weder over de baan zijns levens.
Nu keert
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hij terug naar Antwerpen, om er andere rampspoeden te komen verzachten... Het is
te laat! De rampen zijn onherstelbaar... Dit alles is slechts de geschiedenis van den
armen Walter.
Thans is de jongeling terug naar de familiehaven gekomen; doch in welk eenen
toestand? Hopeloos is hij thans en het hoofd, dat zoo lang aan het onweder weerstand
bood, hangt nu zonder kracht op de borst neder. Zooals ik u reeds gezegd heb, verblijf
ik in zijne woning; al de oogenblikken, welke ik vrij heb. zijn hem toegewijd; ik
tracht hem zooveel mogelijk te troosten en hem moed in te storten. Hij luistert naar
mijne woorden, is door mijne redenen overtuigd en belooft mij alles; doch zijne
beloften blijven zonder uitwerksel: twintigmaal opgebeurd, valt hij weer zoo dikwijls
neder, en zijne geest- en lichaamskrachten gaan zichtbaar achteruit. Ik kan mij soms
niet wederhouden, wanneer ik hem door mistroostigheid overvallen zie, in tranen
los te breken. Tot overmaat van ramp, - en dit is iets, dat mij gansch den moed
beneemt - schijnt hij zijn lot geduldig te verdragen; hij staat noch tegen het noodlot
noch tegen de menschen op en de eenige klacht, welke ik tot hiertoe uit zijnen mond
heb hooren komen, bestaat in de treurige woorden: ‘het is te veel! te veel!’ - Zijne
kwaal is ongeneesbaar....
Meermaals spreek ik met de moeder en zuster, die mij als den tweeden zoon uit
den huize beschouwen, over den toestand van Walter en ik durf aan de teedere
vrouwen niet zeggen, wat ik juist over dien toestand denk: ik wil haar den laatsten
straal van hoop niet benemen. - Ik was met zijne zuster Elisa overeengekomen, om
hem aan te wakkeren eene kleine reize te ondernemen. Tot onze groote verwondering
wil hij, die altijd zoo inschikkelijk is, aan ons verlangen niet voldoen en zegt. slechts
rust noodig te hebben...... Eilaas! het ongeluk is nog niet verzadigd en het wil zijnen
vullen loop hebben. Ik wenschte wel, dat ik mijn leven te Dusseldorf kon blijven
doorbrengen, bij Walter, bij zijne brave moeder, bij zijne engelachtige zuster; doch
eilaas! ik ben mij zelven niet meester en te Antwerpen zijn er ook vrienden, die mij
nauw aan het hart liggen en mijne hulp noodig hebben! - Dit brengt mij op de gedachte
van u terug, mijn goede Frederik, en herinnert mij, dat ik slechts begonnen heb op
uwen brief te antwoorden. - Vergeef mij de korte uitweiding, die ik hier gedaan heb;
zij is toch ook der vriendschap toegewijd en heeft mij het harte verlicht. - Ik kom tot
ons onderwerp terug.
Over de stelsels der dichterlijkheid van den heer Wolfang zal ik
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niet uitweiden. Zulks zou mij te verre brengen en toch zij zijn slechts een gevolg van
de krankheid zijns breins en, kan ik u overtuigen van het bestaan dier krankheid, dan
zullen de stelsels van zelve wederlegd zijn. Ook de vereeniging, de ineensmelting,
de vereenzelving der geesten zullen slechts droomen worden, wanneer gij, zooals ik,
zult gelooven, dat de heer Wolfang een droomer is - een poëtische droomer, mogelijk;
maar toch een droomer. - Laten wij eens uw bezoek op de geheimzinnige kamer die, zoo ik hoor, geene geheimzinnige kamer is, tenminste in den zin, zooals wij
gedachthadden, - terloops trachten uit te leggen.
Laten wij ten eerste aanstippen, mijn goede Frederik, dat gij van natuurwege - en
gij zult het licht bekennen, - eene sterke geneigdheid voor het fantastische gevoelt;
dat gij in droomerijen lust schept en dat uwe zenuwen eene gevoeligheid bezitten,
welke waarlijk buitengewoon is. Wanneer men dit alles in aanmerking neemt, dan
is het niet te verwonderen, ten eerste, dat het zicht der geheimzinnige kamer u
getroffen hebbe, ten tweede, dat het spel van den heer Wolfang, dat, ofschoon gij
het in uwe beschrijving te hoog stelt, toch een echt betooverend spel mag genoemd
worden - want Wolfang is de grootste toonkundige, dien ik ken, - dat dit spel, zeg
ik, uw reeds geschokt gevoel nog dieper misleid heeft en dat die schokking, welke
door het lieve verhaal van Lydia, die ik nog wel levend wenschte, tot den hoogsten
graad was gebracht, u eindelijk in eene soort van ontgeesting heeft doen vallen, welke
u onbekwaam gemaakt heeft het gezond oordeel te bewaren.
Wat blijft er nu, ten tweede, uit te leggen?... Is het de schim, welke gij op den
muur gezien hebt? het inzakken van het kussen der sofa? het geritsel van het blanke
kleed des geestes? - De geesten hebben altijd blanke kleederen aan, en ik wil ze
daarin niet misprijzen. - Is het misschien het zien van den geest zelven, het aanraken
op uwen schouder van de hand van Lydia?... Mijn lieve Frederik, was uwe
geestontsteltenis alleen niet bekwaam, om u al zulke dingen voor te schilderen?
Schijnt in onze droomen ons de wezentlijkheid ook niet tastbaar?... Gij hebt gedroomd,
vriend, gij hebt gedroomd! en het eenige verschil tusschen dien droom en andere is,
dat gij, thans ontwaakt, nog aan de wezentlijkheid gelooft van wat gij meent gezien
te hebben: uwe inbeelding blijft duren, gij blijft ontwaakt voortdroomen...
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Ik heb hier te Dusseldorf kennis gemaakt niet eenen landgenoot, die lang in Amerika
gewoond heeft, alle landen kent en thans de steden van Duitschland voor zijn vermaak
bezoekt. Zijn naam is Van Hardenhoek.(1) Hij schijnt een reeds bejaard man en kent
Antwerpen zeer wel. Het is een wonder schepsel, zooals ik ze geerne zie, geestig en
spitsvinnig en te gelijken tijd een diep doordringend verstand bezittende. Hij had mij
juist gister avond, in het gasthof, waar hij inwoont, verzocht om eene flesch te komen
ledigen en over Nederland te redekavelen. Vol van de lezing van uwen brief, kon ik
mij niet onthouden de samenspraak op het bestaan der geesten en op de kracht van
het geestvermogen te brengen. Wij hebben uren lang - en het verwondert mij nu, statig over dit onderwerp gesproken en de heer Van Hardenhoek was zeer
achterhoudend in zijne beslissingen. Hij bekende, zonder nogtans uwen naam te
kennen noch dien van den heer Wolfang, dat de toonkundige in eenen ziekelijken
toestand verkeerde en dat gij op het punt waart hem daarin na te volgen; doch hij
ging immer van het standpunt uit, dat hij, voor een oogenblik, veronderstelde aan
zulke dingen te gelooven, en hij verdedigde alsdan niet slecht uw stelsel, vriend
Frederik, alhoewel ik hem niets duidelijks van uwen brief gezegd had. Ziende nogtans,
dat hij mij niet kon overhalen, is hij eensklaps van doenwijze veranderd en heeft mij
door stellige redenen willen bewijzen, dat al wat men van zulke dingen verhaalde,
bestaan kon of ten minste te goeder trouw van die het ondervinden, kan geloofd
worden. Hij sprak mij te dier gelegenheid over het magnetismus en zegde mij wondere
dingen gezien te hebben. - Inbeelding! loutere inbeelding! sprak ik. - Het is mogelijk,
zegde hij, doch de feiten kunnen niet geloochend worden. - Die opmerkingen, vriend
Frederik, waren voor mij niet verloren en ik begon inwendig te onderzoeken of ik
uwe wonderbare geschiedenis, bij middel van het magnetismus - dezes bestaan voor
eenen stond aannemende, - niet kon uitleggen. Dan, ook dit middel gelukte mij niet
en ik moest tot mijne eerste gedachte terugkeeren en het alles aan inbeelding, aan
zenuwontsteltenis toeschrijven.
Er blijven twee punten, waarover gij mij met recht eenigen uitleg, eenige verklaring
zoudt kunnen vragen. - Hoe komt het, dat de af-

(1) Zie over die personaadje mijnen roman: Daniël.
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schildering, welke uw vader u van Lydia gegeven heeft, juist overeenstemt met het
beeld, dat gij hebt meenen te zien, en hoe kon de heer Wolfang weten, dat gij elkaar
voor eenigen tijd zoudt hebben moeten verlaten? - Het valt mij moeilijk en niet
moeilijk daarop te antwoorden. Stoffelijke, onwederleggelijke proeven zou ik u voor
het oogenblik niet kunnen geven en moet mij met veronderstellingen bevredigen. Er
zijn honderden middelen, om de onmogelijkheid van zich weder te zien uit te leggen:
gij kunt kiezen. - Wie weet of de heer Wolfang niet eerder dan gij, bij brieve, van
den rampspoedigen toestand uws vaders was onderricht geworden? - Wie weet of
hij zelf niet had voorgenomen des anderdaags s' morgens de stad te verlaten of zich
voor eenigen tijd opgesloten te houden? - Het zou de eerste maal niet geweest zijn,
dat hij zulk een besluit zou hebben gevormd en uitgevoerd. - Indien hem waarlijk
een geest ten dienste stond, die hem van de toekomst kon onderrichten, dan zou ik
zijn geluk benijden en hem wel naar het middel willen vragen, om zoo iets ten mijnen
dienste te hebben. - In de middeleeuwen ook geloofde men, dat de zoogenoemde
toovenaars en tooveressen eenen geest - doch die was nooit schoon, - tot hunnen
dienst hadden, die hen van alles onderrichtte, hun de verborgene schatten aanwees
- en die domkoppen van toovenaars wisten er geen gebruik van te maken; zij waren
en bleven immer arm, woonden in kelders of op zolders en eindigden hun leven op
den brandstapel, - iets dat ook niet zeer kristelijk was en thans beter door de
zinnelooshuizen wordt vervangen.
En, tot de gelijkenis van Lydia komende, is het zeker, dat de Lydia, welke gij hebt
meenen te zien, aan eene vrouw moest gelijken. De afschildering, welke men u later
deed, moest insgelijks het wezen eener vrouw voorstellen; en nu ligt de gansche
knoop in het toeval, dat gewild heeft, dat die twee gelijkenissen zoo goed mogelijk
gepaard gingen, of liever, dat de afschildering der wezentlijkheid met die uwer
verbeelding overeenstemde! - o Liefde voor het buitengewone! Waarom, vriend, de
dingen niet liever op eene natuurlijke wijze trachten uit te leggen, dan wel u op een
ingebeeld gebied te begeven?.....
Beste Frederik, stel toch al die vreemde gedachten uit uw hoofd! Spreek er niet
meer van met den geest in eene andere wereld te vliegen - zich boven het aardsche
te verheffen, - tot de volmaaktheid op te stijgen, - door het gevoel te leven .... De
aarde en wat zij ens aanbiedt, is reeds moeielijk genoeg om begrijpen; kennen wij
eerst goed
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onze woning, ons land, vooraleer in vreemde gewesten te gaan verloren loopen;
begrijpen wij eens goed en voor altijd, dat de volmaaktheid op aarde een droom, een
ijdele droom is, dat een overweldigd gevoel geen gevoel meer mag genoemd worden
en dat ‘door het gevoel leven’ zeggen wil: door het gevoel het lichaam dooden. Geloof mij, vriend, de toestand, waarin gij thans verkeert, mag niet blijven duren;
hij moet afgebroken worden, of weldra zult gij er in uw lichaamsgestel de
noodlottigste gevolgen van gewaar worden. Gij zijt fijn van lichaamsvormen, zonder
dat zoudt gij zoo geene dichterlijke schoonheid bezitten: uwe gesteltenis is die van
eenen zenuwachtigen mensch; uwe zachtblauwe oogen, uwe lichtbruine lokken, uw
doorschijnend vel, de fijne trekken van uw aangezicht, uw breed voorhoofd, alles
zou het mij bewijzen, indien de ondervinding er mij niet reeds lang de
onwederleggelijkste proeven van gegeven hadde. - Welnu, met zulk eene gesteltenis,
zoudt gij niet lang aan de ondermijning van uwen geest wederstaan, en gij zoudt den
kamp niet zoolang volhouden als de heer Wolfang, die, bij eene overdrevene
organisatie van het brein, toch reuzenkrachten in het lichaam bezit. - En met al dat
nogtans, kan men toch licht bij hem bemerken welke verwoesting allengs zijnen
sterken lichaamsbouw ondermijnt en dagelijks eenige zijner krachten wegdraagt.....
En reeds - gij zult het u ook wel herinneren, - heb ik den heer Wolfang over het
afnemen zijner gezondheid hooren klagen; zijne laatste onpasselijkheid, waarvan gij
in uwen brief gewaagt, is nog een bewijs te meer van hetgeen ik hier neerschrijf.
Tot overmaat van ongeluk is het er in de zenuwziekten zoo mede gelegen, dat
hoemeer het stoffelijke van zijne kracht, van zijn bestaan verliest, hoemeer het
zenuwstel aangeprikkeld wordt, hoe meer het in verdelgingskracht aanwint en hoemeer
het zijnen loop verhaast - loop, waarvan het einde eene vroegtijdige dood is. Frederik! laat u deze bemerking tot stof verstrekken van ernstige bedenkingen! Het
is u een plicht u zelven niet te kort te doen, uw leven niet te vergiftigen. Gij hebt
ouders, die in u hunnen grootsten troost vinden, die u als hunnen grootsten, hunnen
eenigsten schat beschouwen; die, met u te zien lijden, geenen gelukkigen stond meer
op de wereld zouden smaken. Gij moogt u zelven, gij moogt uwe ouders geene
rampen voorbereiden..... Nog eens! denk er wel aan!
En nu nog eenige woorden, die aan het voorgaande niet rechtstreeks toebehooren
en slechts aan onze oude vriendschap toegewijd zijn. Bin-
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nen eenigen tijd keer ik naar het vaderland terug. - Mijn toestand is pijnigend! gij
zult het reeds gevoeld hebben. - Ik zou willen bij Walter blijven, hem vertroosten en
zijnen moed trachten te doen herleven; ik ben aan het gezelschap zijner moeder en
van zijne zuster Elisa verkleefd, en ten zelfden tijd roepen andere belangen mij naar
mijne geboortestad terug: ik moet u eene weldoende hand komen toereiken. - Bij
mijne terugkomst hernemen wij onze avondwandelingen en wij zullen weder dit
zoolang gemiste en zoo zoet genot smaken. Twee andere zware belangen zijn vlij
ook nog opgelegd: het eene door Walter: het betreft eenen ongelukkige, die uit de
maatschappij verbannen is en wiens lot het grootste medelijden verdient. - Ik zal u
dit later uitleggen. - Het andere werd mij door den heer Van Hardenhoek, van wien
ik hier voren sprak, opgelegd, en ik heb hem beloofd er voor te zorgen. Ik moet hem
in eene zaak voor spioen te Antwerpen dienen, er de daden en den toestand van een
huisgezin gadeslaan en er hem verslag van doen. Het is eene heerlijke bespieding,
mijn vriend, eene schoone daad en die mij de grootmoedige inborst van den heer
Van Hardenhoek in al hare schoonheid heeft doen raden. Ik mag u die personen niet
noemen en kan alleenlijk zeggen, dat mijn oude vriend eene voorzienigheid wil zijn
voor eenen jongeling, dien gij kent en welke bezig is met te pogen zich een fortuin
door werken aan te schaffen. Gelukt die jongeling niet in zijne pogingen, dan zal
hem, wanneer het noodig is, het fortuin met eene milde hand geschonken worden en
in eene ruime maat; want de heer Van Hardenhoek is oneindig rijk. - Er zijn laffe
zielen in de wereld, ja; maar Goddank! men vindt er ook nog die, rein en zuiver, de
edelmoedigste, daden verrichten en ons het menschdom doen blijven beminnen. Mijn nieuwe vriend is van die soort.
Ik moet u niet zeggen, mijn lieve Frederik, welk genoegen gij mij zoudt verschaffen
met mij, vóór mijn vertrek van Dusseldorf, nog eenen brief te doen geworden. Ik
reken daar zelfs op en vlei mij, dat hij min fantastisch en meer stoffelijke zal wezen.
In allen gevalle schrijf mij zooals gij voelt en niet om mij te believen.
Mijn' hartelijken handdruk en blijf welvarend!
UW FRANS.
Naschrift. Zoo ik, in mijnen brief, over het gevaar niet spreek, waarin uw brave vader
verkeerd heeft, geloof daarom niet, mijn vriend,
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dat zulks door vergetelheid gebeurd is of door het weinig belang, dat ik daar in stel.
Neen, Frederik, het is enkel, omdat ik die zaak niet heb willen mengen met de soort
van schertsenden twist, waaruit mijn brief samengesteld is. - Gij weet genoeg hoe
ik aan uw gansch huisgezin verkleefd ben en hoe hoog ik uwen vader, in het bijzonder,
schat, Welnu, meet daarvan af, hoe zeer ik, door het vernemen zijner rampspoedige
ziekte, ben getroffen geworden en hoe gevoelig ik er aan geweest ben. Gelukkig dat
thans alle gevaar voorbij is en wij niets meer te vreezen hebben! Zonder dat zou ik
weinige geruste stonden in Duitschland meer kunnen doorbrengen. Doe den braven
man mijne bijzondere groetenissen, vriend Frederik, en zeg hem welk deel ik in uw
aller smarten genomen heb.

III.
Frederik aan Frans.
Mijn goede Frans,
Uw brief heeft mij eene der pijnlijkste aandoeningen veroorzaakt, welke ik ooit ben
gewaar geworden. - Waarom toch schijnt het op de wereld eene wet te zijn, dat ons
de grootste smarten worden toegezonden door hen, die ons het nauwste aan het hart
liggen!... Dat is voorzeker eene groote zwakheid van den mensch, en mogelijk wel
aan het onvolmaakte stelsel, dat onze maatschappij bestiert, toe te schrijven. - Doch,
geene smart zonder genot, mijn beste Frans, ik heb het altijd ondervonden en uw
brief geeft er mij weder eene proef van: uwe openhartige spraak, hoe scherp zij mij
ook in de ooren klinke, hoe snijdend zij mij door het hart vlijme, is mij eene klare
getuigenis van de zuivere vriendschappelijke gevoelens, welke u bezielen, van de
echte genegenheid, welke gij mij toedraagt. - Gij vertrekt van een ander standpunt
als ik en gij redeneert volgens hetzelve. Ik voel van eene andere hoogte, of, zooals
Wolfang het zegt, waar gij u met het hoofd bevindt, daar sta ik met de voeten, waar
gij uwen loop staakt, daar begin ik mijne vlucht te nemen - Dit gevoelen van Wolfang
opperen, zal u ten zelfden tijd doen kennen, dat de toonkundige met uwe gezegden
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eenigszins bekend is. Zulks belge u niet, want ik heb er geene schuld in: ziehier op
welke wijze Wolfang van alles is onderricht geworden.
Toen ik uwen brief ontvangen, gelezen, herlezen en goed nagedacht had, had ik
mijmerend, het hart door droefheid geschokt en den geest door zwaarmoedige
gedachten overvallen, mijne woning verlaten. Ik was met den heer Wolfang
overeengekomen eene kleine wandeling te doen. Wij stapten, bijna sprakeloos, de
stad uit en, wanneer wij ongeveer eene halve mijl ver gegaan waren, zetteden wij
ons op den kant eener gracht in het donsige gras neder. Dan eerst sloeg Wolfang
zijne oogen met aandacht op mij, bleef eenige stonden met strakheid staren en zegde
eindelijk:
‘Lieve vriend, er is iets, dat uw hart benauwt?’
‘Ja, Wolfang, ik ben zwaarmoedig, mistroostig.’
‘Ik zie het genoeg en gij hebt ongelijk... Dan, dit zal allengs beteren. Ik heb ook
fel moeten strijden, eer ik tot de klaarzichtigheid heb kunnen overgaan, en de
ondervinding heeft mij geleerd, dat het eene nuttelooze zaak is den geest door
tegenstand te laten neerslaan. Gij hebt eenen brief van Frans ontvangen, niet waar?’
‘Ja,’ zegde ik.
‘Die brief heeft u ontrust en geen wonder; het nieuwe leven, dat gij hebt leeren
kennen, is u nog niet zoo eigen, dan dat gij er soms niet eenige verduisteringen zult
zien in oprijzen; de weg, dien gij ingetreden zijt, is u nog zoo verre niet bekend, dat
gij u soms niet zult verschrikt voelen voor de hinderpalen, welke zich zullen opdoen.
Doch, dat ook is al niet erger... Het moet zoo vergaan, wilt gij de noodige kracht
eindelijk in den gevergden graad verkrijgen, wilt gij eindelijk sterk genoeg worden,
om moedig het hoofd tegen alles te verheffen. Wanneer de beproevingen niet boven
uwe macht gaan, dan dienen zij slechts ter versterking... - Ziedaar dien frisschen
scheut, ging Wolfang voort, met zijnen vinger op eene groene plant drukkende, zie! daar schijnt hij thans neergeveld te liggen. Hij is echter niet verbroken, vriend
Frederik, en, indien gij binnen de drij dagen hier wilt terugkeeren, zult gij hem weder
met het hoofd naar de zon gericht zien en de tegenspoed zal slechts gediend hebben,
om hem meer kracht, meer leven bij te zetten. Het is niet voordeelig, dat de jonge
planten in den beginne al te weelderig opschieten; het lijden is hun eene
noodzakelijkheid en doet hun kracht erlangen. De mensch is, in dit geval, als de
planten: de ziel ook moet tegenwerking ontmoeten, zonder dat
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bleve zij onmachtig. En toch, weet gij het niet reeds! het bestaan op de wereld is een
gedurige strijd; het geluk huist hier niet. Het vliegt soms wel eens over het menschdom
en raakt dan hier en daar een schepsel met zijne gulden vleugelen aan, doch verblijven
doet het niet op aarde. Alleen zalig zijn die, welke de macht bezitten, om het geluk
in zijne vlucht te volgen en in zijne stralen te verblijven... Dat is ons mogelijk en aan
al wie door den geest, door het enkel geestgevoel kunnen leven...’
Wolfang zweeg gedurende eenige stonden en ging dan weder voort:
‘Ik zie in uw binnenste, Frederik, dat gij uwen vriend Frans nog niet goed begrepen
hebt; ik zal hem u heter doen kennen. - Frans, en ik deed het u reeds andermaal
opmerken, bezit niet het hooge gevoel des geestes; doch zijn hart is een kostelijke
schat... Daarin woont een ander gevoel, dat hij mogelijk in eenen hoogeren graad
dan wij bezit: hij heeft u daarvan reeds proeven gegeven en gij zult er nog grootere
van verkrijgen. Hij is een oprechte vriend, die alles voor zijne vrienden zou en zal
opofferen... Ik zie hem in Duitschland, ik zie wat er in zijn braaf hart omgaat. Hij is
daar bij eenen ongelukkigen vriend, voor wien hij zijn leven, zonder aarzelen, zou
ten beste geven, indien hij daardoor dien vriend den vrede en de gezondheid kon
terugschenken. Eilaas! al zijne pogingen zijn om niet: zijn vriend is voor hem
verloren... Arnie ziel, maar gelukkige ziel! Zij heeft veel geleden... De moeder en
zuster, brave schepsels, uitgelezen schepsels!...’
‘Maar, vriend Wolfang,’ onderbrak ik, ‘hoe weet gij al die bijzonderheden?’
‘Waarom zoeken op welke wijze, Frederik, wanneer men gevoelt?’
Alsof die bemerking den loop der gedachten van den toonkundige onderbroken
hadde, liet hij het hoofd zakken en zweeg stil. Hij staarde eenen langen tijd op de
planten en bloemen, welke rond ons op het grastapeet prijkten, en zegde eindelijk,
eene blauwe bloem van den stengel rukkende:
‘Frederik, bezie die bloem eens gedurende eenige stonden en met aandacht.’
Wanneer ik aan dit verzoek voldaan had, sprak hij verder:
‘Wat zegt u die bloem?’
Ik antwoordde niet en gaf de bloem mistroostig terug. Wolfang merkte mijne
treurige uitdrukking en zijn wezen scheen daardoor verlevendigd te worden. Hij ging
op eenen zachten toon voort:
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‘Broeder, gij zult weleens de spraak der bloemen verstaan... Aan Lydia was die
bekend en nooit hebben wij ons over die spraak misgrepen. Wat eene bloem voor
haar zegde, zegde zij ook voor mij. Al wat in de natuur leven ontvangen heeft, bezit
eene spraak, een gevoel, een verschillend gewaarworden en uitdrukken. - Het zicht
dier bloem heeft u treuriger gemaakt, dan gij te voren waart; is het niet zoo, Frederik?’
‘Ik moet het bekennen.’
‘Zij deed op mij hetzelfde uitwerksel. Hare kleur nogtans is frisch en lachend, hare
vormen zijn schoon, hare houding is vrij; zij heft haren kelk met kracht in de hoogte
en toch is zij treurig en haar zicht boezemt moedeloosheid in.’
‘Wie weet of zij niet gevoeld heeft, dat haar stervensuur had geslagen?’
‘Wie weet of zij om het afzijn baars lievelings niet treurt?’ antwoordde Wolfang.
- ‘Zie, daar heeft eene andere bloem gestaan, die men ook van den stengel gerukt
heeft; misschien waren die twee levens aan elkaar verbonden...’
‘Maar is het geene wreedheid, Wolfang, zoo dit leven te krenken?’
‘Neen, Frederik; want die bloem zal in eene prachtigere bloem herleven; haar
schoon zal door eene grootere schoonheid vervangen worden; meer lucht, meer licht
staat haar te wachten... Denkt gij, dat de verwoesting, welke ik aanricht een toeken
mijner macht is? - Neen, het is integendeel een bewijs der menschelijke zwakheid.
Wanneer ik eene plant of een dier verniel, denkt gij dan, dat ik leven beneem? O
neen; want uit die schijnbare verwoesting put de natuur nieuwe krachten. Ik heb haar
slechts tot werktuig gediend.’
‘Maar, ingeval ik dit stelsel wil voortdrijven, zou ik er dan niet kunnen uit besluiten,
dat let geoorloofd is eenen mensch van het bestaan te berooven?’
‘Gij verdwaalt, Frederik, en dat is het gevolg der redeneering. Neen, vriend, de
mensch mag in geen geval vrijwillig van het bestaan beroofd worden, en ziehier
waarom: - De mensch is het hooge punt der natuur: zijn wezen is het volmaaktste
werk, dat de natuur trapsgewijze heeft kunnen voortbrengen: hooger kan zij niet
klimmen. Slechts de mensch kan op zichzelven, doch alleenlijk door zijn bestaan,
tot eenen hoogeren trap van volmaaktheid geleid worden... Nu zult gij licht voelen,
dat men, door het lichaam des menschen te dooden, de natuur doet achteruit gaan, en dat alleen mag verdelging genoemd
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worden; want men verbreekt een werktuig, dat nog dienstig zou kunnen wezen, om
tot het bereiken der volmaaktheid gebruikt te worden; men breekt eene der schakels,
die ons aan de Godheid verbinden.’
‘Denkt gij, Wolfang, dat de mensch tot eene echte volmaaktheid kan opgeleid
worden?’
‘Durft gij er een oogenblik aan twijfelen, beste Frederik? Gevoelt gij het niet in
uw binnenste? En dan zelfs indien gij het niet gevoeldet, wordt het u dan nog niet
klaar genoeg door den gang der zaken bewezen? Is er geene gedurige opklimming
van de verwijderdste tijden af, waarvan wij het geheugen bezitten, tot op onze dagen
geschied? Is de mensch niet allengs verbeterd en meer beschaafd geworden?’
‘Maar bestaat er niet eerder, Wolfang, eene gedurige klimming en daling?... Wij
lezen van de oude volkeren, hoe verre zij in alles gevorderd waren; wij zien nog de
overblijfsels van hun vernuft, van hunne kunsten, en wij, die zoo lang na hen gekomen
zijn, wij zijn nog onbekwaam hen in vele dier dingen te evenaren, laat staan te
overtreffen...’
‘Broeder, gij verstaat de beschaving zooals het gemeen der menschen die verstaat
en, zooals het gemeen der menschen verkeert gij in dwaling. - Men bedriegt zich
over de middelen, die tot de beschaving leiden. - Kunstgevoel, wetenschappen,
voortbrengsels van het vernuft zijn dingen, die wel tot de beschaving kunnen
medewerken, indien men ze niet misbruikt; doch zij maken den grond der beschaving
niet uit. De verfijning des menschen licht niet in stoffelijke voortbrengsels; zij ligt
in de ziel, in het gemoed... Het verhevene gevoel alleen is beschaving; de kunsten
en wetenschappen, vruchten van het vernuft, houden mogelijk de beschaving meer
achteruit, dan zij ze doen voortgaan. Zij bederven en maken de ziel flauw. En wanneer
gij de zaken langs dien kant beschouwt, zult gij volkomen van mijne meening wezen.
- Waart gij hooger in het gevoel geklommen, broeder, ik zou deze manier van spreken
en betoogen kunnen daarlaten; dan, zulks zal komen; maar voor het oogenblik moet
ik mij nog voor vele dingen op de hoogte van uw gevoel stellen. Nu verder. - Ga
eens den gang der wereldsche dingen na. Wat zien wij in de oudste tijden, waarvan
men gewaagt?... Het is de stoffelijke macht, het zijn stoffelijke dingen, die alleen den
voorrang in de maatschappij genieten. Men aanbidt de Godheid onder stoffelijke
vormen; men bukt voor lichamelijke macht en kracht: het is de afschildering der
oudheid; het is de ijzeren eeuw
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der dichters, der voelers, van die uitverkorenen, te zeer in de wereld miskend. Ja,
vriend Frederik, een echte dichter is een uitverkoren; hij is de man, die het dichtst
aan de Godheid raakt... - Gaat gij nu verder in de algemeene geschiedenis, dan zult
gij zien, dat er een tweede stap gedaan wordt, en die tweede stap is de kracht van
den geest. Die geest heeft voor werktuig het woord. Het is het tweede tijdstip door
de dichters onder de zilveren eeuw afgebeeld. De derde stap moet thans nog
geschieden; hij is ook voorspeld geworden: hij zal ons tot het rijk van het gevoel
brengen. Het zal een gulden tijdstip zijn, het zal het toppunt der beschaving uitmaken...
Voelt gij nu de drij trappen, Frederik? ijzer, zilver, goud?... Het ijzer is de aarde, het
donkere, de voortbrenger; het zilver is het halve licht, de weerschijn, de maan, het
voortgebrachte; en het goud is de zon, het volle licht, de geest van de twee eerste
afstammende.’
‘Maar als het laatste tijdstip dier drievuldigheid zal gekomen zijn, vriend Wolfang,
wat zal er dan geschieden?’
‘Dan is het menschdom tot zijne bestemming geraakt, dan zal het, door de
zuivering, tot zijnen eersten oorsprong, dat is God, teruggekeerd wezen en dan zullen
de lichamen verdwijnen en de wereld zal niet meer bestaan, zooals wij ze thans zien;
dat is te zeggen, dat het menschelijk leven een einde zal genomen hebben, en er niets
meer dan de ziel zal overblijven. Dan ook zal hetgeen men ons door den laatsten dag
des oordeels afbeeldt, gekomen zijn; dan verspreidt zich de gelukzaligheid over alles
en er zal geene duisternis meer bestaan: het licht zal de zege behaald hebben...’
Ik bleef over al die vreemde gezegden nadenken en kon er mij des te ongestoorder
in verdiepen, daar de heer Wolfang ophield met spreken, en, van zijnen kant, insgelijks
in mijmering scheen te verdwalen. Eenige oogenblikken later stonden wij beiden
recht en keerden wandelend naar de stad terug. Ik kan u niet herhalen, mijn goede
Frans, welke samenspraken wij, onder het wederkeeren hielden. Alleenlijk herinner
ik mij nog eene kleine geschiedenis, welke Wolfang mij mededeelde en die, tijdens
zijne opsluiting in het gesticht voor krankzinnigen was voorgevallen.
Het mag u niet verwonderen, vriend Frans, dat ik na uwen brief, waarin gij mij
zoo duchtig tegenspreekt, u nog zoo vrij en vrank mijne gevoelens mededeel en mijne
levenswijze uitleg. Ik denk zulks aan onze vriendschap verschuldigd te zijn. Er is
een strijd tusschen ons opge-
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rezen: gij gelooft, dat ik op eenen dwaalweg ben versukkeld; ik denk, dat gij mijnen
toestand niet goed begrijpt, en ik schrik voor de bepleiting niet af en wil haar meer
stof leveren. Gij gelooft mij krank en, aangenomen, dat het zoo zij, wil ik u al de
uitgestrektheid mijner kwaal toonen en uw oordeel, zooveel mogelijk, inlichten. De
toekomst zal uitwijzen, wie van ons beiden het recht voor heeft. - Die uitlegging
gegeven zijnde, ga ik verder en verhaal u de kleine episode van Wolfang.
Men had Wolfang, zooals gij reeds weet, gedurende zijne ziekte en terwijl hij in
eene koorts verdwaald lag, naar het gesticht vervoerd. Hij bleef gedurende eenige
dagen te bed, zonder te weten wat er rond hem omging, of waar hij zich bevond: hij
leefde gedurende dien tijd, zooals hij mij gezegd heeft, met Lydia en wist van de
aarde niets meer. Dan eindelijk kwam hem het lichamelijk bewustzijn terug en zijne
gezondheid herstelde zichtbaar. De geneesheer had hem bevolen zooveel mogelijk
de frissche lucht te scheppen en hij gehoorzaamde des te liever aan dit bevel, daar
er zich een prachtige tuin in het gesticht bevindt. Bijna den ganschen voormiddag
bracht hij door met in de lanen en op de breede grasperken van den hof te wandelen
en de bloemen en planten te bezichtigen. - Den tweeden dag zijner wandeling werd
hij eenen persoon gewaar, die beweegloos op eene bank zat te rusten en zich in de
warme zonnestralen koesterde. Dit gezicht deed eenen buitengewonen indruk op de
ziel van Wolfang; hij naderde dichter en bleef eenigen tijd op den krankzinnige staren.
Het was een jongeling, die omstreeks de vijf en twintig jaren kon bereikt hebben:
zijne wangen waren ingevallen; zijne oogen, welke hij gedurig gesloten hield, waren
hem diep in het hoofd gezonken; zijn schedel was breed en zijn gansch lichaam was
van eene buitengewone magerheid. Zijne handen inzonderheid waren zoo tenger en
zoo doorschijnend, dat men de beenderen en pezen door het vel kon onderscheiden.
Wolfang voelde zich het hart door medelijden overgoten; hij stapte tot bij den kranke
en vatte hem bij de hand. De bewaarder, welke den jongen man nooit verliet, kwam
op dit gezicht toegeschoten, vreezende denkelijk, dat er iets mocht gebeuren, dat den
zieke nadeel kon toebrengen; doch Wolfang, den bediende zachtjes met de hand
terughoudende, zegde:
‘Vrees niets, vriend, er zal mijnen broeder geen leed geschieden.’
Nauwelijks had de toonkundige die woorden uitgesproken of de
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zieke opende de oogen, staarde zacht op Wolfang en hem stil de hand drukkende,
zegde hij:
‘Mijn broeder.’
‘Hij spreekt!’ riep de bediende, ten uiterste verbaasd; want het was de eerste maal,
dat men een woord uit 's jongelings mond hoorde komen. - Doch, zonder op de
verbazing des bedienden acht te slaan, ging de toonkundige voort:
‘Gij kent mij, broeder?’
‘Ik herken u,’ zegde de zieke, ‘hebben wij niet lang reeds in dezelfde wereld,
boven het aardsche gewoond?’
‘Gij zegt wel,’ sprak Wolfang, ‘onze zielen kennen elkaar.’
En dit zeggende, liet de toonkundige zich naast den kranke op de rustbank
neerzakken. - Intusschen had de bediende zich verwijderd en was weldra met den
overste des gestichts en eenige anderen teruggekomen, om hen van de wonderbare
herkeering der spraak des zieken getuige te doen zijn.
Wolfang had, in het neerzitten, onwillig de hand des jongelings losgelaten en wilde
de samenspraak voortzetten; doch hij kreeg geen antwoord nier: de zieke had de
oogen terug toegesloten en scheen weder, zooals immer, van het uitwendig gevoel
beroofd. Dit zicht bedroefde den toonkundige en nu, terug de hand des jongelings
grijpende, vroeg hij hem met belangstelling naar den staat zijner gezondheid De
zieke antwoordde op die vraag niet; maar wel op de voorgaande, welke Wolfang
gedaan had, toen hij de hand had losgelaten. De samenspraak ging alsnu
ononderbroken voort; de aanhoorders waren ten uiterste verwonderd; doch de twee
sprekers sloegen daar geene acht op en gingen ongestoord verder in hunne
redekaveling. Bij de menigvuldige dingen, welke er gezegd werden, verhaalde de
jongeling in eenige woorden de gesteltenis van zijnen levensloop, welke oorzaak
van zijnen tegenwoordigen toestand was, en sprak aldus:
‘Ik had besloten mij aan den dienst der kerk te wijden en moest des anderdaags
mijne eerste wijding ontvangen, toen ik des nachts een visioen had. Ik zeg visioen,
broeder, omdat men gewoon is die dingen aldus in de wereld te noemen. - Ziehier
wat er geschiedde: - Op eene groote uitgestrektheid, eene ijdele ruimte, zooals de
woestijnen zonder einde, welke men in Arabië aantreft, zag ik in het midden eenen
kring in het zand rondom mij geteekend. Aan dien kring kwamen zich een aantal
geteekende lijnen vasthechten, welke zich in rech-
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ten loop in de wijde uitgestrektheid verloren. - Naast mij stond een geest, wiens
vormen ik met het oog niet kon onderscheiden; doch wiens spraak ik duidelijk kon
hooren en wiens tegenwoordigheid ik gevoelde: ‘Dat is uwe baan!’ zegde de geest,
op eene der lijnen wijzende. Ik plaatste den voet op de lijn en begon voort te wandelen.
- Nadat ik gedurende eenigen tijd was voortgetreden, wendde ik de oogen aandachtig
rond... Vóór mij op de baan zag ik niemand; doch aan mijne zijde en op andere banen
zag ik een aantal mijner vrienden en kennissen wandelen, welke denzelfden
maatschappelijken stand als ik uitgekozen hadden. - ‘Waarom,’ vroeg ik aan den
geest, die immer naast mij bleef, ‘waarom wandelen mijne broeders op die andere
wegen?’
- ‘Gij zijt op de rechte baan,’ antwoordde mijn geleider.
- ‘En waarom bevinden zich mijne broeders hier dan ook niet? Stellen zij zich dan
hetzelfde doeleinde niet voor?’
- ‘Uwe broeders, zegt gij! Zij zijn uwe broeders niet; zij hebben met u niets gemeens
dan de kleeding, het uitwendige.’
- ‘En ik ben gansch alleen op den weg! Hoe komt het toch, dat zij zoo verre van
mij zijn - en, volgens ik kan zien, zullen zij zich allengs meer en meer verwijderen?’
- ‘Zoo is het, want de wegen loopen recht; doch gij zijt niet alleen op de baan,
zooals gij denkt; ga voort en gij zult andere broeders vinden...’
‘ Ik liet het hoofd op de borst zinken; doch stapte moedig voort. Na eenen langen
tijd gegaan te hebben, vond ik eenen zwakken grijsaard op den weg uitgestrekt liggen.
Verschrikkelijk was het schouwspel, dat zijn zicht mij opleverde. Eene gapende
wonde was in zijne borst gemaakt en eene bloedstraal vloeide onophoudelijk uit het
binnenste zijns harten. Om zijnen eerbiedweerdigen schedel was een ijzeren band
geklemd, welke met eene vijs kon toegewrongen worden. Terwijl ik bij den rampzalige
stond, zag ik dien band, door eene onzichtbare werking, dichter toehalen. Ik bukte
mij tot den ouderling en wilde hem van den grond oplichten; doch hij sloeg minzaam
zijne oogen op mij en, mijne hand zachtjes terughoudende, sprak hij:
- ‘Ga slechts verder, ik ben ongeneesbaar: mijne krachten zijn te verre weg; ik kan
niet meer; tracht gij de goede baan ten einde te wandelen... Gij zijt nog jong, gij zijt
sterk en krachtvol en reeds ver gevorderd... Ga voort, ga voort en bekreun u om mij
niet!’
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‘Dan, ik wilde niet gehoorzamen; doch de geest, die naast mij stond, zegde nu ook:
‘ga voort’ en ik moest mijnen weg hernemen. Geen kwaart uurs was ik verder gegaan
of een andere broeder deed zich voor mijne oogen op. Eene breede wonde bloedde
hem, zooals bij den eerste, aan het hart; doch zijn hoofd was op eene afschuwelijke
wijze doorploegd en verhakkeld. De tranen borsten mij, bij dit beschouwen, uit de
oogen:
- ‘Broeder! broeder!’ riep ik, ‘wie heeft u zoo mishandeld?’
- ‘Wie deed Kristus, den verlosser der menschen mishandelen?’ was zijn antwoord.
- ‘Martelaar!’ hernam ik, ‘laat mij uwe wonden verbinden, laat er mij de olie en
den balsem der vertroosting in gieten!’
- ‘Neen, broeder, houd u niet langer bij mij op: de weg is nog zoo lang en er zijn
nog dieper ongelukkigen; tracht slechts de baan ten einde te komen...’
- ‘Neen,’ riep ik, ‘ik zal u niet in dien schrikwekkenden toestand verlaten!’ - Doch
de geest sprak weder:
- ‘Ontneem uwen broeder de martelkroon niet en ga voort!’
‘En wederom was ik gedwongen voort te wandelen.
‘Nog eenige broeders ontmoette ik op mijne lange baan, en telkens zag ik de
smarten vermeerderen; hun toestand was zoo afgrijselijk, dat ik het u niet zou kunnen
beschrijven. Eindelijk zegde mij de laatste, bij wien ik stil bleef:
- ‘Ik ben het verst op de baan voortgesukkeld, en zie nu of er een lijden is, dat met
mijn lijden kan vergeleken worden... Broeder! broeder! wat kan ééne goede ziel tegen
millioenen bedorvene zielen? Wat kan één gezonde geest tegen duizenden bedorvene
geesten aanrichten?... Wee! wee! alle vleesch heeft zijnen weg bedorven! Diegenen,
welke het heiligdom moesten bewaren, hebben het onteerd! het heilige vuur brandt
in hunne zielen niet meer! Zij, die door den Almachtige bestemd zijn, om als schakel
tusschen Hem en het menschdom te dienen: zij, die de harten zouden moeten
verteederen en het zielengenot op aarde zouden moeten doen heerschen; zij treden
hunne bestemming met de voeten en, aan vuig zingenot verkleefd, kunnen zij slechts
het stof aanbidden. De dag der verdelging zal voor hen geboren worden en eeuwig
zal de vloek der ongelukkigen op hun schuldig hoofd drukken...’
- ‘Geenen moed verloren, broeder,’ riep ik; ‘de martelkroon ontvangt gij hier en
ik ga ze verder zoeken!’

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 3

53
- ‘De martelkroon! En onze arme broeders, het menschdom waarheen loopen zij?’
‘Bij die bemerking voelde ik mij het hart als toewringen: ik viel met het aanzicht
ter aarde en riep nu met mijnen rampzaligen broeder: ‘Wee! wee!’
Die kreet klonk verschrikkelijk door de wijde uitgestrektheid en duizenden ethos
herhaalden: wee! wee!...
‘Hier brak het visioen af, ten minste herinner ik mij niet meer wat er verder
geschiedde.
‘Des anderdaags 's morgens ging ik mijnen overste vinden en legde hem het
nachtgezicht uit. Ik toonde hem, met krachtige woorden en met eene ongewone
welsprekendheid, hoe men niet dan de slechte wegen bewandelde en hoe verdwaald
men voortstapte. - Mijn overste antwoordde weinig en deed mij op mijne kamer
sluiten. Wat er verder gebeurd is, weet ik niet. Ik begon van dit oogenblik af slechts
inwendig te leven. Thans ken ik niemand mijner oude vrienden meer.’
‘Maar hoe hebt gij mij dan herkend, broeder?’ vroeg Wolfang.
‘Omdat onze zielen zich verstaan,’ sprak de jongeling.
Wolfang voelde zich alsdan in eene diepe mijmering verdwalen; hij liet de hand
des zieken los en nu herviel deze in zijne vorige spraaken roerloosheid. Men droeg
hem uit den tuin en legde hem ter rust. - De toonkundige werd sedert dien dag
meermaals bij den jongeling toegelaten en telkens, wanneer hij dezes hand aanraakte,
kon hij met hem redekavelen.
Ik wil uit dit alles geene gevolgen trekken, mijn beste Frans, en laat dit aan uwen
onderzoekenden en alles uitleggenden geest over. Gij zult licht de oorzaak en de
reden daarvan opsporen. Het visioen zal een visioen zijn en daarmede is het uitgelegd.
De ontbinding der tong des jongelings, zoodra Wolfang dezes hand aanraakte, zal
eene inbeelding wezen; de overste en de bedienden van het gesticht zullen zich
ingebeeld hebben, dat de zieke sprak, ofwel het is alles eene verbeelding van Wolfang
zelven, ofwel nog, het gebeurde zal ditmaal aan het magnetismus moeten
toegeschreven worden. - Ik loochen dit laatste niet; doch magnetismus is slechts een
naam, een woord, en dan blijft er nog altijd uit te leggen, wat er door en in het
magnetismus gebeurt en waarom en op welke wijze de werkingen van den eenen
geest op den anderen geschieden kunnen. Denk er aan, vriend Frans, denk er aan en
leg mij dit alles op eene natuurlijke wijze uit, indien gij kunt.
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Tot hier is mijn brief eerder wetenschappelijk dan iets anders. Thans van den onden
vriend aan den ouden vriend. - Uwe schets, beste Frans, van de geschiedenis van
Walter heeft mij diep getroffen. Ik heb den braven Duitscher te Antwerpen gekend
en wilde thans bij hem zijn, om hem, door u geholpen, moed en troost te verschaffen.
Doe hem mijn vriendschappelijk aandenken herinneren en zeg hem welke gevoelens
er in mijn hart wonen; - dat zal hem mogelijk eenen stond genoegen doen smaken...
Uwe woorden over de moeder en zuster van Walter doen mij die twee vrouwen
hoogachten en beminnen. Ik gevoel, dat het twee dier blanke zielen zijn, welke op
aarde door de wreedste tegenspoeden overvallen worden en, als het ware, voor hare
medemenschen moeten lijden. Ik geloof, dat onze zielen elkaar goed zouden begrijpen;
spreek haar van mij; zeg dat uw vriend, ofschoon hij haar nooit gezien hebbe, ze
eerbiedigt en met broederlijke liefde aan haar denkt; dat hij zich in de ziel met u allen
vereenigt en aan u in het bijzonder den last oplegt dubbel liefderijk en vertroostend
voor haar te wezen.
Ik gevoel te sterk, mijn goede Frans, hoeveel troost gij in dit rampzalig huisgezin
kunt storten, om u nog te durven aansporen uwe terugkomst naar Antwerpen te
bespoedigen. Hoe brandend mijn verlangen ook zij, om u terug te zien, vrees ik thans
eigenlievend te schijnen met u dit verlangen te doen kennen. Beslis gij dan vrij
daarover, mijn vriend, en zie wat u best te doen staat. Verder durf ik niets zeggen.
Kende mij uw nieuw aangenomen vriend, de heer Van Hardenhoek, ik zou u
verzoeken hem eenen hartelijken handdruk voor mij te geven. Dan, doe het toch
maar. - Wat gij over hem schrijft, doet mij de schoonheid zijner ziel voorgevoelen,
doet mij het zuivere zijner gevoelens kennen, met een woord, doet mij den
zonderlingen braven man volkomen begrijpen, - en zulke gedachten zijn immer
vertroostend, zijn immer zielbalsemend.
Nu, vriend, vaarwel; ik verwacht mij aan uwe komst of aan eenen brief.
Uw immer verkleefde
FREDERIK.
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IV.
‘Neen! duivels! neen! geen' brief meer! vriend Frederik,’ riep Frans uit, als hij het
schrift doorlezen had. ‘Neen! geen' brief weer, ik kom, ik vlieg naar Antwerpen; gij
zult mij aan uwe zijde zien, eer het vijf dagen verder is. - Er mag geen tijd meer
verloren wornen; ik moet u eene hand komen toereiken, u uit den afgrond redden,
of, wacht ik langer, dan kon het licht gebeuren, dat ik u, bij mijne wederkomst, met
uwen zielsvriend Wolfang terug in het gesticht vonde opgesloten, waar gij hem dwaas genoeg, - hebt doen uittreden... Hoe is het toch mogelijk, dat in onze eeuw
van verlichting de menschelijke geest zich nog in zulke dwalingen kan verliezen en
dat bij menschen, wien het anders aan geen diep verstand, aan geen gevoel mangelt!...
Dat gaat boven mijn begrijp... Dezen avond nog vertrek ik...’
En dit zeggende, had Frans reeds begonnen zijne kleederen toe te vouwen en zijn'
reiskoffer gereed te maken.
Eensklaps stond hij nu weer stil en sprak:
‘En de belofte, die ik aan Elisa en aan Walter gedaan heb, van morgen eene
wandeling in de omstreken der stad te doen?... Ik heb zooveel moeite moeten
aanwenden, om den vriend over te halen, en ik droom reeds dagen lang aan het genot,
welk ons dit uitstapje zal verschaffen... Bah! dat alles mag mij niet tegenhouden: de
vriendschap vraagt al andere opofferingen!... Maar indien ik mijn vertrek eenen dag
vertraagde, indien ik slechts overmorgen Dusseldorf verliete?....’
En Frans herlas nog eens den brief van zijnen vriend Frederik. - Toen die lezing
geëindigd was, zegde hij:
‘Neen! het is besloten! Doen wij onzen plicht, zonder achterwaarts te zien. Nog
eens! de vriendschap eischt het. Eenen dag later is het mogelijk voor altijd te laat...’
En nu ging hij weder voort zijn' koffer te vullen.
Toen hij zijne reiskleederen had aangetrokken, verliet hij zijne kamer en ging
Walter opzoeken, om hem zijn besluit te doen kennen. Walter verbleekte op het zicht
van Frans en sprak:
‘Gij gaat vertrekken?’
‘Het moet zijn, vriend.’
‘En waarom zoo haastig dit besluit?’
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‘De brief, dien ik daar straks ontving, maakt het mij tot eenen geheiligden plicht: er
mag geen oogenblik meer verloren worden.’
Walter bleef eenige stonden sprakeloos, en hernam dan op eenen treurigen toon:
‘Frans, beste Frans, dan moeten wij elkaar een eeuwig vaarwel zeggen...’
‘En waarom een eeuwig vaarwel?’
‘Omdat wij elkaar niet meer levend zullen zien.’
‘Ik bid u, Walter, stel toch die treurige gedachten uit uwen geest; gij weet niet hoe
ze mij het hart doen bloeden...’
‘Gij zijt sterk genoeg, om de waarheid, de naakte waarheid te hooren, mijn goede
Frans,’ zegde Walter, ‘en daarom spreek ik onbewimpeld tot u; ik durf het aan mijne
moeder noch aan mijne zuster niet zeggen; maar mijn leven loopt ten einde, wees
daarvan verzekerd... - Doch, genoeg. Ik heb u nog eene vraag te doen. - Wanneer
uw toestand het u zal toelaten, kom dan nog eens naar Dusseldorf. Mijne moeder en
Elisa stellen veel betrouwen in u, zij luisteren naar uwe woorden en gij zult haar
vertroosten, want mijn dood zal een harde slag voor hare zielen wezen... Belooft gij
mij zulks, zeg, vriend?’
‘Welke vraag? Walter,’ zegde Frans terwijl hij in tranen losbrak.
‘Vriend, lieve vriend, belooft gij het mij?’ herhaalde Walter.
‘Ik zweer het u!’ zegde Frans, ‘doch, neen! gij zult niet sterven, Walter: heb slechts
moed en uwe zwakte zal verdwijnen; gij zult ten volle gezond, gelukkig worden en
het heil uwer vrienden vergrooten!’
‘Ik wilde wel!’ snikte Walter en weenend liet hij zich in de armen van Frans vallen.
Beide vrienden bleven eenigen tijd hunne tranen en snikken mengen. Toen zij
weer bedaard waren, gingen zij de moeder en de zuster vinden en Frans gaf haar zijn
besluit te kennen:
‘Ik heb het gevreesd,’ zegde Elisa, ‘wij hadden ons te veel vreugde voor de
wandeling van morgen toegezegd: er moest iets tusschenkomen...’
‘Zoo gaat het, eilaas! maar al te dikwijls in de wereld,’ zegde Frans, ‘wij zijn van
den dag van morgen nooit zeker.’
‘Heer Frans,’ sprak na eenige redekaveling eindelijk de moeder, ‘wij zeggen u
slechts een tijdelijk vaarwel; wij hopen u nogmaals te
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Dusseldorf terug te bezitten en gij moogt niet te lang wachten. Ik wil mij thans niet
verder tegen uw besluit verzetten: maar de vriendschap van Walter en de onze maken
u het wederkeeren tot eenen plicht. Niet waar, dat wij in die verwachting mogen
blijven?’
‘Mevrouw, ik heb zulks aan Walter beloofd en gij weet, dat ik gewoon ben mijn
woord gestand te doen... Doch uwe goedheid maakt mij waarlijk beschaamd. Hoe
kan ik ooit de vriendschap naar waarde erkennen, welke ik hier genoten heb;
waarmede zal ik u ooit het genot kunnen vergelden, dat gij mij hebt doen smaken,
gedurende den tijd, dien ik in uw gezelschap heb mogen doorbrengen?’
‘Ik wist niet, dat de heer Frans zulke schoone complimenten kon de maken,’ zegde
Elisa, die tot bij den jongeling genaderd was en hem met eene zusterlijke minzaamheid
aanschouwde.
‘Complimenten, mejufvrouw,’ herhaalde Frans, ‘neen, het zijn geene complimenten;
doch het is mij aangenaam u over mijne dankbaarheid te kunnen spreken en u te
zeggen wat...’
‘Nu, ja, wat gij niet zeggen moet; wij weten al ruim genoeg,’ zegde het meisje
halflachend en zij plaatste hare poezelige hand op de lippen des jongelings.
‘Ik ken geene aangenamere wijze, om iemand den mond te stoppen,’ zegde Frans,
nu ook voor eenige stonden zijne blijgeestigheid hernemende, ‘tegen zulke
argumenten valt niets meer te zeggen.’
Elisa werd schaamrood en sprak:
‘Ik wist wel, dat hij zijn echt karakter niet lang kon nederleggen: de scherts heeft
wederom al de bovenhand.’
‘Zij belet het innige gevoel niet, mejuffer,’ zegde Frans, ‘en ik moet u bekennen,
dat deze dag een der treurigste mijns levens is, en, mag ik u ook een lachend wezen
vertoonen, geloof aan die uitdrukking niet. Ik gevoel te diep wat ik bij de afwezigheid
zal verliezen.’
‘Mijnheer Frans,’ zegde het meisje thans met ernst, - ‘te treurig moet gij ook niet
worden: dat is eene ziekte, die, bijzonder op dit oogenblik, voor ons zeer aanhalend
zoude wezen... Spreken wij liever over uwe terugkomst, dat zal ten minste de spijt,
die wij bij uw vertrek gevoelen, doen verminderen.’
Zoo duurde de samenspraak nog eenigen tijd voort. Nu eens waren de woorden
en de taal van Frans gevoelig en de twee vrouwen voelden zich geneigd tot weenen;
dan weder nam hij eenen schertsenden, doch goedigen toon aan, en deed ook daardoor
de vrouwen zijn verlies
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inwendig betreuren; want het scheen haar alsof de jongeling, bij zijn vertrek, het
leven uit de woning zou medenemen en het er voortaan duisterder moest worden. Dit voorgevoel moest volkomen met de wezentlijkheid overeenstemmen.
Een uur later had Frans den afscheidskus op de wangen van Walter en van zijne
moeder en op het blanke voorhoofd van Elisa gedrukt, en zich reeds van Dusseldorf
verwijderd. Hoe moedig hij zich bij het afscheid ook had willen houden, was het
hem echter onmogelijk geweest zijne tranen te bedwingen en hij had deze eindelijk
vrij laten vlieten en daardoor volle lucht aan zijn geschokt gemoed gegeven. - Terwijl
hij reeds den Rhijn afvaarde, hield hij zich eenen langen tijd bezig met aan het pijnlijke
afscheid, en aan den toestand van Walter te denken, en die treurige gewaarwording
deed hem weldra in eene diepe mijmering vallen. Hij wenschte nu slechts zoo spoedig
mogelijk te Antwerpen te wezen.
Terwijl Frans aldus in gedachten verdwaalde, zag hij eensklaps eene lange
personaadje voor hem staan, die hem eenen snuif aanbood:
‘De heer Van Hardenhoek!’ riep Frans.
‘Ik zelf, mijn beste,’ zegde de oude heer. ‘Wat drommels! ik heb van uw vertrek
niets vernomen. Hoe is dat zoo spoedig opgekomen?’
‘Over een paar uren wist ik er zelve nog niets van,’ zegde Frans; ‘doch ik had
mijnen vriend Walter belast u van alles te onderrichten... Maar gij, hoe komt het dat
gij u hier op het stoomschip bevindt? Gaat gij mede naar Antwerpen?’
‘Neen, vriend, ik doe slechts een uitstapje naar Rotterdam. Ik moest daar aan eene
kennis schrijven en ik heb liever gehad hem mondelings te gaan spreken. Dat kost
mij minder moeite dan een brief.’
‘En keert gij nog naar Dasseldorf terug?’
‘Voorzeker, en ik zal daar nog al lang verblijven; ik verwacht daar nieuws van u
uit Antwerpen, zooals wij afgesproken zijn. Verlaat ik Dusseldorf dan schrijf ik u.’
‘Of kom het mij dan liever zelf te Antwerpen zeggen?’
‘Lach daar niet om, mijn vriend, dat kan ook al gebeuren.’
‘Nu,’ zegde Frans, ‘ik ben recht in mijnen schik u hier aan te treffen; wij zullen
nog eenen geruimen tijd kunnen redekavelen en ik heb zulks voor het oogenblik
noodig...’
En Frans begon over den toestand van Walter en Frederik te spre-
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ken, en toen men zich in het zicht van Rotterdam bevond, duurde die samenspraak
nog. - Dan verliet Van Hardenhoek den vriend Frans en de Antwerpsche kunstschilder
zette alleen zijne reis voort.
Terwijl de jongeling, het hart door brandend ongeduld gefolterd, reeds wenscht
te Antwerpen, in de tegenwoordigheid van Frederik, te wezen, en alleen sprakeloos
zit te mijmeren, - zal het niet van onpas komen, hier eene kleine schets van zijnen
levensloop op te hangen, ten einde den lezer over zijn karakter beter in te lichten en
hem in staat te stellen de daden, welke Frans, in den loop van ons verhaal, moet
verrichten, met meer grond te kunnen beoordeelen.
De groote omwenteling, welke zich in Frankrijk op het bloed had moeten vestigen
en wier grondbeginsels later, van de wreede, maar onvermijdelijke hulp des schavots
gezuiverd, zulk eenen weldadigen invloed op het morele der andere natiën van Europa
had uitgeoefend. - de Fransche omwenteling, welke naast het onvermijdelijke
dwangstelsel, zoovele fortuinen oprichtte en andere ten gronde wierp, - was aan het
huisgezin van den kunstschilder Frans allernoodlottigst geweest. Zijne ouders waren
rijk en hadden hunne schatten en hunnen invloed gebruikt, om tegen het Fransch
beheer te werken. De vader van Frans was een dier staatkundigen geweest, die in het
geheim over de zaken beslissen en geene opofferingen sparen, om hunne partij staande
te houden. Eerst was hij vijand van het patriotiek geweest, later was hij het van de
Fransche en Belgische republikeinen, en hij was geen werkelooze vijand. Dan,
wanneer de vreemdeling almachtig in onze vaderlandsche streken was geworden,
wanneer alles voor zijnen ijzeren arm moest buigen en hij, door openbaar geweld of
bedekte vervolging, zijne tegenstrevers begon aan te randen, begreep de vader van
Frans weldra, dat het een of ander onweder boven zijn hoofd ging losbersten.
Inzonderheid door zijne echtgenoote aangespoord, welke, gevoelig zoo als de meeste
vrouwen als het ware het onheil in de toekomst reeds voor haar zag, begon hij een
gedeelte zijns fortuins in goede handen te stellen. Eenige dagen later ware alles in
veiligheid geweest; doch eensklaps werd hij van het brandend gevaar onderricht en
had slechts nog den noodigen tijd, om, zonder aan iets anders te denken, met zijne
vrouw en zijnen zoon de stad te ontvluchten en Holland te bereiken. Van daar stak
hij over naar Engeland en achtte zich aldaar in veiligheid. Wat hij van zijne goederen
te Antwerpen had overgelaten, werd ten deele verbeurd en ten deele door laffe zielen
ontroofd. Er bleef het
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rampzalig huisgezin niets over dan de voortbrengst van het weinige, dat men, met
voorbedachten rade, in vreemde doch getrouwe handen had doen overgaan. Het geld
en de kleinooden, welke men had kunnen medenemen, waren niet aanzienlijk genoeg,
om lang een werkeloos bestaan te verschaffen. De som was reeds, door de onkosten
der reis, merkelijk ingekrompen en men was weldra genoodzaakt geworden, enkel
op de inkomsten van de weinige verzekerde goederen te rekenen, en zulks was verre
van voldoende te wezen.
De rampzalige echtgenoot bevond zich dan te Londen met zijne vrouw en zijnen
jongen zoon en was verplicht alle middelen in te spannen, om eerlijk zijn bestaan te
kunnen houden. Frans, alhoewel weinig in jaren gevorderd, zag en begreep den
treurigen toestand zijner ouders. Hij zag zijnen vader alle moeite aanwenden, om
eenig geld te winnen, dat hun het dagelijksche brood moest verschaffen, zooniet voor
den honger bevrijden; hij zag ten zelfden tijd zijne moeder, die de vreemde luchtstreek
niet kon verdragen, krank worden; hij zag hare krachten dagelijks afnemen, hij zag
haar inwendig door eene kwaal verteerd worden, aan wier einde niets dan den dood
te wachten stond, en dit alles ging diep in het hart des jongelings en maakte daar
eene wonde, welker gevolgen hij nooit zou hebben kunnen vergeten. Frans was geene
der zielen, welke hare droefheid door tranen kunnen luchtgeven; hij sloot de smart
in zijn binnenste op, hield de zuchten tegen, welke uit zijnen boezem wilden opstijgen
en ondernam eene worsteling, waaruit hij zegepralend moest komen; doch die hem
voor altijd de ziel moest ziek houden, die hem het leven moest onttooveren en hem
van alle zacht geestesgenot berooven. Hij verstaalde zich, als het ware, in den
rampspoed en bekwam eene soort van onverschilligheid voor al wat hem persoonlijk
aanging. Ware zijne ziel niet zuiver geweest, hadde hij geen dier schoone karakters
bezeten, welke nooit hunne grootschheid verliezen, dan hadde hij ongetwijfeld die
onverschilligheid op al wat hem omringde doen drukken en hij ware voor niets meer
gevoelig gebleven. - Dan, zulks geschiedde niet. Zijne eigene smarten immer
vergetende, bleef hij voor die van anderen gevoelig en vond er eene soort van wreed
vermaak in zich zelven, in alle omstandigheden, op te offeren.
Er was niets méér noodig aan Frans dan zulk eene geestgesteldheid, om onder de
harde slagen, welke op hem moesten neerbonsen, niet te bezwijken. Zijne moeder
stierf in het vreemde oord en hare overblijf-
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sels mochten op den vaderlandschen bodem geene rust genieten. - Dit afsterven van
wat hij het meest op de wereld beminde, verbrak ten zelfden tijd den moed van den
groothartigen echtgenoot, en bij liet voortaan het hoofd machteloos op de borst
hangen. Frans had het weldra opgemerkt en zegde bij zichzelven: ‘nu begin ik mijnen
vader te verliezen.’ Dit treurig voorgevoel werd bewaarheid. De echtgenoot verviel
allengs in eene kwijning, die voor aller oogen zichtbaar werd, en toen, eenige maanden
later, de staatkundige gebeurtenissen hem toelieten met zijnen zoon naar Antwerpen
terug te keeren, werd die vreugde door den gevorderden ziekelijken toestand des
mans, als het ware, gansch te niet gedaan. Eenigen tijd daarna, moest Frans ook den
laatsten zucht zijns geliefden vaders opvangen. Die slag deed zijne ziel weder eerre
felle marteling ondergaan, welke voor het gemeen niet zichtbaar was; doch die daarom
niet minder als eene looden staaf op het hart des jongelings bleef drukken.
Frans was nu in zijn vaderland terug; doch hij bevond er zich als een vreemdeling:
hij kende er niemand dan eenige verwijderde bloedverwanten, die zich zijner weinig
aantrokken, omdat hij met hen niet meer in maatschappelijken toestand gelijk stond,
en hij zocht ook niet hunne gunsten te verwerven. Men deed hem zelfs gevoelen, dat
hij het alles aan de blinde staatkundige drift zijns vaders te wijten had. ‘Wie mijn
vader lastert, lastert mij,’ zegde de jongeling, ‘wat mijn vader gedaan heeft, is goed
gedaan.’ En sedert dien dag bezag hij de bloedverwanten niet meer, die hem zulke
opmerkingen hadden durven maken. - Hij ging ook bij niemand troost zoeken, en
toch wie hadde hem kunnen troosten, hem, die sterk genoeg was om alleen het onheil,
en het met een opgeruimd wezen, te dragen? Hij gaf zich alsdan met geestdrift aan
het betrachten der kunst over, waarvan hij de eerste grondbeginsels bij zijnen vader,
tijdens de ballingschap, geleerd had. Hij trachtte daarin eenige verlichting voor zijnen
geest te vinden, eenige balseming voor zijn gefolterd hart. Doch ook de engel der
kunst had voor hem geene gouden vlerken. Dezes bijwezen was voor hem niet
betooverend en de koude ontleding, welke hij in alles overbracht, deed de vleugelen
der verbeelding meermaals krachteloos ter neêr hangen..
Het weinige, dat den jongeling van het vaderlijke fortuin was overgebleven, was
hem voldoende, thans dat hij zich alleen in de wereld bevond, om aan den dag van
morgen niet zeer te moeten denken en liet hem toe een ongestoord kunstenaarsleven
te leiden. Allengs werd hij
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nu opgeruimder van geest en verkreeg de kunst, om zijne inwendig knagende smarten
voor het oog van allen te verbergen. - Dan, eene groote droefheid stond den jongeling
nog te wachten en het was eene diergene, waarop hij zich nooit voorbereid had. De
liefde sprak, voor de eerste maal, tot het hart van Frans en moest hem noodlottig
worden.
Hij zag een meisje, beminde ze met al de kracht zijner ziel en was bereid alle
mogelijke opofferingen voor haar te doen; hij geloofde aan hare woorden, voelde
zich herleven, doch werd eensklaps door haar verstooten, achteruitgesteld voor eenen
andere, wiens schatten aanzienlijker waren dan het kleine fortuin van den
kunstschilder. Die slag doodde, als het ware, de laatste schoone verbeelding van
Frans, deed den laatsten zoeten droom verdwijnen en de onttoovering werd volkomen.
Een wreede grimlach, die soms het wezen des jongelings betrok, deed genoeg kennen,
welke diepe verachting er in zijne ziel was ontstaan voor al wat men heil en geluk
op de wereld kan noemen.
Slechts aan eenen zijner vrienden had Frans dit ongeluk doen kennen, zonder hem
nogtans het voorwerp zijner liefde te noemen, en die vriend was Frederik, wiens
zachte ziel ook alleen gestemd was, om de bitterheid van het onheil eenigszins te
verzoeten. Van toen af reeds waren zij door de innigste banden der vriendschap aan
elkaar verkleefd en hadden geene geheimen voor elkander meer. De toestand van
Frederik in de maatschappij was zeer aanzienlijk; hij had zich, zonder genoodzaakt
te zijn zich om het tijdelijke te bekreunen, aan geliefkoosde studiën kunnen overgeven,
en vond zijn vermaak in de oude werken der vaderlandsche en uitheemsche schrijvers
te bestudeeren, en zich in vreemde talen te oefenen; met een woord hij zocht slechts
zijnen geest alle soort van voedsel te geven. Zulks belette niet, dat de beste
overeenstemming en gemeenschap tusschen de twee vrienden heerschte en Frederik
zich immer door zijnen vriend Frans liet leiden en dezes raad in alles volgde. De
ouders van Frederik verdeelden hunne liefde tusschen den jongeling en eene dochter,
die een jaar jonger dan hij was, hem in zachtheid van ziel evenaarde en in lichamelijke
schoonheid, door al de kracht der vrouwelijke bevalligheid, overtrof.
Frans werd door de ouders zijns vriends in groote achting gehouden en als het
derde kind uit den huize beschouwd, en die laatste omstandigheid zal nu den lezer
genoeg uitleggen waarom Frans, bij zijne
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aankomst te Antwerpen, terwijl hij zijne koffers naar zijne woning deed voeren,
rechtstreeks en nog in reisgewaad, naar de huizing van zijnen vriend Frederik snelde
en als een bliksem in dezes vertrek verscheen.
‘Hier ben ik!’ riep de kunstschilder.
‘Mijn vriend!’ borst Frederik los, terwijl hij uit zijnen zetel opsprong en in de
armen zijns makkers vloog.
Beide vrienden bleven eenige stonden in elkaars armen geklemd en voelden zich
door het gevoel overwonnen en voortgesleept. Toen die eerste aandoening bedaard
was, greep Frans zijnen vriend zachtjes bij de beide armen en deed hem in zijnen
stoel terug nederzitten. Dan, eenen stoel vattende en zich recht voor Frederik
plaatsende, zegde hij:
‘Laat mij u eens goed en nauwkeurig bezien, om mij te overtuigen, dat gij nog
altijd dezelfde zijt.’ En Frans staarde met de grootste aandacht op zijnen vriend. Frederik kon zich niet onthouden te glimlachen en moest eindelijk in eenen schaterlach
losbersten, als hij gewaar werd, dat het wezen van Frans allengs eene meer statige
en ernstige uitdrukking verkreeg.
‘Lach maar,’ zegde Frans, ‘lach maar, dat zal u goed doen.’
‘Maar, wat drommels!’ zegde Frederik, ‘waarom die scherpe bezichtiging? Zoekt
gij of ik door ouderdom reeds rimpels op het voorhoofd gekregen heb, en of mijn
haar begint te grijzen?’
‘Rimpels op het voorhoofd zie ik nog niet en ik ontdek ook geene grijze haren;
maar toch vind ik u veranderd. Uwe wangen zijn ingevallen en die oogen hebben u
nooit zoo diep in het hoofd gestaan, noch waren nimmer door die kleine lichtblauwe
banden omzoomd.’
‘Dat alles zal weldra verdwijnen, beste Frans; nu ik u terug bij mij heb, zal ik
herleven.’
‘Ik hoop het, vriend; want het is daarom dat ik gekomen ben.’
‘Hebt gij mijnen laatsten brief ontvangen?’
‘Ik heb hem ontvangen, gelezen, en ben vertrokken, zonder een enkel oogenblik
te verliezen.’
Hier staakte de samenspraak eene kleine poos. Frederiks wezen had thans ook
eene meer ernstige uitdrukking verkregen en hij scheen nadenkend te zijn geworden.
Frans wachtte nog eenige oogenblikken en dan, zijne beenen over elkaar kruisende,
zegde hij op eenen statigen toon:
‘Vriend, ik ben niet van u tevreden.’
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Frederik werd door die woorden getroffen; hij liet zich in zijnen zetel achterover
zakken en vroeg:
‘Spreek, Frans, waarin heb ik schuld?’
‘Verstaat gij mij niet?’
‘Het is wel mogelijk; ik geloof zelfs ja...; doch spreek.’
‘Vriend,’ ging Frans nu voort, ‘gij hebt in mijne afwezigheid eene slechte kennis
gemaakt; gij hebt eene vriendschap gesloten, die u nadeelig moet worden. Ik zal u
niet herhalen, wat ik u in mijnen brief gezegd heb en dat ik vrees nutteloos gezegd
te hebben... Die heer Wolfang zal u rampzalig worden... Gij moet hem vluchten...
en zulks zonder tijd te verliezen...’
‘Vriend Frans,’ antwoordde Frederik, ‘gij bemint de redeneering, niet waar?’
‘Ik schat ze boven alles, wanneer zij door gezonde rede voorgelicht wordt: het is
aan haar, dat ik het dank mijne smarten te boven te zijn gekomen en onder het noodlot
niet te zijn bezweken.’
‘Welnu, redeneeren wij dan over den heer Wolfang...’
‘Ik luister, Frederik.’
‘De heer Wolfang is een goed of een slecht mensch.’
‘Hij kan ook noch goed, noch slecht wezen.’
‘Is zulks uwv gevoelen?’
‘Neen, Frederik, ik geloof dat hij goed en slecht is.’
‘Laten wij niet met woorden spelen, vriend Frans: zeg, de omgang met Wolfang
is die mij voor- of nadeelig?’
‘Nadeelig, volgens mij,’ zegde Frans, ‘hoogst nadeelig en schadelijk.’
‘Waarom?’
‘Om zeer eenvoudige redenen... De heer Wolfang heeft zijnen geest zoodanig
opgewonden, dat hij zich niet meer op hetzelfde standpunt als het gemeen der
menschen bevindt; hij ziet alles met andere oogen dan wij; hij trekt gevolgen, welke
men moeilijk kan wederleggen, omdat zij aan een gebied ontleend zijn, dat ons allen
zoo vreemd is als aan den heer Wolfang zelven. Waar wij niet durven aanraken, daar
klimt hij of denkt hij stout naar toe te klimmen en, hij zijne terugkomst, verhaalt hij
ons zaken, die hij denkt gezien te hebben en welke, indien men er geloof aan hechtte,
al het bestaande zouden omverre werpen. Nu, al wie tegen den algemeenen stroom
wil opvaren en dingen uitvoeren of doen aannemen, waarvan hij de wezentlijkheid
niet kan betoogen, is
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een geestdrijver, een enthusiast, en zijne gevoelens zijn verderfelijk voor de
maatschappij in het algemeen en voor de personen in het bijzonder. Zulke menschen.
indien zij zich alleen met hunne droomerijen bezig houden, kunnen gedoogd worden;
doch wanneer zij, zooals de heer Wolfang, navolgers willen aanwinnen, dan zou men
ze uit den schoot der maatschappij moeten verdrijven.’
‘Dat is eene redeneering,’ zegde Frederik, ‘welke zoo ongegrond als weinig
menschlievend is. Gij kent Wolfang niet, vriend Frans, neen, gij kent die zuivere,
schoone ziel niet, of gij zoudt geheel anders spreken. Gij zoudt overtuigd wezen, dat
er niets dan weldoening in hem woont.’
‘Ongelukkige vriend!’ hernam Frans. ‘Weldoening, zegt gij! maar mag men
weldoening noemen den invloed, welke de toonkundige op u reeds heeft uitgeoefend?
Zijne wonderbare stelsels, zijne vreemde gevoelens hebben uwe ziel reeds zoo diep
geschokt, dat er uw lichaam de noodlottigste gevolgen begint van te gevoelen. - Die
lichtblauwe schijn, welke thans uwe oogen omringt, zal weldra, indien gij voortgaat,
door eene breede donkere tint worden opgevolgd; uw zacht vel, dat nu nog de
rozenkleur der gezondheid laat doorstralen, zal weldra, indien gij in de geestdrijverij
blijft voortdwalen, Bene bleeke melkachtige kleur verkrijgen, die u aan een ziekelijk
meisje zal gelijk maken; de zachte gloed, die thans nog in uwe oogen vonkelt, zal
weldra verdwijnen en door een weifelend licht vervangen worden; uwe ledematen,
waarin thans nog spierkracht en weelderig leven besloten liggen, zullen allengs
vermageren en krachteloos worden; uw zenuwstel, dat u thans voor het zuiver gevoel
vatbaar maakt, zal weldra door eenen ziekelijken toestand ontspannen worden en u
aan eene zenuwachtige vrouw doen gelijken... Zeg, Frederik, lacht u zulk een staat
toe, en zoudt gij er den heer Wolfang dankbaar kunnen voor wezen?...’
‘Vriend,’ antwoordde Frederik, ‘ik heb u nooit zoo ver op het gebied der
verbeelding zien vliegen. Gij vergeet, dat wij met eene ernstige, stijve redeneering
bezig zijn. Uwe voorspellingen zijn zeker, volgens het gemeen gevoelen, niet zeer
aantrekkelijk; doch ik wil aannemen, dat zij zich zouden kunnen verwezentlijken.
Welnu, wat zou zulks nog betoogen? Antwoord mij en zeg of de mensch op de wereld
voor zijn lichaam moet leven, of in andere woorden, is de ziel ten dienste van het
lichaam, dan wel het lichaam ten dienste van de ziel geschapen?...’
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‘Dat is eene vraag, die ik moeilijk zou durven beslissen,’ zegde Frans; ‘echter geloof
ik, dat het lichaam voor de ziel en de ziel voor het lichaam geschapen zijn, dat zij
beide een geheel uitmaken en dat het heil hierin gelegen is, dat het ons door den
Schepper tot eenen plicht is gemaakt, het juiste evenwicht tusschen beide te houden.’
‘Ik ben van uw gevoelen niet, vriend Frans; de ziel is het edelste deel en, als
dusdanig, moet zij heerschend wezen; het lichaam is een dienaar, die moet
gehoorzamen, een werktuig, dat gebruikt wordt en verslijt; het is een kleedsel, dat
men, na eenen zekeren tijd, afwerpt...’
‘Dit zijn wel de stelsels,’ zegde Frans met eene zichtbare treurigheid, ‘zooals gij
ze van Wolfang geleerd hebt... Wat is op dit alles te antwoorden? Ik zal tot morgen
voor het evenwicht tusschen ziel en lichaam pleiten en gij zult tot morgen het
tegendeel staande houden. En zeg, wat zal het ons dan gevorderd hebben? Noch het
een noch het ander kan oogenblikkelijk en door de wezentlijkheid betoogd worden.’
‘En waarom zou daarvan de wezentlijkheid niet kunnen betoogd worden? Bestaat
er geene wezentlijkheid van de rede, van de redeneering? Is de overtuiging dan geene
wezentlijkheid, is het gevoel dan geene onloochenbare waarheid?’
‘En zoo wij beiden iets gevoelen en zulks gevoelen op eene gansch tegenstrijdige
wijze, waar is dan de onloochenbare waarheid van het gevoel?’ vroeg Frans.
‘Daar waar de echte overtuiging bestaat!’ zegde Frederik.
‘Maar er bestaat bij beiden eene echte overtuiging!’
‘Dat is onmogelijk!’ riep Frederik met geestdrift uit.
‘Onmogelijk!’ herhaalde Frans, ‘gelooft gij in dees geval, bij voorbeeld, de ware
overtuiging uwer meening te hebben?’
‘Ja!’ zegde Frederik met klem.
‘En ik, die eene tegenstrijdige meening verdedig, ben insgelijks zeker eene echte
overtuiging te bezitten.’
‘Dat is niet zoo!’ riep Frederik. ‘Gij redeneert volgens een stelsel, niet volgens
het zuivere gevoel: de aangenomene meening beheerscht u en beschaduwt,
overlommert uwe ziel!... Gij regelt uw gevoel volgens sedert lang aangenomene
begrippen, welke laatste gij niet onderzocht hebt, wanneer gij ze u als onverbreekbaren
regel hebt voorgeschreven... Om goed te oordeelen, moet men zich van alle
vooroordeelen kunnen ontdoen en als met eene nieuwgeboren ziel kunnen zien en
opmerken!’
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En Frederik, uit zijnen zetel rechtstaande en in het vertrek heen en weer wandelende,
ging met klimmende geestdrift voort:
‘Neen, vriend, neen, gij kent niet, gij weet niet wat de mensch is! Uw hart is zuiver,
uwe inzichten zijn heilig; doch de wereld heeft u in haren dwaalkring getrokken en
sleept u mede... Gij hebt uwen geest naar den algemeenen gang gewrongen en, zooals
het gemeen, laat gij u door ijdele woorden verblinden! O haddet gij zooals ik de
poorten der eeuwige woning ontsloten gezien, haddet gij zooals ik het verblijf met
eenen oogslag mogen ontwaren, het verblijf waar de waarheid eene wezentlijkheid
en geene wereldsche overeenkomst meer is! Haddet gij met mij den voet op het
oneindig gebied van het rijk des gevoels geplaatst, en dan eenen blik op de wereld
laten neêrvallen en gezien hoe nietig de grootste aardsche dingen alsdan voor de
oogen van den geest komen! Dan zoudt gij, zooals ik, de wereldsche ketens hebben
afgeschud en, van het slijk der aarde ontdaan, gewenscht hebben reeds in het rijk
verplaatst te wezen, waar alles genot en gevoel is, waar al wat klein en besloten is,
verbannen wordt, en waar het genot geenen bitteren nasmaak meer heeft!’
En nu, tot Frans stappende en hem de hand grijpende, ging hij voort:
‘O zeg, mijn lieve vriend, mijn broeder! hebt gij ooit waar geluk op de wereld
gesmaakt? Hebt gij ooit kunnen genieten, zonder eenen bitteren nasmaak te proeven?
O zeg mij, zijt gij ooit gelukkig geweest?...’
‘Nooit! nooit!’ riep Frans, eensklaps door de woorden zijns vriends en door den
toon, op welken die woorden uitgesproken werden, tot in het diepste der ziel geschokt.
‘Nooit! nooit!’ herhaalde hij, ‘het ongeluk was immer mijne trouwe gezellin!’
‘Ik weet het, vriend, ik weet het, en nu eerst heb ik het gezien, en nu eerst voel ik
hoe diep de smart u getroffen heeft, welke folteringen gij onderstaan hebt.’
‘Onbegrijpelijke folteringen!’ riep Frans, in vervoering weggerukt en terwijl tranen
over zijne wangen leekten, ‘smarten, waarvan het geheugen alleen mij thans nog
doet sidderen!...’
‘Het zijn de vruchten der wereld, vriend,’ hernam Frederik, ‘en het heil, dat zij
aanbiedt is zeldzaam en dan nog vergiftigd! O schudden wij dan haar vuige kleedsel
af! Leven wij met den geest boven het stof verheven!... Ons wacht de gunst, om het
zielenleven reeds van op aarde
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aan te nemen en op éénen stond meer te gevoelen, dan men op duizenden jaren, met
den doordringendsten geest, zou kunnen begrijpen!’
‘Zwijg, Frederik!’ riep Frans. ‘Gij doet mij verdwalen! Gij ontstelt mij den geest,
gij sleept mij achter u op eene baan, die ik niet ken, die ik niet wil betreden! Zwijg!
zwijg!’
‘Waarom zoo tegen het gevoel kampen, mijn beste vriend?’ ging Frederik voort,
‘waarom uwe ziel niet vrij hare vlucht laten nemen? Waarom naar uwe banden
grijpen, waarin gij zoolang reeds geklemd zijt en welke, zich thans losrukkende, aan
uwe aardsche slavernij een einde zouden stellen? Waarom, als weleer Jakob, tegen
den engel Gods willen worstelen? Waarom u niet liever op de knieën werpen en u
laten in vertrouwen medetrekken. Wees ootmoedig, vriend, en gij zult tot het hooge
geestenrijk opklimmen! Gij zult leeren kennen wat het leven is en wat het gevoel
beduidt! O zeg, voelt gij niet, dat wij van de aarde opklimmen? Ziet gij niet. dat er
zich eene andere natuur voor onze oogen ontvouwt? Ziet gij niet, dat het licht in
kracht verdubbelt en dat ons bestaan zich uitstrekt, dat wij vlotten als op eene zee
van licht en warmte?...’
En dit zeggende viel Frederik in de armen van zijnen vriend en liet het hoofd op
dezes borst rusten. Frans was dermate door de aandoening getroffen, dat hij de kracht
niet bezat zijnen vriend lang te ondersteunen en genoodzaakt was hem in zijnen zetel
te laten neerzakken. Hij zelve bleef, half op het tapijt uitgestrekt, met zijne armen
op de knieën zijns vriends rusten en wachtte zoo tot de aandoening, die zijn hoofd
in gloed had gesteld en zijnen boezem deed hijgen, zoude bedaard geweest zijn. Een
kwaart uurs bleven de twee vrienden in die wonderbare houding, dan richtte Frans
het oog op, ontving den broederlijken, minzamen blik van zijnen vriend en zegde
hem op eenen ongemeen zachten toon:
‘Frederik, gij moet mij met Wolfang nadere kennis doen maken...’
‘O hij zal u zoo vurig als mij beminnen,’ zegde Frederik; ‘en zal weldra van zijne
eerste gevoelens over u terugkomen.’
En, de handen zijns maats in de zijne klemmende, ging hij voort:
‘Zeg, Frans, hebben wij ooit elkander beter dan op dit oogenblik verstaan, hebben
onze zielen zich ooit beter begrepen?’
‘Ik versta er mij niet aan,’ zegde Frans, nu van den grond rechtstaande, ‘die stonden
zullen laag in mijn geheugen geprent blijven. Ik voel mij tot in het binnenste mijner
ziel geschokt,.. en heb lucht noodig .. Tot wederziens, mijn beste Frederik...’
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Bij het zeggen dier woorden verliet Frans het vertrek en begaf zich naar zijne eigene
woonst. Toen hij daar gekomen was, liet hij zich op eenen stoel neerzakken, sloeg
de hand aan het voorhoofd en riep uit:
‘Wat beteekent dit alles! Ben ik nu zoo dwaas geworden als mijn arme vriend
Frederik!... Waarom heb ik mij door zijne woorden, door zijne geestdrift, op eene
zoo vreemde wijze, laten misleiden!... Wat heb ik toch in mijnen geest, in mijn hart
gevoeld. - Het was alsof het bijzijn van Frederik op mijne ziel werkte, mijne zintuigen
overwon, mij deed verdwalen en mijnen geest voor zijnen geest deed bukken!... Het
was mij, alsof ik mij eensklaps een nieuw leven ingestort voelde; ik heb eenen stond
en met eenen blik mijne eerste jongelingsjaren teruggezien, dan, wanneer het ongeluk
zijne ijzeren tanden in mijn jeugdig vleesch nog niet geslagen had, dan, wanneer ik
nog in alles, in ieder betrouwen stelde, omdat ik dacht, dat al de harten met het mijne
in gevoel overeenstemden! Dan, wanneer mijn leven door de heilige verbeelding
opgeluisterd was en ik de onttoovering nog niet kende! O dit enkel vertoog, slechts
in het voorbijgaan aanschouwd, scheen eenen weldoenden balsem in mijn gemoed
te storten!... Verwonderlijk! verwonderlijk!’
Frans bleef eenen langen tijd met het hoofd in de handen gebukt zitten en
onbeweegbaar. - Toen hij het hoofd weder oplichtte, zweefde er een glimlach om
zijne lippen; zijn gansch wezen had zijne gewone uitdrukking herkregen: de oude
Frans was weder teruggekeerd en hij zegde:
‘Vergeten wij die verdwaling. De vermoeidheid der reize, de lichte ontsteltenis,
welke ik daardoor gevoel, kunnen licht de oorzaak, zullen de oorzaak van dit alles
geweest zijn. Beschouwen wij de zaken, zooals ze zijn. Ik heb zeer wel gehandeld
mijne terugkomst niet langer uit te stellen. Mijn arme vriend heeft noodig, dat hem
Bene hand worde toegereikt, die hem van Wolfang afrukke en hem voor dezes
verleiding beware. Ik moet hem van die rampzalige gedachten verlossen; zijn geluk,
zijne gezondheid hangen er van af. - Ik zal met den heer Wolfang nadere kennis
maken; ik wil die wonderbare personaadje eens goed betrachten, zijne inbeeldingen
onderzoeken en hem en Frederik van het ijdel en ledige hunner droomerijen
overtuigen... - Maar zal mij die ontroering van daar straks niet meer overvallen? Neen, ik ben daar in het vervolg tegen gewapend, en welke tooneelen er ook plaats
grijpen, men zal op het wezen van den uiterlijk blijgees-
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tigen Frans geene ontroering meer beschouwen. Ons gewoon ijzeren omkleedsel zal
de schichten wel doen terugbotsen... Kome thans de heer Wolfang met zijne vreemde
stelsels, met zijne vreemde verschijnsels, die slechts in zijn brein en in het brein van
mijnen armen vriend plaats grijpen, en wij zullen zien of ze mij ook de oogen kunnen
begoochelen en niet voor het positivismus der redekunde zullen verdwijnen. De
strijdbaan is geopend; ik daag u uit, Wolfang! wij zullen onze krachten meten! Wij
zullen zien of de gezonde rede, ofschoon door geene geleerdheid ondersteund, de
droomerijën niet zal kunnen doen verdwijnen!’
En eene sigaar ontstekende, en terwijl hij zich onledig hield met zijnen reiskoffer
uit te pakken, ging de jongeling nog voort:
‘Twee zieken, die ik te genezen heb, twee geesten, die ik uit den gestarnden hemel
op onze killige aarde moet terugbrengen, twee mannen, die ik moet beletten in het
onbegrijpelijke verloren te loopen, met hen op de koude aardsche baan terug te
brengen... Dat zij zich gerust houden!...’
Terwijl Frans die woorden uitsprak, bevond Frederik zich in de woning van den
heer Wolfang. Eenige stonden na zijnen vriend had hij zijne woning verlaten, om
den toonkundige van de aankomst van Frans te gaan onderrichten. - Toen hij bij
Wolfang binnentrad, zegde deze laatste, zonder den jongeling den tijd tot spreken te
laten:
‘Uw vriend Frans is aangekomen?’
‘Ik wilde er u komen van onderrichten.’
‘Ik wist het reeds: ik heb daareven, terwijl ik voor mijne piano zat, eene
buitengewone ontroering gevoeld. Zulks is mij meermaals overkomen. Ik weet niet
wat er juist in mij omging; doch ik voelde mij met den geest bij u verplaatst. Ik heb
uwe spraak gevoeld, Frederik, en zij is mij pijnlijk op het hart gevallen... Het is
moeilijk eenen geest als dien van Frans te overtuigen; ik heb het u nog gezegd: hij
is van eene andere natuur dan wij en zal nog zoohaast niet tot de zuivering zijn
opgeklommen.’
‘O hij heeft mij verstaan, Wolfang, ik ben er van verzekerd; ik heb hem nooit in
eenen toestand gezien gelijk dien, waarin hij zich bevond, en ik heb gevoeld, dat
onze zielen zich inniger dan ooit begrepen!..’
‘Medesleping is nog geene overtuiging, is nog geen geloof, vriend Frederik. De
kunsten, de welsprekendheid kunnen de tranen uit de
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oogen persen, den mensch in onmacht doen vallen; doch neem de oorzaak weg en
de aandoening vervliegt; de overtuiging blijft niet of liever heeft niet bestaan... Ik
ben zeker, ik zie, ik voel het, diezelfde Frans, die met u geweend heeft, is op dit
oogenblik bezig zich tegen verdere aanvallen - zooals hij het zal noemen, - te
wapenen; hij trekt weder zijn borstkuras aan, dat hem in de wereld gedurig bijblijft;
hij is weer bezig de nu en dan doordringende sprankels van het heilige gevoel te
dooden...’
‘Misgrijpt gij u niet, beste Wolfang, misgrijpt gij u niet?’ vroeg Frederik. ‘Haddet
gij hem daar straks gezien, o ik geloof dat gij den vriend Frans niet zoo streng meer
zoudt beoordeelen! Haddet gij hem mij hooren zeggen: - ‘Frederik, gij moet mij met
Wolfang nadere kennis doen maken,’ - o gij zoudt hem voorzeker, zooals ik, in uwe
armen geklemd hebben en hem den naam van broeder gegeven!’
Wolfang bleef eenige stonden nadenkend en zegde eindelijk:
‘Ik weet, Frederik, dat Frans besloten heeft nadere vriendschap met mij aan te
knoopen. Het hangt slechts van mij af zulks tegen te werken; doch ik zal het niet
doen. Dat uw vriend kome; ik heb achting voor hem, zelfs vriendschap... Maar
broederschap zal moeilijk tusschen hem en mij kunnen tot stand gebracht worden.
Dan, nog eens, hij kome; ik zal mijne gevoelens voor hem niet verdoken houden,
hoedanig ook zijn oordeel er over moge wezen. Zijn hart is goed en dat is veel. - En
toch, Frederik, ik mag die gelegenheden niet vluchten; want, langs den eenen kant,
zie ik mij aan als met een heilig priesterschap bekleed, dat de plicht oplegt het woord
rond te zaaien, dan zelfs wanneer het op onvruchtbaren grond nedervalt. Langs den
anderen kant is het niet onvoordeelig, dat ik tegengesproken worde: mijne ziel ook
moet gezuiverd worden; zij moet heuren aardschen strijd voltooien, om te kunnen
zeggen, als zij tot haren oorsprong zal terugklimmen, dat zij de tegenstrevingen, de
beproevingen niet gevlucht heeft... Kom mij morgen met uwen vriend Frans bezoeken,
en wij zullen met hem nadere kennis maken. - Zijt gij van mij tevreden, Frederik?’
‘Ik ben u dankbaar, Wolfang, en verheug mij des te meer, daar ik mij verzekerd
houd, dat, wanneer gij Frans meer van nabij zult hebben leeren kennen, gij uwe
achting voor hem ook zult voelen vergrooten...’
‘Het is ook mogelijk,’ zegde Wolfang, ‘zeer mogelijk...’
En nu begonnen de twee vrienden over andere dingen te redekavelen.
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V.
Des anderdaags, in den namiddag, stapten de beide jonge vrienden naar de woning
van den heer Wolfang. Deze verwachtte hen, ontving hen met de grootste teekens
van vriendschap, en niets in zijne handelwijze duidde aan, dat hij die buitengewone
wonderbare man was, welken wij hebben leeren kennen en die, in de oogen van
Frans, een zoo geheimzinnig en raadselachtig voorkomen had verkregen. Het vertrek,
waar de twee jongelingen werden ingeleid, was niet de geheimzinnige kamer, waar
Frederik gewoonlijk zich met Wolfang in gesprek bevond.
De kunstschilder zag zulks met ongenoegen en verstond daardoor, dat hij niet
weerdig geacht werd om het tabernakel binnen te treden. Hij toonde daar echter niets
van op zijn wezen en de eerste woorden, welke hij met den toonkundige wisselde,
waren zonder eenig buitengewoon belang en gelijk aan al die, welke men, bij een
dergelijk bezoek, zou uitspreken.
Het eenig opmerkenswaardige, dat er plaats greep, was de wederzijdsche
bezichtiging, welke er tusschen Frans en Wolfang geschiedde. Nimmer had de
kunstschilder met zulk eene aandacht den heer Wolfang beschouwd, nimmer had hij
het wezen van dien laatste zoo zorgvuldig onderzocht. Thans scheen het hem, alsof
hij voor de eerste maal het statige voorkomen van den toonkundige ontdekte; nimmer
had hij zoo goed die hemelblauwe oogen gadegeslagen, welke, als twee glansvolle
opaalsteenen, onder het breede voorhoofd van Wolfang schitterden; nimmer had hij
dien welbesneden en fijnen neus opgemerkt, welke van onder de plooi des voorhoofds
in rechte lijn nederdalende, twee neusgaten ging vormen, zoo fijn en zoo zuiver van
teekening, als men die bij eene vrouw zou kunnen verwachten. De mond van Wolfang
bezat eene hoogst zachte uitdrukking en de onderste lip, welke bij gewoonlijk een
weinig vooruitbracht, zette daar nog meer eene soort van zachtmoedigheid bij, welke,
als het ware, al de goedheid zijner ziel deed uitschijnen. Zijn schedel was breed
uitgezet en kon zelfs eenigszins overdreven in vorm toeschijnen. De hals van Wolfang
was kort, zijne borst was breed en vierkant en zijne overige ledematen waren fijn
doch krachtig gespierd: het scheen een stalen lichaam - Welke schoone studie zou
daar naar te maken zijn!’ zegde inwendig
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de kunstschilder, ‘niet beter kon men eenen der profeten verbeelden, dan met Wolfang
tot model te nemen!’
Terwijl Frans zich met die stoffelijke bezichtiging ophield, was Wolfang bezig,
zooals hij later verklaarde, zich met de ziel des jongelings eigen te maken.
Toen men omstreeks Bene halve uur over zaken zonder aanbelang had
geredekaveld, en Frans eenige bijzonderheden zijner reize in Duitschland verhaald
had, bracht een bediende van Wolfang een bord met roemers en Rliijnwijn en de drie
vrienden zetteden zich aan tafel. Frans bevond zich niet in zijnen schik; hij had zich
over het bezoek bij den toonkundige vele dingen ingebeeld; hij verwachtte zich
telkens aan de eene of andere, buitengewone redekaveling, en tot hiertoe had Wolfang
slechts als een gewoon mensch gesproken, die, van de maatschappelijke wellevendheid
goed onderricht, in al zijne daden en woor den toonen kan, dat hij eene gezonde en
verstandelijke opvoeding heeft genoten. De kunstschilder begon over dit alles na te
denken en verloor zich in eene stille mijmering. Frederik merkte niets op en scheen
slechts oogen en ooren voor Wolfang te hebben. De toonkundige had nu ook zijne
woorden gestaakt, en de stilte heerschte gedurende eenige oogenblikken Wolfang
nogtans was de eerste, welke die stilte onderbrak en, terwijl hij eenen diepen blik op
den kunstschilder wierp, zegde hij:
‘Heer Frans, ik heb reeds meermalen met onzen vriend Frederik over u gesproken
en, heeft hij u mijne woorden overgezegd, dan zult gij licht hebben kunnen zien. dat
ik gewoon ben onbewimpeld uit den mond te laten komen wat ik in mijn binnenste
gevoel...’
‘Ik ben er u dankbaar voor, heer Wolfang,’ antwoordde Frans, ‘en ik vraag nooit
beter; ook durf ik mijne gevoelens openbaar zeggen en heb er aan Frederik geen
geheim van gemaakt...’
‘Ik weet wat gij hem hebt kunnen zeggen, ofschoon Frederik het mij niet hebbe
medegedeeld; ik ken u, heer Frans, alsof ik, van uwe eerste jonkheid af, bij de
ontwikkeling uws geestes ware tegenwoordig geweest, alsof geene der vreugden en
smarten, die uw hart ontroerd hebben, voor het oog mijns geestes ware verborgen
gebleven... Wees thans openhartig; ik voel, dat gij iets van mij verlangt. Waarom
spreekt gij niet?’
‘Gij hebt het geraden, heer Wolfang,’ zegde Frans, ‘ja, ik verlang iets.’
‘En welk is dit verlangen?’
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‘Ziehier. Ik heb reeds dikwijls eenige punten door u hooren opgeven, die mij verbaasd
hebben, ofschoon ik er geen geloof aan hechtte en ze als droomerijën beschouwde.
Nu wilde ik wel, dat gij ons beiden eene algemeene gedachte van uw wijsgeerig
stelsel kondet geven en, door eene aaneenschakeling van redeneeringen, mij van het
grondige uwer begrippen kondet overtuigen. Ik ben een ongeloovige; doch geen
versteende en, wanneer men mij iets klaarblijkend kan betongen, buk ik gaarne het
hoofd.’
‘Het is zoo, goede Frans; gij zijt een slaaf van de redeneering en gij zult nooit
gelooven. - Gij vraagt mij naar mijn stelsel, naar eene soort van algemeene leering.
Ik heb geen stelsel, geene algemeene leering. - Een stelsel is eene aaneenschakeling
van denkbeelden, welke alle naar denzelfden oorsprong teruggaan, waaruit zij
ontsproten zijn. Die oorsprong rust immer op eenen valschen grond; zonder dat zou
men het geen stelsel meer moeten noemen. De waarheid heeft geen stelsel, is geen
stelsel: zij is waarheid, anders niet... - Gij wilt, dat ik u in woorden uitlegge, wat door
geene woorden kan teruggegeven worden. Weet gij wat gij mij vraagt? - Gij eischt,
dat ik u het gevoel ontlede: gij zoudt willen, dat mijn gevoel zichzelven verklaarde
en dat is onmogelijk, ten minste op de wijze, waarop gij het zoudt verlangen... Eilaas,
eilaas! vriend, gij wilt woorden, die u den geest zouden uitleggen en gij verstaat nog
de stoffelijke dingen niet, welke door de woorden verbeeld worden. Gij wilt, dat ik
u een gebied doe kennen, waar niets meer bestaat van datgene wat op aarde tot het
beoordeelen dient. Met uwe stoffelijke zintuigen zoudt gij dingen willen begrijpen,
voor welke die zintuigen zelven een beletsel zijn... Gij wilt te hoog vliegen. Frans,
en zulks zonder vleugelen te bezitten, of liever zonder vleugelen te willen gebruiken...’
‘Maar, Wolfang, ik zou zulks niet weigeren; ga mij slechts voor en ik zal u trachten
na te vliegen; ik wil het!’
‘Gij kunt het niet willen, Frans, eilaas, neen! gij kunt niet willen!...’
‘Dat mijn verlangen u dan genoeg zij, Wolfang!’
‘Maar, ongelukkige!’ riep de toonkundige, met eenige geestdrift, - ‘wat kan ik u
zeggen? Zie ik de wegen niet, welke gij bewandelt! Zie ik niet het stof, waaraan gij
verkleefd zijt; de verwaandheid, welke in uwen geest woont; de slafelijke gevoelens,
die u beheerschen; het geloof, dat gij aan de droomerijën van uwe geleerden wilt
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hechten, en de verachting, welke gij gevoelt voor al wat zich boven de aarde verheft!
En waarom die verachting, waarom dit betrouwen in beredeneerde droomen?... Uwe
geleerden, uwe zoogezegde natuurkundigen hebben, met al hunne werkingen, nog
geenen enkelen hoek van het zware gordijn kunnen opheffen, dat de godheid der
dingen bedekt. - Wie uwer groote geesten zal mij uitleggen, wie zal mij verzekeren,
overtuigen, dat de kleuren in de lichamen bestaan ofwel dat zij slechts eene werking
van het licht zijn? Wie kan zulks betoogen?... En wie zal mij zeggen of de klank door
beweging en herplaatsing der lucht is voortgebracht ofwel door iets anders? Waarom
hooren wij woorden en klanken in onzen slaap, in onze droomen? - Is de herinnering
eene wezentlijke terugkomst der voorwerpen vóór de zintuigen of wat is zij?... - De
sferen der wereld werken op elkander - uwe geleerden zeggen het, en men bewondert
uwe geleerden, men is over hunnen geest verbaasd. - De sferen werken op elkander
door de krachten van bijtrekking en terugstooting. Wat legt dit uit? - En weet gij nu
hoe het gansche sferenstelsel op zijn geheel werkt, en welke macht de hemellichten,
indien zij niet oneindig in getal zijn, bij elkaar houdt? - Wie of wat geeft de algemeene
beweging? Door welk getal is die beweging verheeld? - Gij spreekt van ijdel en van
de schepping... Verstaat gij die woorden? Kunt gij u eene gedachte van het ijdel
vormen? Het woord is hier krachtiger dan uw oordeel! Wat is oneindig? Wat is
eeuwig? - O buk u neder, vriend Frans, buk u neder en beken, dat de onderwerping
de eenigste wetenschap, dat het geloof de grootste gaaf der Godheid is!...’
‘Maar het geloof verdwijnt meermaals bij de redeneering.’
‘Wanneer het geloof een echt geloof is, dan kan het door niets gekrenkt worden.’
‘Maar heer Wolfang, gij moet u toch wel eene algemeene gedachte over het
wereldstelsel gevormd hebben!... Spreek en verlicht ons.’
‘Wat ik daarover gevoel, kan ik u niet met woorden uitleggen... - Kondet gij, zooals
Frederik, soms met mij in gevoel vereenigd zijn, dan zouden wij geene woorden
moeten spreken, en gij zoudt begrijpen en weten; want gij zoudt voelen...’
Frederik richtte, bij die woorden, eenen kinderlijken blik op Wolfang en beiden
drukten elkaar de hand. Frans liet het hoofd in de handen zakken en bleef stilzwijgend.
Wolfang ging, na eene korte poos, voort:
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‘Ik zal u nogtans zeggen wat mij thans toegelaten is u te verklaren, vriend Frans;
doch het zal u, vrees ik, weinig doen vorderen. - Voor mij is het heelal, al wat bestaat
en wat gij u kunt inbeelden, slechts getal en beweging. Die twee grondbeginsels zijn
mij door het woord veropenbaard. - De gansche maatschappij is op het getal gebouwd
en kan zonder dat niet bestaan. Doch dit getal nog is een getal van overeenkomst.
De rekenkunde wordt aanzien, en is het in der waarheid, als eene der zekerste aardsche
wetenschappen. Welnu, zij rust slechts op eenen ingebeelden grond: zij is eene schim.
In de rekenkunde maakt twee en twee vier; in de natuur is zulks nimmer waar, omdat
er geene enkele eenheid bestaat, welke in alle opzichten gelijk is aan eene andere
eenheid. Ook de gebrokene bestaan niet dan op eene relatieve wijze; want het
honderdduizendste deel van iets kan grooter zijn dan eene andere heelheid. Wat is
nu dit stelsel anders dan eene toegevendheid, eene overeenkomst, waaraan men
besloten heeft zich te gedragen?.... o Frans, wat ik nu inwendig gevoel, kan ik u niet
uitleggen, omdat het woord krachteloos daartoe is. Ware het woord bij u, zooals bij
mij, vleesch geworden, dan zoudt gij mij verstaan, dan zoudt gij mijne gevoelens
gewaar worden, of liever, zooals ik daar even zegde, wij zouden te zamen voelen!....
Konden wij, zooals weleer een apostel, tot den derden hemel, dat is den derden graad
van het gevoel, opstijgen, dan zouden wij het alles zien en weten; doch ook als hij,
zouden wij, op aarde teruggedaald, moeten bekennen, dat de spraak des menschen
onmachtig is om dit alles uit te leggen, en wij zouden slechts met die groote ziel
kunnen uitroepen: dat wij in de Godheid leven, in haar zijn en bewegen...’
Nu zweeg Wolfang weder eenige stonden. Zijn blik verhief zich in de hoogte; hij
bleef eenigen tijd strak staren; zijn wezen werd door eene lichte zenuwschokking
ontroerd en, terwijl de glans zijner oogen scheen te verdwijnen en als naar zijne ziel
terug te vloeien, ging hij op eenen toon voort, die van hoogere inspraak scheen te
getuigen:
‘Er bestaan slechts drij dingen: God, het Gevoel en de Natuur. God is licht. Hij
zegt het ons door den mond zijner uitverkoren, zijner profeten, zonder licht is er
niets. Licht en lucht geven aan alles het leven; zij maken den adem uit van al wat
bestaat. Alles is eeuwig en ongeschapen. De Godheid kan niet uitgelegd, niet begrepen
worden, zij kan zichzelven niet uitleggen; want dan bestonde er geene Godheid meer,
zij is onbegrepen en onbegrijpbaar. Met haar vereenigd, zullen
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wij ze voelen en dus in haar gelooven in al de uitgestrektheid van die macht, waarvan
ons slechts op aarde eene schaduwe verleend wordt... God is één; de ware wetenschap
kan ook niet dan één wezen, en er moet een princiep, een grondbeginsel bestaan, dat
alles kan uitleggen. Wie en wanneer zal men het vinden? O nooit, mogelijk! Wie zal
de wet ontdekken, de eenige wet, welke aan alles gebiedt, het eenig grondvormende
stofdeeltje, dat alle lichamen voortbrengt!... Verdwijnt, wereldsche geleerden,
verdwijnt met uwe stelsels, met uwe analysis, uwe ontleding, die alles ontkracht en
ontkleurt, die in alles den dood brengt! Hoe zult gij het getal, dat niet kan berekend
worden, begrijpen? Ik voel het; maar het nummer, het getal is oneindig, en slechts
in het oneindige zal ik het voelen... Ik zie nogtans het getal, ik kan er over nadenken
en zoo ook kan ik de Godheid betrachten... O al wat onbegrijpbaar is, is een deel der
Godheid... Begrijpen, menschelijker wijze begrijpen, is onmacht; voelen alleen is
kracht!... De rechtlijn is het afbeeldsel van God en de weg, die tot Hem leidt; de
gebogen lijn is de verbeelding van het stof...’
Frans bleef met het hoofd gebogen in de handen liggen, terwijl Frederik, aan de
woorden van den toonkundige als vastgeboeid, al dezes bewegingen naspeurde en
door zijne uitdrukking telkens de gezegden zijns vriends wilde toestemmen. Wolfang
ging met nog meer geestdrift voort:
‘Wij verstaan de Godheid niet, wij beseffen het stof niet, zullen wij dan den mensch
begrijpen, die uit beide samengesteld is en de schakel van verbinding uitmaakt?
Lichaam is stof, gevoel is Godheid. - Wat is de ziel? Is zij eene eigenschap, zooals
sommigen het willen voorgeven?... Neen, zij is geene eigenschap, geen uitwerksel:
zij is oorzaak en uitwerksel te zamen, zij is het zuivere bestaan en daarin klimt de
mensch boven al andere lichamen der onmeetbare natuur... O de mensch! de mensch
is een groot wonder: hij is eene kleine aarde, eene kleine wereld op zichzelven. Uit
licht en duisternis samengesteld, kan hij, wanneer het licht de bovenhand heeft,
machtige dingen voortbrengen... Daar zie ik Hem. die van den Vader gezonden, het
licht op de wereld verspreid heeft, daar wandelt Hij tusschen zijne broeders, gevolgd
van zijne leerlingen, onwetend volgens de gewone wereldsche begrippen; maar sterk
door de ziel, door het gevoel, door den wil. Eilaas! de wereld heeft Hem niet begrepen;
in Hem was het woord vleesch geworden en zij verstonden zijn woord niet, en eeuwen
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zullen er misschien nog voorbijgaan, eer zij dit woord zullen gevoelen. Heeft Hij
zelve het niet gezegd? ‘Ik spreek tot u,’ zegde de Heiland, ‘ik spreek tot u met de
woorden der aarde en gij verstaat mij niet; indien ik de taal des hemels sprake, hoe
zoudt gij mij dan kunnen begrijpen?’ - Ja, het woord is onvolmaakt en ook de leering
zal nooit volmaakt wezen; maar er zal een tijd komen, dat het woord zal vleesch
worden en dat zal de overgang der leering tot de daadzaak, der wetenschap tot het
gevoel wezen. Dan zullen de woorden bewaarheid worden, welke Johannes in zijne
veropenbaring getuigt: ‘Ik zag eenen nieuwen hemel en eene nieuwe aarde; want de
eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij...’ - Hoe lang! hoe lang zal die tijd nog
achterblijven!... Wanneer, wanneer zal de ontbinding, de verlossing komen!...’
Hier zweeg Wolfang eensklaps, en Frans het hoofd oprichtende, zegde:
‘Maar, vriend, waarom verliest gij telkens in uwe beschouwing het stoffelijke uit
het oog? Waarom houdt gij geene of weinige rekening van het lichaam, van den
mensch, van zijnen invloed, kracht en werking?’
‘Het lichaam is niets in vergelijking met de ziel,’ hernam Wolfang nu meer bedaard
en op eenen meer redekavelenden toon. ‘Het lichaam is niets; alle ware werking
geschiedt in den geest, in de ziel, in het gevoel. De sterkste mensch kan zijne macht
niet uitoefenen, wanneer de geest het niet gebiedt en er de wil niet toe verleent... Wat
is dan het menschelijk lichaam anders dan een werktuig? Zwakke menschen kunnen,
in geval van sterke ontroering des geestes, de grootste macht bezitten.’
‘Dat zijn zenuwkwalen, buitengewone toestanden van het stoffelijk deel,’ onderbrak
Frans.
‘Ja, zoo noemen het de geneesheeren,’ zegde Wolfang, ‘zenuwziekte..,
krankzinnigheid... Ik, ik heet het zielenkracht.’
‘Maar zulke toestand is immers een ongeluk, eene afschuwelijke ziekte?’
‘Weet gij het, zeg? Weet gij wat men op dusdanige stonden inwendig gevoelt?
Weet gij of die epileptieke, gedurende zijne lichamelijke kwaal, niet met zijne ziel
in hoogere sferen verplaatst is? Weet gij of de krimpingen, die zijn lichaam overvallen,
iets anders zijn dan mogelijk de strijd tusschen de twee oorstoffen, het licht en de
duister-
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nis!... Alle uitwendig is slechts een gevolg van het inwendig!... Zeg, durft gij
beslissen?’
‘Ik heb immer mijne zwakheid min of meer gevoeld,’ zegde Frans, ‘en gij overtuigt
er mij thans ten volle van.’
‘Gij zijt niet langer krachteloos dan gij wel wilt, mijn goede vriend,’ zegde
Wolfang. ‘Wanneer men wil, dat is overtuigd zijn, dan kan men. Waar de ziel over
kan, daarook moet het stoffelijk volgen. Kon men willen vliegen, men zou vliegen.
Kristus heeft den wil het geloof genoemd, en Paulus, zijn leerling, zegt, dat het geloof
bergen kan verzetten, De kracht der ziel, de kracht van den wil is onberekenbaar.
Waar het lichaam der ziel tot werktuig kan verstrekken, daar bedient deze er zich
van, en waar het lichaam te kort schiet, laat zij het achter, en volvoert alleen de hooge
dingen, welke zij besloten heeft te ondernemen.’
‘Ik heb daar dikwijls over nagedacht, Wulfang, en de kracht van den wil onderzocht.
Zouden daaraan niet toe te schrijven zijn die wondere dingen, welke men ons over
de martelie der eerste kristenen heeft nagelaten?’
‘Gij zegt het wel, Frans, die wonderbare geschiedenissen, mogelijk eenigszins
dichterlijk beschreven, doch waarvan men de feiten niet kan loochenen, op straf van
al andere geschiedenissen als onwaar te beschouwen, zijn zoovele proeven van den
alvermogenden wil of van het geloof, wat, zooals ik u reeds gezegd heb, volgens
mij, hetzelfde is. De woeste dieren vielen als weerloozen lammeren voor de voeten
van anders zwakke maagden, en zoo sterk was soms de geesteskracht der martelaren,
dat zij door het vuur wandelden, zonder geschonden te worden. - Welke werkingen
nu daartoe noodig zijn, kan ik u niet uitleggen; want wie geest kan den geest verstaan?
Kan het oordeel zichzelf beoordeelen?... Slechts stoffelijke dingen vallen onder ons
bereik en die kunnen wij ontleden; de geestelijke beoordeelen wij niet: wij kunnen
ze slechts gevoelen, er ons instorten, en er in versmelten .. Weet gij, mijne goede
vrienden, welke de grootste menschelijke kennis is en waarin zij bestaat! - Het is in
de beschouwing der uiterlijke daden van de ziel... Die wetenschap, hoe bekrompen
zij ook zij, in vergelijking met het onbepaalde gevoel, opent ons nogtans de eenige
baan, welke tot het voorgevoelen der geestenwereld leidt: zij brengt de uitverkoornen
voort. - Men noemt dan zeer dikwijls zulke menschen bijgeloovig; maar de groote
mannen, de onverschrokkene krijgshelden zijn het immer geweest...’
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‘Het is waar,’ zegde Frans, ‘gij hebt gelijk: Alexander, Cesar, Napoleon waren
bijgeloovig.’
‘En Sokrates, Cicero, en honderd duizend wijsgeeren en geleerden waren
bijgeloovig,’ voegde Frederik er bij.
‘Zegt liever,’ hernam Wolfang, ‘dat het uitverkoren geesten waren, die het rijk
des gevoels in de verte zagen opdagen en die zulke kennis door de nauwkeurigste
opmerkzaamheid verkregen hadden.’
‘Maar, heer Wolfang, de zoogenoemde toovenaars en tooverkollen?...’
‘Aan wier bestaan gij niet gelooft?’ onderbrak de toonkundige.
‘Ik beken het,’ zegde Frans.
‘En waarom gelooft gij aan hun bestaan niet? - Durft gij denken, dat men zich,
gedurende zoovele eeuwen, zou hebben kunnen bedriegen en aan personen eene
macht toekennen, welke zij niet bezaten? - Zeker is het, dat de begrippen, welke men
over hen had, slecht verstaan werden; doch de daadzaken waren onloochenbaar en
er worden menschen gevonden, die op hunne medebroeders eenen slechten invloed
kunnen uitoefenen. De zoogezegde toovenaars zijn de afgevallen engelen, die uit
den hemel verdreven zijn en er nog dagelijks uit verdreven worden, omdat zij de
kennis der geestenwereld, omdat zij de gave van het gevoel misbruiken. Hebt gij
nooit ondervonden welk uitwerksel een oogslag, een enkele oogslag kan hebben!’
‘De occhiata van de Italianen?’ merkte Frans op.
‘De oogen,’ vervolgde Wolfang,’ zijn de groote werktuigen, langs waar de ziel
uitstraalt, en waarmede zij werkt, en zulks brengt ons op een ander punt, waarover
ik u ook eenige woorden wil zeggen. - Wat is de samenneiging, welke er soms
tusschen twee personen plaats grijpt? Wat is de tegenzin, welken men soms voor
iemand, die ons nooit het woord toegestuurd heeft, gevoelt? Geen uitwerksel zonder
oorzaak zegt men: welnu, wat is hier de oorzaak? - Kan zij iets anders wezen dan
eene uitstraling der ziel, van het gevoel, dat zich uit het eene lichaam, op eene
onzichtbare wijze, tot het andere uitstrekt en zich met het gevoel van dit tweede
lichaam vermengt of er van terugvliedt. En het zijn niet alleen menschen, welke ons
eene dusdanige gewaarwording kunnen indrukken, ook de dieren en de planten
hebben een uitwerksel: hoe anders de voorliefde tot eene bloem of tot eene soort van
dier uitleggen? Hoe anders verstaan, dat het mogelijk zij, op het zicht van eene plant
of van een dier, in onmacht te vallen!...’
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‘Maar die werking is gansch stoffelijk,’ onderbrak Frans, ‘het is het lichaam, dat er
door geschokt wordt.’
‘Omdat de ziel geschokt is en het lichaam verlaat of doet gehoorzamen,’ zegde
Wolfang; ‘gij ziet immer het uitwerksel, waar ik de oorzaak aantref.’
‘Ga voort, heer Wolfang,’ zegde Frans.
‘Zoowel,’ zegde nu de toonkundige, ‘als de ziel, in gewone omstandigheden, op
eenen kleinen afstand uit het lichaam straalt, kan zij in andere gevallen van die kracht
gebruik maken en in de verre uitgestrektheid vliegen. Datgene, wat men het tweede
gezicht noemt en dat men bij de Indianen en zelfs bij de wildste volkstammen ontmoet,
is slechts eene proef van die uitstraling. - Is het u nooit gebeurd in uwe droomen
dingen te zien, welke men naderhand, in de zoogezegde wezentlijkheid, dat is te
zeggen, met de gewone zintuigen terugvindt? Moet men dan soms niet inwendig
bekennen, zekere dingen nogmaals gezien te hebben, zekere gevoelens een andermaal
en juist in denzelfden graad van kracht ondervonden te hebben? Wat geschiedt er in
dergelijke omstandigheden? Het lichaam verandert niet van plaats; maar de geest
verwijdert zich, straalt uit en gaat de dingen voelen. Wanneer men ontwaakt, en in
den gewonen staat is teruggekeerd, behoudt men een onvolmaakt geheugen van dit
alles. Waarom? - Omdat de toestand veranderd is en dat men niet racer zoo
onbelemmerd als in den slaap kan voelen, zelfs zich niet kan herinneren. Wanneer
men ontwaakt is, dat is te zeggen, wanneer het lichaam medewerkt en bezwaart, kan
die staat zich ook wel voordoen en men kan die groote zielenmacht tot in eenen
zekeren graad bezitten. Men noemt ze alsdan aftrekking, aandacht, diepe bedenking
en betrachting, en het zijn slechts de groote mannen, welke zulkdanige eigenschappen
bezitten. - Dan, die woorden aftrekking van den geest, inkrimping, indien ik mij zoo
mag uitdrukken, doen zij u ten zelfden tijd geene gedachte van uitzetting, van
uitstraling opvatten? En het zijn wederom de groote mannen, welke die macht bezitten
en ze gebruiken, om invloed op hunne medemenschen uit te oefenen, om hen te
beheerschen... - Vermits de warmte door ons lichaam en door steen en ijzer gaat,
waarom zou onze geest, wiens bestaan zoo oneindig veel luchter en lichter is, ook,
van het lichaan uitstralend, niet door dikkere lichamen kunnen dringen? Waarom
zou het licht, dat in ons besloten is, zich niet met het ander licht kunnen vereenigen
en door en met dat licht in het onein-
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dige voelen. Waarom zou de ziel niet kunnen werken, zooals de electriciteit, welke
wij slechts door hare uitwerksels kennen?... Wat beteekent in het Evangelie: De geest
voerde mij weg, anders dan het in 't werk stellen van die ontzaglijke zielenkracht,
welke ik bedoele? - Ja, de geest kan zich van het lichaam verwijderen tot op
verbazende afstanden; hij kan, van het lichaam ten deele ontdaan, gedurende eenigen
tijd, een zuiver leven leiden, door het ware gevoel leven, en, kan hij bij zijne
terugkomst, zich niet ongekrenkt het genoten geluk of de smart herinneren. zulks is
slechts aan zijn lichaam toe te schrijven. Telkens dat hij in den buitengewonen staat
terugkeert, hervindt hij zijn vorig zuiver leven.’
‘Dus,’ onderbrak hier Frans, ‘voor u, Wolfang, is hetgeen wij een verstandig man
noemen een gansch ander mensch?’
‘Voorzeker,’ antwoordde de toonkundige, ‘heb ik daar niet dezelfde gedachten
als gij over. - Veel weten is niet altijd veel kunnen. Veel voelen alleen is machtig
zijn. Dan, er worden menschen gevonden, die, bij eene uitgebreide kunde, ook het
gevoel in eenen hoogen graad bezitten en die verdienen met den naam van genies
bestempeld te worden. Zij zien meer dan de anderen en de werken, welke zij
voortbrengen, moeten dus ook eene grootere weerde bezitten.’
‘Ik heb altijd gedacht,’ zegde Frans, ‘dat de grooten vernuften, de groote
kunstenaars slechts hunne kunde aan eene zekere daarstelling van het stoffelijk brein
te danken hadden en heb immer, te dien opzichte, veel aan het stelsel van eenen
geleerden Duitscher geloofd.’
‘Ik weet waarvan gij spreken wilt,’ hernam Wolfang. ‘Doktor Gall is een groot
vernuft; doch hij heeft zich in zijn stelsel misgrepen en het uitwerksel voor de oorzaak
genomen. De hoogten op den schedel brengen de geesteshoedanigheden niet voort;
maar zijn door den geest voortgebracht, als behulpzame werktuigen, als zoovele
ruime schuilplaatsen voor de geestvermogens.’
‘Maar waarom, Wolfang, heeft de Godheid den eenen mensch meer dan den
anderen bevoordeeld? Is dat geene onrechtveerdigheid?’
‘Onnoozele!’ riep de toonkundige uit, ‘durft gij naar zulk een waarom vragen?
Wie heeft u de stoutheid verleend, om zoo hoog te durven opstijgen? Wilt gij den
oorsprong opzoeken en beoordeelen? Wilt gij de daden der Godheid in uwe stoffelijke
balans wegen! Waar verdwaalt gij? Gij kunt niet in de zon staren, en de zon is een
stoffelijk lichaam, en gij wilt niet alleen den geest, maar hem, van wien alle
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geesten uitstralen, beoordeelen! Gij zoudt willen aanzicht bij aanzicht met de Godheid
staan, haar naar heure werkingen en het inzicht en doel dier werkingen vragen. Het
stof zou den geest willen begrijpen, uitleggen! Gij kunt uwe eigene ziel niet begrijpen;
gij kunt nauwelijks hare daden opmerken en gij durft de algemeene ziel uitdagen en
berispen! - Onderwerping, vriend Frans; want heiligschendend zijn zulke gevoelens!
Onderwerping, liefde, betrouwen en geloof, ziedaar wat gij betrachten, wat gij
verlangen moogt! - Kunt gij dit punt bereiken, dan zult gij eenen grooten stap gedaan
hebben; dan zult gij verstaan waarom men, zonder te wankelen, het oog tot de
uitgestrektheid der lucht kan wenden, ofschoon men er geen einde aan vindt, en
waarom men in geenen afgrond kan zien, alhoewel deze beperkt is, zonder gevaar
er in neêr te storten. Het eerste is eene beeltenis van het gevoel, van de echte
wetenschap, van het licht; het tweede van de onwetendheid, van het eeuwige duister...’
Hier liet Wolfang het hoofd op de borst zakken en zweeg gedurende eenen langen
tijd, alsof hij in mijmering verdwaalde. De twee jongelingen eerbiedigden die stilte
en wachtten geduldig tot de toonkundige weder het woord zou opgevat hebben. Nog
eenige stonden bleef hij sprakeloos, totdat eindelijk een lichte glimlach het wezen
van Wolfang beliep en hij wederom het hoofd ophief en sprak:
‘Waartoe, Frans, zullen de woorden verstrekken, welke ik u daareven gezegd heb,
welk nut zal daaruit voortspruiten?’
‘Brachten zij geen ander nut voort, beste Wolfang,’ antwoordde de jongeling, ‘dan
de achting te hebben vergroot, welke ik in mijn hart voor u gevoel, dan nog zoudt
gij het u niet mogen beklagen gesproken te hebben. Mocht ik een gedeelte slechts
der vriendschap verwerven, welke gij aan Frederik geschonken hebt, dan zou ik mij
gelukkig achten.’
‘Ik zal u zulks niet weigeren,’ zegde Wolfang, ‘gij zult mij voortaan een vriend
wezen. Doch die broederlijke, of liever die vaderlijke toegenegenheid, welke ik voor
Frederik gevoel, kan ik moeilijk tot u uitstrekken; want de overtuiging zal nooit in
uwe ziel dalen, en Frederik is mijn zoon, is mijn broeder door het inwendige gevoel:
onze zielen verstaan elkander, zonder dat wij noodig hebben ons van woorden te
bedienen...’
‘o Beste Wolfang...’ zegde Frederik, de hand des toonkundigen grijpende, ‘de
vriend Frans ook zal in ons broederschap treden;
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hij zal met ons vereenigd worden en onze vriendschapsbanden, zoo mogelijk, nog
versterken.’
Frans stond nu eensklaps recht, stapte tot bij zijnen vriend Frederik en hem de
hand vattende, sprak hij met eene ontstelde stem:
‘Frederik, laat die woorden daar. Wolfang heeft gelijk: overtuiging is in mijne ziel
niet en ik vrees, dat zij er nimmer zal in dalen. Laat mij beiden toe uw verkleefde
vriend te wezen, uw aardsche leidsman, indien gij wilt; want met uw zielenleven zal
ik mij moeilijk kunnen mengen. De zon schijnt voor allen; doch de eene koestert
zich in hare stralen, terwijl er de andere door verbrand en benauwd wordt. De
wetenschap ligt voor iedereen open; doch de eene bezit die en is ze machtig, terwijl
een ander er door overweldigd wordt en er onder bezwijkt. Is de ziel het licht, zooals
Wolfang het zegt, en het lichaam de duisternis; zijt gij beiden meer ziel en ik meer
lichaam, laten wij ons dan te zaam verbinden, ens vereenigen: gij kunt mij op de
baan voorlichten en mij den weg wijzen, ik zal wandelen en gij kunt op mij, op het
stoffelijk leunen, om den last des levens te dragen. Is mijn geest belemmerd, mijne
schouderen zijn breed, mijne spieren krachtvol en ik zal onder geenen kleinen last
bezwijken. Neemt gij het aanbod dier vereeniging aan?’
‘Gij zult ons voortaan een innige vriend wezen,’ zegde Wolfang, den kunstschilder
aan zijne borst drukkende.
‘Onze vriendschap zal nog vergrooten, indien het mogelijk is!’ zegde Frederik,
en hij vloog, op zijne beurt, in de armen van Frans.
‘Welnu!’ riep de kunstschilder, ‘stappen wij dan hand aan hand en overschrokken
de baan in, zoeken wij tegelijk naar de waarheid en dat nooit een woord, dat nooit
eene daad, hoedanig zij ook moge wezen, bekwaam zij onze verknochtheid te
krenken.’
‘Dat kan, dat zal nooit gebeuren,’ zegde Wolfang, ‘onze harten zullen immer zuiver
zijn en onze inzichten edel.’
‘Dan is het besloten!’ riep Frans en, zich tot Frederik wendende, ging hij voort:
‘Laten wij thans vertrekken, mijn goede. ik voel mij het hoofd ontsteld en het hart
geschokt. Ik moet op de gezegden van den vriend Wolfang nadenken...’
‘Gaat, mijne vrienden,’ sprak de toonkundige, ‘wij zullen voortaan elkaar dagelijks
zien.’
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En de twee jongelingen stapten uit de woning van Wolfang en verlieten de stad, om
eenigen tijd in het open veld rond te dwalen.
Eene halve uur later zegde Frans aan zijnen makker:
‘Die droomerijen van Wolfang zijn niet zoo onnoozel in hare gevolgen, als zij, bij
het eerste opzicht, wel toeschijnen; zij zullen u beiden verderfelijk worden: gij zijt
op den boord eens afgronds, waarin gij, ingeval ik u niet red, zult neerstorten. Verlaat
mij niet, vriend Frederik, en denk dat ik uw steun ben.’
‘Wij kunnen slechts klimmen, vriend Frans; in de laagte dalen kunnen wij niet.’
‘Het is mogelijk; doch blijf u immer aan mij vasthouden.’
‘Zie maar toe, dat ik u niet mede in de hoogte doe opvliegen.’
‘Er is geen nood voor!’ zegde Frans, en de beide vrienden wandelden voort.

VI.
Eenige dagen na de samenspraak, welke wij, in het voorgaande hoofdstuk verhaald
hebben, bevonden zich de drie vrienden op eene der groote banen, welke zich ten
zuiden van de stad Antwerpen verwijderen. Het was nog vroeg in den morgen; doch
de zon schoot reeds hare eerste stralen op het door den dauw bevochtigd frissche
loover en scheen de gansche natuur als te doen herleven. Het gevogelt juichte door
den omtrek en deed zijne duizenden stemmen in eene zachte en zielverrukkende
melodij over de beemden en velden ruischen.
Weinige woorden werden tusschen de drie vrienden gewisseld; want allen waren
door het schoone schouwspel. dat de natuur aanbood, getroffen. Hier verhieven zich
de bloeiende koornharen en stonden, door eenen lichten zefir gestreeld, als eene
gouden zee te wiegelen; daar ontwaarde men eenen beemd, langs alle kanten door
een frisch water besproeid en waarop eene weelderige kudde zich in het malsche
gras verlustigde; hier deed zich een bebouwde akker voor, die met frissche groenten
en weelderige fruitboomen overladen stond; daar een veld met boekweit, wier
zinbetooverende balsemreuk zich in de verte verspreidde en aan de fijnste Oostersche
geuren deed droomen. Over alles lag eene onuitsprekelijke wellust, die de harten
door zacht
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gevoel deed kloppen en bekwaam was, om de ziel in hemelsche mijmering weg te
voeren.
Niet een der drie vrienden bleef voor dit schoone natuurtafereel ongevoelig; doch
Wolfang was er wel het diepste door getroffen:
‘Zijn wij niet dwaas,’ riep hij, ‘ons leven binnen de donkere, killige muren eener
stad te willen slijten, wanneer de natuur haren rijken moederschoot ontsluit en ons
uitlokt, om op haren boezem de zachte rust en zalige weelde te komen smaken? Zijn
wij niet dwaas in eene stad elkaar den verstikkenden dampkring te betwisten, wanneer
wij in het open veld zouden kunnen leven en de zuivere, pure lucht met wellust
inademen? Zijn wij niet onbezonnen ons in onze vertrekken te kluisteren, ons op een
dof rustbed uit te strekken, wanneer de natuur ons frissche beemden aanbiedt, waar
wij, in de schaduw van het zachte loover, onze leden op het mollige gras zouden
kunnen neerstrijken en onze rust, door de geur der bloemen en het gezang van het
pluimgediert zouden verlustigd voelen?...’
‘Ja, vriend Wolfang,’ zegde Frans, ‘de natuur is een schoon ding en ik ben daar
menigwerf op verzot geweest. Ik heb meermaals de stad verlaten, om, zooals gij zegt,
mij op het mollige gras uit te strekken; doch mijne liefde is sterk verminderd, wanneer
ik de natuur van naderbij gezien heb en haar genot hebt gesmaakt. Ik weet niet of ik
van eene andere stof ben dan gij; doch de zachte melodij der vogelen belette mij
telkens een oog te laten toevallen en de wellust van eenen zoeten slaap te genieten.
Wanneer ik mij op het donzige gras nederzette, moet ik u bekennen, dat de frischheid
mij dikwijls tot in het merg der beenderen scheen door te dringen en ik, met schrik
voor de eene of andere verkoudheid, weldra uit den schoot der natuur ging vluchten.
- Ik weet niet of de natuur mij stiefmoederlijk behandelt; doch nog andere ongemakken
wist zij mij telkens te berokkenen: het was of een leger muggen, die naast mijne
ooren kwamen tuiten en mijne wangen met vriendelijke zoenen streelden, waarvan
ik de roode opgezwollen teekens dagen lang in het aanzicht behield; ofwel ik werd
door duizenden mieren besprongen, die zich van mijn lijf meester maakten, alsof het
haar van rechtswege toebehoorde, en mij geene mindere merkteekens harer
toegenegenheid achterlieten.’
‘Welke lust bevangt u toch, Frans,’ riep Frederik, ‘om het zachte genot van het
buitenleven te willen onttooveren?’
‘Wat! onttooveren, vriend! Ik heb u nog het honderdste deel van
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de kleine aangenaamheden niet aangehaald; ik heb u nog niet gesproken van duizenden
ongedierten, die op uw vel komen jacht maken; het zijn honderd verschillende
schildvleugelige insekten, spinnen zoo vuil van kleur en zoo ruwharig als wilde
dieren, kikvorschen en padden, wier aangenaam gezicht u het bloed naar het hart
doet terug vloeien; het zijn slekken, die als tot spot eenen zilveren streep achterlaten
en u, bij de aanraking, het hart zouden doen walgen... - Ik zal nooit vergeten wat ik
zekeren dag ondervond. - Ik was, zooals de vriend Wolfang het zou verlangen, buiten
de stad gevlucht, om de weldaden der frissche natuur te genieten. Ik strekte mij op
het mollige gras uit. Aanstonds werd ik door eenen zwerm muggen langs boven en
door een legioen mieren langs onder aangevallen; ik vlucht van die plaats en zoek
een ander oord. Een frisch water lacht mij toe en ik ga mij, op eenigen afstand, in de
schaduw eens reuzenbooms neerstrijken. Ik hoor een' leeuwerik, boven mijn hoofd,
in de lucht, zijnen gullen zang aanheffen; doch ten zelfden tijd word ik in de nabijheid
eene krekel gewaar en haar hoorscheurend gepiep doet mij de harmonische stem des
leeuweriks vergeten. Op denzelfden stond zie ik uit het water een tiental wilde ganzen
op mij neerkomen en, hare breede bekken op eene vervaarlijke wijze openende,
begonnen zij een geluid te geven, dat mij het gepiep der krekel nog deed
terugwenschen. Ik borst in eenen schaterlach los en greep naar mijnen gaanstok, om
het onaangenaam gevogelte naar zijn element terug te jagen. Dat was slechts het
teeken van den aanval en ik zag mij weldra als een vijandig kasteel bestormd. De
waterschepsels spaarden mij niet en, hoe meer ik mij verweerde, hoe dapperder zij
aanvielen. Voor overmacht, dacht ik, mag men bukken, en ik nam de vlucht. De
vijand volgde mij met eene wonderbare hardnekkigheid en ik bleef mijnen loop
voortzetten, totdat ik mij eensklaps voor een gehoornd dier bevond, dat lust scheen
te hebben om mij op zijne hoornen te nemen en zijn hoofd daartoe reeds omlaag
hield. Ik ontvluchtte die vriendelijke uitnoodiging en was gedwongen over eene
gracht te springen. Ik sprong er tot over de knieën in en vluchtte verder. Onwetend
was ik in de nabijheid eener hoeve en een zware wachthond kwam mij toegesprongen.
Ik bracht hem met mijnen stok eenen geduchten slag toe, die hem huilend voor mijne
voeten deed rollen. Dan, het geblaf des honds had eenige knechten opmerkzaam
gemaakt en dezèn, hunnen trouwen bewaarder ziende neervallen, grepen naar rieken,
vlegels en spaden, en ik had het slechts
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aan de rapheid mijner beenen te danken, dit laatste en grootste gevaar te kunnen
ontkomen; want, weet het wel, Frederik, de mensch is het gevaarlijkste dier, dat de
natuur oplevert. - Sedert dien dag, mijne goede vrienden, heb ik, zooals men zegt,
eenen hekel aan de schoone natuur gekregen.’
‘Frans, Frans, gij zijt een eeuwige spotter!’
‘Er is geen spot mede gemoeid, en mijne geschiedenis is echt.’
‘Ik geloof het,’ zegde Wolfang, ‘doch uit dit alles kan ik slechts een besluit trekken
en het is dees: dat alle dingen in de wereld hunne schoone en hunne onaangename
zijde hebben, dat men op alles ja en neen kan zeggen... En kan de heer Frans daaruit
nu ook niet doen volgen, dat onze redeneerkunde eene belachelijke zaak is en nooit
iets kan beslissen, wanneer het gevoel er van verwijderd blijft? Denkt hij nu waarlijk,
er mochten hem nog honderd dusdanige gebeurtenissen zijn overkomen, dat de natuur
in het open veld niet schoon, prachtig en grootsch is, dat men er geen hoog genot
kan in vinden?’
‘Ik zal het u niet betwisten,’ zegde Frans, ‘doch altijd geloof ik, dat de natuur
betere vrienden heeft dan mij en dat zij met mij stiefmoederlijk te werk gaat, zooals
ik u daareven reeds gezegd heb.’
Zoo vorderde de weg in gullen en vriendschappelijken kout, en eer men het gewaar
werd, was men eindelijk het doel der kleine reize genaderd.
De drie vrienden stonden stil. Voor hen verhief zich een ontzaglijk gebouw van
zware omheiningen en diepe grachten omringd. Eene doodsche stilte scheen dit
gebouw te beheerschen en, langs den buitenkant, kon men slechts hier en daar eenige
kleine vensters ontdekken, welke van ijzeren staven voorzien waren en een nog
treuriger aanzien aan het doodsch verblijf verleenden. - Men zal licht begrijpen, dat
onze makkers zich voor eene gevangenis bevonden. Frans, der belofte indachtig,
welke hij aan zijnen Duitschen vriend Walter gedaan had, bij zijne terugkomst in
Nederland, naar eenen rampzaligen te vernemen, die uit de maatschappij gebannen
was en den misstap van een oogenblik zwaar moest boeten, had die gelegenheid
willen te baat stellen, om een klein uitstapje aan zijne twee vrienden te doen maken
en hunnen geest, door het bezichtigen van andere voorwerpen, van het gedurig
inwendige leven af te rekken. Hij had er weinig moeite in gevonden, om Wolfang
en Frederik daartoe over te halen en het was hem voldoende geweest hun te zeggen,
dat zij daardoor eene goede daad
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zouden verricht hebben en de gelegenheid gevonden, om eenige ongelukkigen te
vertroosten.
De drie vrienden werden, bij het toonen van eenen brief van Frans, in het
gevangengesticht binnengelaten en een der bestierders geleidde hen door het gebouw.
Frederik had den arm van Wolfang vastgegrepen en sloot zich, zoo dicht mogelijk,
tegen zijnen vriend aan; want het zicht der gevangenen, die zich met honderden op
een plein bevonden, had een treurig en hartknijpend gevoel in zijne ziel doen
opkomen. Wolfang sprak geen enkel woord en liet zijne vuurvolle blikken van den
eenen gevangene naar den anderen gaan. Hij scheen ieders inborst en geschiedenis
als op het aanzicht te lezen en deelde telkens zijne opmerkingen aan Frederik mede.
Frans, langs zijnen kant, wandelde met den bestuurder en deed ook zijne opmerkingen.
Hij onderzocht de verschillende vormen der hoofden van de opgeslotenen en
verwonderde meer dan eens zijnen geleider door den uitleg, welken hij van het
grootste gedeelte dier rampzalige wezens gaf en het aanduiden hunner gebreken en
natuurlijke neigingen.
Men verliet weldra dit eerste plein en men genaakte tot een ander, waar niets dan
jonge kinderen vergaderd waren. Op het wezen van sommige kon men al de teekens
van het slecht reeds lezen en zien hoe diep hunne jonge ziel reeds bedorven was.
Andere schenen met eene zachtere inborst bedeeld en kwamen voor als zoovele
jeugdige bloemen, welke, door een onweder van den stengel gerukt, in eenen
modderpoel verdronken lagen. Wanneer men dit tweede plein was overgestapt, trad
men in eene uitgestrekte werkplaats, waar een honderdtal gevangenen zich met
verschillende handwerken onledig hielden:
‘Hier,’ zegde de geleider, ‘zullen wij den persoon vinden, voor wien gij gekomen
zijt.’ En op denzelfden stond riep hij:
‘Nummer twaalf!’
Een jonge man trad uit den werkkring en kwam zich, met ontblooten hoofde, bij
den geleider voegen:
‘Jaak,’ zegde deze laatste, ‘ziehier drie heeren, die u komen bezoeken; gij kunt
uw werk laten staan en op het plein gaan wandelen. Gij hebt nog een half uur vóór
de rusttijd van de derde afdeeling begint en gij kunt den tijd gebruiken, om ongestoord
met die heeren te spreken.’
De jonge man deed eene lichte buiging, terwijl de bestuurder tot de bezoekers
voortging:
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‘Mijne heeren, ik zal u straks komen terugvinden.’ Op een teeken werd thans eene
deur door eenen gevangenbewaarder ontsloten, en de drie vrienden traden met Jaak,
den gevangene, het plein op.
Frans voegde zich bij den gevangene, greep hem vriendelijk bij den arm en sprak:
‘Mijn goede Jaak, gij zult u nog wel eenen Duitschen jongeling herinneren, die
weleens met uwe familie in nauwe betrekkingen stond?’
‘Gij wilt van Walter spreken, mijnheer?’ merkte de gevangene op, zijnen arm
zachtjes terugtrekkende.
‘Waarom weigert gij mij den arm?’ onderbrak Frans.
‘Ik weiger zulks niet, mijnheer,’ zegde Jaak stotterend en tot in de ziel ontsteld,
‘alleenlijk ben ik beschaamd over...’
‘Ta! ta!’ zegde Frans, geene complimenten; in de beschaafde wereld ben ik dikwijls
verplicht mij den arm te laten vatten door menschen, die, volgens het burgerlijk
wetboek, onberispelijk zijn, doch die niet weerdig zijn u den arm te geven... Ik ken
uw hart, Jaak, en de vooroordeelen der wereld hebben op mij weinig uitwerksel.’
En de jongeling greep den arm des gevangenen terug vast. Jaak liet zich naar eene
houten bank geleiden. waar hij tusschen de bezoekers plaats nam.
‘Ziehier,’ ging Frans nu voort, ‘hoe de zaken staan. Walter is sedert lang terug
naar Duitschland vertrokken en zijne gezondheid is gekraakt.... Hij zal niet meer
genezen misschien.’
‘Kon ik hem mijne gezondheid leenen!’ zuchtte Jaak, ‘in zijne plaats sterven en
mijne rampzalige zuster en mijnen vader hierboven gaan terugvinden!’
‘Alle hoop is voor Walter echter nog niet verloren,’ ging Frans voort: ‘hij kan
mogelijk nog herstellen... Dan, ziehier waarom wij gekomen zijn. Walter, die mij
uwe geschiedenis heeft uitgelegd, heeft mij verzocht voor u te zorgen, uw lot te
verzachten en alle moeite aan te wenden, om uwe opsluiting te verkorten. Wij zijn
gekomen, om met u, tot dit einde, de beste middelen te beramen.’
Gedurende die woorden had Jaak het hoofd op de borst laten hangen en, toen Frans
ophield met spreken, hief hij zijne blikken terug omhoog en antwoordde:
‘Mijnheer, mijne dankbaarheid voor uwe goede inzichten is groot: het verheugt
mij u te zien; want ik wist niet, dat ik nog vrienden in de wereld bezat. Goede heer
Walter! braaf jongeling! en gij, zijne vrienden, gij moet ook een goed hart bezitten...’
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‘Zeg mij ten eerste,’ hernam de kunstschilder, ‘wat gij in uwen tegenwoordigen
toestand verlangt, om hem zooveel mogelijk te verzachten?’
De gevangene sloeg zijne oogen rond het plein, wees met den vinger op de hooge
muren, welke het omsloten, en sprak met eenen beklemden boezem:
‘Die muren kunt gij niet doen omstorten, met eenen wenk niet oogenblikkelijk
doen omstorten, niet waar?’
Frans antwoordde niet, en nu ging de gevangene weder voort, op zijn slavenkleedsel
wijzende:
‘Die bruine kleeding kunt gij op het oogenblik niet doen afvallen en door eene
gewone kleeding vervangen, de vrijheid kunt gij mij niet op den eigen stond
terugschenken... - Kondet gij dit nu, ik zou er misschien gebruik van maken...’
‘Het is waar,’ zegde Frans, ‘dat is oogenblikkelijk in onze macht niet, ten ware ik
een middel vonde, om u te doen uitbreken.’
‘Ik zou er geen gebruik van maken,’ hernam Jaak, ‘men mag voor mij gerust de
deuren openlaten, ik zou geenen voet buiten het gesticht plaatsen. Ik heb eene misdaad
gepleegd, die moest gestraft worden, die mij wel niet zwaar op het geweten drukt,
omdat ik weet waarom ik ze gedaan heb:... Mijn oude grijze vader leed koude en
honger; hij ging van gebrek vergaan; ik bestond het voor hem te bedelen; men joeg
mij weg; van schaamte en woede werd ik uitzinnig en wat men niet geven wilde,
besloot ik met geweld te nemen. Een heer kwam mij te gemoet, ik deed hem zijn
geld afgeven, en ik liep brood voor mijnen uitgehongerden vader koopen. Volgens
de maatschappij had ik slecht gehandeld; doch mocht ik mijnen ouden vader van
honger zien omkomen!... Dan, de maatschappij kan daar niet intreden en zij mag
zulks niet gedoogen; zij heeft mij moeten straffen... en mijne straf heeft mijnen vader
gedood... De schande heeft hem het hart gepletterd en hij is zinneloos gestorven...
Ik zal mijne straf tot het einde toe volbrengen...’
‘Wij zullen die straf zooveel mogelijk verkorten,’ zegde Frans, zijn gemoed innig
geschokt voelende, ‘ik heb kennissen, vrienden, die hoog geplaatst zijn en ik zal hen
doen werken. De bestuurder van het gesticht is over u voldaan en weet u te schatten;
hij zal niet weigeren mij in mijne pogingen behulpzaam te wezen...’
‘Mijnheer,’ hernam Jaak, ‘als gij eenige genegenheid voor mij ge-
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voelt, doe dan geene enkele poging; ik ben hier niet ongelukkig, mijne ramp is geweest
hier te moeten intreden; de grootste schande, al de schande heb ik reeds onderstaan;
ik ben veroordeeld en opgesloten geworden; wat geeft het thans of mijne
gevangenschap eenige dagen vroeger of later eindigt.’
‘Maar de vrijheid, de vrijheid! Verlangt gij er niet na?’
‘Ja; doch die zal ook wel komen.’
‘Ik zal haren loop verhaasten.’
‘Gij zult dat niet doen, mijnheer,’ zegde Jaak, met eenige ontsteltenis, de hand des
jongelings vastgrijpende, ‘neen! gij zult dat niet doen, want ik zal er mijne
toestemming niet aan geven; ik zal geen smeekschrift onderteekenen...’
‘Dat is niet noodig; het bestuur des gestichts kan ook die soorten van aanvragen
doen.’
‘Mijnheer,’ hernam de gevangene thans met nadruk, ‘luister! Gij wilt mijnen
toestand verzachten, niet waar? Gij wilt mijn lot verbeteren, niet waar?’
‘Ongetwijfeld!’
‘Welnu, beloof mij dan niets te doen; ik wil geenen afslag: dat is eene gedachte
en ik houd er aan. Uw bezoek is mij eene groote vreugde; doe mij dit genot niet
beweenen, volg mijnen wil in: mijn wil is mijne grootste vrijheid!’
‘Maar, goede Jaak,’ hernam Frans, ‘dat is uitzinnig; denk toch eens...’
‘Frans,’ onderbrak nu Wolfang, ‘waarom u tegen den wensch van Jaak verzetten!
Laat de zaken zooals ze zijn. Die man heeft gelijk, hij is hier in een bestendig beroep
tegen zijn vonnis; verzet u niet langer tegen hem. De dagen zijner gevangenschap
zijn de gelukkigste zijns levens; hij heeft er nooit betere gekend, noch hij heeft er
geene betere te verwachten.’
‘Mijnheer!’ riep de gevangene, de handen van Wolfang vastgrijpende, ‘gij zegt
wel; neen nooit ben ik minder ongelukkig dan thans geweest: mijn leven is eene
aaneenschakeling van rampen; zij hebben wel niet altijd dit uitwendig opzicht gehad;
doch pijnlijker waren zij en niet in vergelijk te stellen met het lichte, dat ik thans te
lijden heb... Ja, ik wil hier blijven, zoolang als het mij voorgeschreven is. Waarom
ik zulks wil, weet ik niet; doch het schijnt mij, dat de vrijheid mij slechts eene bron
van zwaardere rampen bewaart... Ik zal die wel niet
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ontvluchten, maar ik wil ook den tijd niet verhaasten: dat eene hoogere, dat de
goddelijke macht daarover beslisse...’
‘Rampzalige broeder!’ riep Wolfang, ‘gij bezit eene reine ziel! Heb moed, strijd
dapper tot het einde: de zege is immer volgens den strijd en het aardsche bestaan is
niet eeuwig!’
Jaak borst in tranen los en zuchtte:
‘Mijnheer, die woorden doen mijn hart goed en nimmer heb ik zulke zalving voor
mijne smarten genoten. Ik weet niet waarom uwe woorden mijne ziel zoo raken;
doch heb dank! Die dag zal nimmer uit mijn geheugen gaan... o Mijnheer, gij zijt
een braaf mensch! aan u had ik mijne armoede, mijnen rampzaligen toestand durven
bekennen! Hadde ik weleer een' man zooals gij ontmoet, ik zou nooit de misdaad
gepleegd hebben en mijn arme vader ware niet van schaamte gestorven. O ik hadde
alsdan geene eeuwige schande, geene onuitwischbare vlek op mijnen naam getrokken.
Ik ware nimmer zoo diep rampzalig geworden!’
‘Bedaar, goede vriend, bedaar,’ zegde Wolfang, ‘wat gebeurt is, moest mogelijk
zoo geschieden en is tot uw grootste goed gebeurd. God, voor wien de grootste dingen
klein en de kleinste zaken groot zijn, oordeelt niet gelijk de mensch. Hij heeft het
alzoo gewild en voorzeker is zijn inzicht goed geweest.’
‘Laat mij uwe handen omhelzen!’ riep Jaak,’ ik weet niet wat gij mij doet gevoelen;
doch gij geeft mij moed en sterkte.’
‘Kom hier op mijne borst, in mijne armen, broeder!’ - riep Wolfang.
En Jaak was bereid te gehoorzamen: doch eensklaps trok hij zich terug, viel op
den grond en omhelsde weenend de knieën van den toonkundige. Wolfang deed hem
opstaan en een warme traan parelde op zijne wangen. - Op denzelfden stond hoorde
men het geklep eener klok en Jaak, zijne plaats terug op de zitbank nemende, zegde:
Daar zijn de gevangenen; wij zijn op het plein niet meer alleen en vrij!’
Nauwelijks had Jaak die woorden uitgesproken, of de gevangenen stroomden als
een deel woeste menschen op het plein. Kreten en wild getier galmden door de lucht,
men liep door elkaar en de eene zocht den andere op, tot men zich, eenigszins meer
bedaard, in kringen begon te vormen en sommigen zich bezig hielden met tuischen,
anderen met kouten en anderen nog met op en neer het plein te wandelen. Nu
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kwam ook de bestuurder van het gesticht terug en zijne aankomst bedaarde een weinig
de woelige kreten. - Voor dat men vertrok, vroeg Frans nogmaals aan den gevangene:
‘Zeg, goede Jaak, kan of mag ik dan toch niets voor u doen?’
‘Mij vergeten... of, neen, denk nu en dan eens aan den rampzaligen Jaak; doch
doe niets om mijne straf te verkorten.’
‘En wat zal ik aan mijnen vriend Walter schrijven?’
‘Zeg hem, dat ik gelukkig ben, dat ik niets verlang, en met een dankbaar hart aan
hem denke; dat het mij jammert niet meer omgang met hem te kunnen gehad hebben...
En nu, vaarwel!’
‘Vaarwel!’ zegden de drie vrienden en ieder drukte, op zijne beurt, de hand van
den ongelukkigen Jaak.
Terwijl men met den bestuurder vertrok, zegde Wolfang, hem eenige bankbriefjes
in de hand stekende:
‘Mijnheer, wij hebben te zamen wat bijeen gelegd; zoudt gij dit sommetje willen
gebruiken. om de makkers van Jaak, of nummer twaalf, zooals hij hier genoemd
wordt, eenig verzet te geven. Zij zullen er hunnen lotgenoot te liever om zien en
eerbiedigen.’
‘Mijnheer, ik zal uwen wensch volbrengen; doch die som is te groot...’
‘Dat er de andere gevangenen dan ook van mededeelen,’ zegde Wolfang, ‘doe het
alles zooals het u wel schijnt.’
‘Gij zult met zegeningen worden overladen, mijnheeren,’ zegde de bestuurder.
‘De erkentenis is eene deugd, die de gevangenen voor het algemeen nogal bezitten;
ten minste,’ voegde hij er glimlachend bij, ‘zoolang ze opgesloten zitten.’
Nog eenen geruimen tijd bleven de drie vrienden met den bestuurder van het
gesticht redekavelen. Zij spraken over de zeden der gevangenen, over de tuchtregels,
die onder hen heerschten en over kleine bijzonderheden, waarop Wolfang de grootste
aandacht sloeg, en eindelijk verlieten zij het gesticht, om zich naar het dichtst
bijgelegene dorp te begeven. - Men had besloten dien dag niet meer terug naar
Antwerpen te keeren en in de omstreken te blijven rondwandelen.
Wanneer de drie vrienden, des avonds, in het gasthof, waar zij hunne intrede
hadden genomen, op hunne slaapkamer zaten, viel natuurlijker wijze de samenspraak
op de gevangenis.
‘Het is zeker eene strafbare daad,’ merkte Frederik onder andere gezegden op,
‘wanneer men zijnen medemensch kwaad toebrengt of
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hem in zijne belangen merkelijk benadeelt; maar het is ook wreed soms, voor eenen
lichten misstap, jaren lang opgesloten te moeten blijven en de vrijheid te derven.’
‘Dat is waar,’ zegde Frans, ‘en het ergste van al is, dat de wetten immer
onvoldoende zullen wezen. Zij kunnen wel eenen armen man, die, door den honger
gedwongen, een brood zou stelen, in de gevangenis opsluiten, doch wat kunnen zij
aan eenen, die u op eene geheime wijze uwe eer en faam zou doen verliezen en het
leven bitter en vloekbaar maken? Wat kunnen zij, bij voorbeeld, tegen iemand, die,
als vriend, den toegang in uw huisgezin zou verkregen hebben, en met eene helsche
listigheid uwe dochter zou verleiden, hare ziel zou bevlekken en haar voor eeuwig
ongelukkig zou maken!... O daar kunnen zij niets tegen! En dat ligt juist wel zoozeer
niet aan de wetten als aan de zwakte van de menschelijke natuur, aan den algemeenen
regel, die alles beheerscht en zegt: dat niets op de wereld volmaakt kan wezen.’
‘Dat is zeer waar,’ zegde Wolfang, en hij nam uit die gezegden gelegenheid, om
zich in eene lange beschouwing te verdiepen. Frans zag met genoegen, dat de
toonkunstenaar met geestdrift en vervoering sprak en zich door het gevoel liet
medeslepen. Nu en dan deed hij eenige tegenwerpingen, bekwaam om de samenspraak
niet alleen te onderhouden, maar telkens sterker aan te vuren. - Frans had daarbij
zijn oogmerk, hij had dien nacht willen ten nutte stellen, om te ondervinden, of hij
de dagelijksche crisis van Wolfang niet zou hebben kunnen doen achterblijven. Te
dien einde had hij van eenen stond, dat hij zich alleen in het vertrek bevond, gebruik
gemaakt, om het uurwerk, dat zich in de kamer bevond, een half uur achteruit te
stellen. Met brandend ongeduld wachtte Frans tot het uurwerk den slag gaf, die,
volgens den wijzer, half elf aanduidde.
‘Tien ure en half!’ zegde Frans op hetzelfde oogenblik.
‘Ja, het kan niet later wezen,’ zegde Wolfang, zijne redeneering onderbrekende.
Doch hoe stond de kunstschilder verbaasd, toen hij eensklaps den heer Wolfang
als in eene sluimering op zijnen stoel zag nederzakken, terwijl zijn wezen eene
buitengewone uitdrukking verkreeg.
‘Dat is wonder!’ mompelde Frederik, ‘slechts tien en half en Lydia...’
Frans trok alsdan zijn eigen zakuurwerk uit, toonde het aan Frede-
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rik en liet zien, dat het juist elf ure was. Hij fluisterde tevens zijnen vriend stil in het
oor wat hij gedaan had.
‘Dat is niet braaf gehandeld, vriend Frans, - zegde de jongeling,.. ‘doch stil, stil!
daar is Lydia!...’
Frans was aandachtig; hij staarde niet strakheid op het verzaligde wezen van
Wolfang en op al wat hem omringde. Hij kon echter voor het oogenblik niets ontwaren
en het was slechts eenige stonden later, dat het hem scheen, dat de glans der lamp,
die de kamer verlichtte, zich eensklaps uitbreidde en het vertrek in eenen zachteren
gloed stelde, zonder dat echter eenige verandering of beweging aan de vlam was op
te merken. Op hetzelfde oogenblik dacht hij ook het zachte geritsel van een kleed te
hooren, zooals Frederik het weleer had ondervonden; doch hij schreef zulks aan zijne
verbeelding toe. - Dan, iets dat hij zich niet kon uitleggen, was een aangename geur,
die zich door de gansche kamer verspreidde en eenen wonderharen indruk op hem
te weeg bracht. De kunstschilder herinnerde zich, door het gevoel van dien
balsemreuk, eensklaps, de weinige gelukkige stonden, welke hij in zijn leven genoten
had. Het scheen hem, dat hij zijne geliefde naast zijne zijde voelde, dat hij hare
trekken in zijnen geest herzag met dezelfde nauwkeurigheid, waarmede hij die
voormaals had opgemerkt, toen hij, door het zachte liefdegevoel weggevoerd, naast
zijne minnares was gezeten en hare handen in de zijne geklemd hield. Die aandoening
was zoo sterk, dat Frans als een dekkleed voor zijne oogen voelde trekken en niets
meer zag van wat er in het vertrek omging. - Eenen langen tijd bleef hij in dien
toestand, tot hij eindelijk in luide tranen losbrak en alle moeite poogde te doen, om
eenige gebroken woorden uit zijnen gorgel te doen opkomen.
Frederik was de eenigste, welke dit wonderbaar uitwerksel op zijnen vriend, met
aandacht, kon nastaren en later aan Frans zeggen wat hij gezien had.
Zoodra Frans in tranen was losgeborsten, zag Frederik zijnen vriend Wolfang en
Lydia van hunne stoelen rechtstaan. Zij stapten tot voor den kunstschilder en bleven,
schijnbaar door diep medelijden getroffen, op hem staren. Na eenige stonden stak
Lydia hare hand uit, raakte het voorhoofd van Frans aan, en niet zoodra was zulks
geschied, of de kunstschilder staakte zijn geween en scheen in eene zachte sluimering
te vallen. Nu bleven Lydia en Wolfang in het verblijf op en neer wandelen en ditmaal
mocht Frederik de stem van het verschijnsel
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hooren. Hij verstond echter niet, waarover er gehandeld werd; want het voorwerp
der samenspraak was zoo vreemd en zoo verheven, dat de jongeling zich niet bekwaam
voelde de beduidenis dier woorden te begrijpen. Ook merkte hij op, dat men gebruik
maakte voor woorden, die hij nog nooit had hooren uitspreken; doch waarvan hij
nogtans de juistheid kon gevoelen. Meermaals ook begonnen Wolfang of Lydia eene
zinsnede, die zij sprakeloos en als enkel door het gevoel eindigden. Zijn naam en die
van zijnen vriend werden soms uitgesproken en eindelijk naderde Lydia tot hem.
Duch sedert dit oogenblik kon Frederik zich niets meer op eene klare wijze herinneren;
het scheen hem wel, dat Lydia tot bent gesproken had, dat hij haar had geantwoord;
doch wat zij, wat hij gezegd had, kon hij zich later niet meer te binnen brengen.
Alleenlijk wist hij, dat, toen hij had opgehouden te spreken, hij zich als in eene andere
wereld had ingeleid gezien, en nog eens eenen heinelschen wellust gesmaakt had;
doch die hem niets dan eene herinnering van het gesmaakte genot had nagelaten.
Toen de jongeling uit die geestvervoering ontwaakte, vond hij Wolfang gerust op
zijnen stoel zitten en deze deed hem teeken het oog op Frans te slaan. De kunstschilder
was nog in eenen zachten slaap gedompeld. Frederik wilde zijnen vriend bij den arm
vatten, om hem te doen ontwaken; doch Wolfang belette hem zulks, zeggende dat
Frans weldra uit die weldoende rust zou komen. Het geschiedde zoo. Eenige stonden
later opende Frans de oogen, staarde rond het vertrek, bezag zijne twee vrienden en
zegde tot Frederik:
‘Vriend, laat ons ter rust gaan; het is reeds laat en ik gevoel, mij vermoeid.’
Frederik volgde zijnen vriend en beiden verlieten den heer Wolfang.
Toen de twee makkers des anderdaags ontwaakten, vroeg Frederik of hij nu nog
aan de wonderbare dingen van Wolfang durfde twijfelen.
‘Ik beken,’ zegde Frans, ‘dat ik dezen nacht aardige dingen ondervonden heb;
doch ik zie er niets bovennatuurlijks in. Vermoeid van de wandeling, den geest min
of meer geschokt door het bezoek in het gevangengesticht, verwonderd meer dan
het noodig was over het mislukken van den kleinen list van het uurwerk, moet ik u
bekennen, dat ik mij waarlijk getroffen gevoeld heb en dat de verbeelding mijnen
geest op den hol gebracht heeft. Doch er is niets verwonderlijks of onnatuurlijks in.
De crisis van Wolfang is zoo zeer ingeworteld, dat
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zij zich op het juiste uur en zonder uitwendige hulp immer voordoet: de eerste de
beste geneeskundige zal u daar honderd voorbeelden van opnoemen. Mijne
verbeelding heeft het overige gedaan; want ik moet u bekennen, vriend Frederik, dat
ik eene vermeerdering van licht heb meenen te ontdekken.’
‘Zoo was het ook,’ onderbrak Frederik.
‘Doch de minste wind,’ vervolgde Frans, ‘kan zulks voortgebracht hebben. Ook
ben ik eene balsemgeur gewaar geworden en gij mogelijk ook?’
‘Ik niet,’ zegde Frederik.
‘Nu, dan heb ik het mij zeker ingebeeld ofwel die geur was door bloemen, die zich
in de nabijheid bevonden, voortgebracht. De zelfde zefier, die het licht meer leven
heeft bijgezet, kan ook die geur hebben binnengevoerd. Wat er ook van zij, het is
zeker, dat die reuk, hetzij hij ingebeeld was of waarlijk bestond, mij dingen heeft
herinnerd, die mijne ziel door eene sterke aandoening hebben geschokt; en dat gebeurt
mij nog wel, ofschoon ik mij niet herinner het ooit in zoo hoogen graad gevoeld te
hebben. - Ik herzag den tijd mijner liefde en heb mij tot de minste omstandigheden
kunnen te binnen brengen. Gij kunt genoeg begrijpen, Frederik, gij, die onder dit
opzicht eenigszins onderricht zijt, welk een uitwerksel zoo iets op mijnen geest moest
doen. Het heeft mijne ziel hevig gesmart, en toch ben ik blijde het gevoeld te hebben...
Ik geloof, dat zij niet gelukkig is: met geld kan men toch de vreugde des harten, de
voldoening der ziel niet koopen...’
‘Ik versta zulk een ongeloof niet,’ zegde Frederik, ‘dat is eene versteendheid,
zonder weerga!’
De twee vrienden gingen het ontbijt met Wolfang nemen en, een uur later, trok
men terug naar Antwerpen.
Wolfang sprak geen enkel woord over het gebeurde.

VII.
Frans en Frederik hadden hunne oude levenswijze te Antwerpen hernomen. Als de
kunstschilder zich niet op zijne werkkamer opgesloten hield, was hij meesttijds in
de woning van zijnen vriend Frederik en daar hervonden beiden hun voorgaande
vroolijk leven.
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Ook de avondwandelingen werden hernonen. - Wolfang vergezelde de twee
jongelingen meermaals en hielp niet weinig, om die stonden belangrijk te maken,
inzonderheid wanneer hij in de samenspraak de kunsten tot onderwerp verkoos of
zich verdiepte in de beschouwing van het menschelijk hart, dien afgrond, waarvan
men noch de uitgestrektheid kan meten noch de diepte peilen. Hij gaf alsdan proeven
van eene zoo diepe menschenkennis, van eene zoo grondige studie der eigenschappen
van de ziel, dat Frans, zoowel als zijn vriend Frederik, met hart en geest naar de
woorden des toonkundigen luisterde en den man bewonderde en hoogschatte. Dan,
het bleef niet immer bij die algemeene redeneeringen; want Wolfang gebruikte dit
middel gewoonlijk om tot hoogere beschouwingen op te klimmen en verloor zich
alsdan weldra op het onbegrensde veld van het oneindige en stapte van het zichtbare
tot het onzichtbare, van het geschapene tot het ongeschapene over. Zoodra Frans
zulks gewaar werd, trok hij telkens achteruit en trachtte, als het ware, zich met armen
en handen aan Wolfang vast te klampen en, door zijn stoffelijk gewicht, den
wonderbaren wijsgeer te beletten zijne vlucht in de hoogte te nemen. Doch wie kon
om den geest van den toonkundige, wie kon om de verbeelding van Wolfang eenen
toom slaan, wie kon dien geest, die verbeelding in hunne vaart terughouden? Niets
was daartoe bekwaam en Frans gevoelde telkens zijne onmacht en was er tot in het
diepste der ziel bedroefd om.
Te grooter was nog de droefheid des kunstschilders, daar hij thans al de reinheid
van het verheven der ziel van Wolfang had leeren kennen en klaarblijkend meende
te zien, dat de baan, die hij bewandelde, tot het verderf leidde, en het lichaam, door
de overdrevene werking des geestes, allengs meer en meer gekrenkt werd. En Frederik,
de gevoelige, teedere Frederik, werd op die zelfde baan voortgesleept; hij wandelde
aan de zijde des toonkundigen, klemde zich aan hem vast, zooals het veil zich aan
den stam der boomen verbindt, en, van zijn leven levende, moest hij dan ook van
zijnen dood niet sterven?...
Wanneer Frans dien toestand nadacht, voelde hij zich inwendig het hart verscheurd
en zocht alle middelen uit, om dien rampzaligen staat te doen ophouden. Aan de
redeneeringen moest hij niet meer denken; hij had ze reeds uitgeput en kon daarbij
nimmer eenen zegepraal behalen. - Sprak hij over de eigenschappen des geestes en
wilde hij deze volgens zijn gevoelen uitleggen, dan toonde Wolfang hem
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weldra, hoe zwak zijne stelsels waren, hoe hij in het ijdele rondtastte, hoe hij op
eenen zandgrond bouwde, die telkens uit elkaar dreef, en hoe men, boven woorden,
zonder gevolg of echte beteekenis, het zuiver gevoel moest verkiezen, dat alleen
wezentlijk en bestaande is. Begon de kunstschilder geleerde aanmerkingen te maken,
dan vond hij eenen duchtigen tegenstrever in zijnen vriend Frederik, die, van de
lezing der oude en der nieuwere wijsgeeren doordrongen, hem telkens aantoonde,
hoe ver hij verdwaalde en dan door de eigene woorden der verhevenste geesten zelven
bewees, dat wat hij en Wolfang tot de daadzaak deden overgaan, door de grootste
geleerden was voorgevoeld geworden en klaar genoeg opgegeven voor al wie de
oogen voor het licht niet wilde sluiten. Hij zegde hem met Plinius, dat ‘er niets
zekerder is dan de onzekerheid en niets hoogmoediger dan de mensch,(1)’ die alles
wil uitleggen zonder het gevoel hoofdzakelijk tot zijnen leidsman te nemen. Hij sprak
hem met Plato toe en zegde hem, dat ‘de eigenschap om te voorzeggen boven ons
is, dat wij buiten ons zelven moeten zijn, om die eigenschap te bezitten en ze uit te
oefenen, dat onze (gewone wereldsche) ‘voorzichtigheid moet tegengehouden worden
of door den slaap of door ziekte, of weggevoerd van hare plaats door eene hemelsche
ontroering.’ Hij herhaalde hem de woorden van Cicero: ‘Indien er voorzegging is,
zijn er goden, en indien er goden zijn, is er voorzegging. Die twee dingen zijn te
zamen verbonden en veronderstellen zich wederzijds.’ En dan, tot de latere
geschiedenis overstappende, bracht hij voorbeelden aan, die door de meest
geloofweerdige schrijvers geboekt en bevestigd zijn en waaraan men geen geloof
kan weigeren, op straf van alles als verdichtsel aan te zien en de geschiedenis in het
algemeen te loochenen. - En niet zelden besloot hij dan met de geheimzinnige woorden
van het Evangelium: ‘Ik zal de wijsheid der wijzen te niet doen en de voorzichtigheid
der verstandigen.’(2)
‘Hebt gij nooit hooren spreken,’ zegde Frederik, zekeren keer, dat men weder op
het onderwerp der voorzegging was geraakt, ‘hebt gij nooit hooren spreken van
Joachim, priester in Calabriën, die al de toekomende Pausen, hunne namen en zelfs
hunnen lichaamsvorm voorzegd heeft?’

(1) Plin. His. Natur. L.2. C.7 .
(2) Corinth. I. Cap. I.v. 19.
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‘Ik geloof er niets van,’ zegde Frans.
‘Gij gelooft er niet aan; maar hecht dan ook geen geloof aan de geschiedenis; want
zij is het, die het ons heeft overgebracht. En keizer Leo, die al de patriarken en keizers
van Griekenland, in hunne natuurlijke volgorde, voorzegde?’
‘Droomerijën!’ zegde Frans, ‘die later uitgevonden zijn, wanneer er geene
patriarken noch keizers van Griekenland meer bestonden.’
‘Het is niet onmogelijk; maar dan is ook de geschiedenis eene droomerij, een
bedrog! En kent gij het leven en de daden van Swedenborg, dien grooten leeraar,
dien uitgelezen geest, die, om zoo te zeggen, op onze dagen geleefd heeft? Weet gij,
dat hij te Gothemburg, zestig mijlen van Stockholm verwijderd, drie dagen voor dat
de tijding kon aankomen en juist op het oogenblik, dat het feit plaats greep, voorzegde
dat Stockholm in vollen brand stond en er bijvoegde, dat zijne woning niet beschadigd
was en het niet zou worden? - De tijding kwam later de gezegden in al hare punten
bevestigen. Weet gij dat hij juist den dag en het uur van zijn verscheiden voorzegd
heeft en eenen zachten dood is gestorven?’
‘Swedenborg was een droomer, een dwaas, een ziekelijk brein,’ zegde Frans.
‘Swedenborg was een der grootste geleerden van zijnen tijd; hij was een der meest
onderrichten in de Oostersche talen; hij was een diep natuurkundige en schreef werken
ex professo, over de bergstofkunde, over de physica, over de wis- en starrekunde;
hij kende daarbij de meeste levende talen en deed echte stappen aan de wetenschappen
doen. - Vriend Frans, ik wilde wel zoo een ziekelijk brein bezitten!’
‘Is hij ook oud geworden, uw Swedenborg?’ vroeg Frans.
‘Hij stierf te Londen,’ zegde Frederik, ‘in het jaar 1772, in den ouderdom van vijfen tachentig jaren.’
‘Ik ben geen profeet,’ zegde Frans, ‘doch ik kan u beiden voorzeggen, dat indien
gij de stappen van dien geestdrijver wilt volgen, gij geene vijf- en tachentig jaren
zult bereiken.’
‘Dat is zeer mogelijk,’ zegde daarop Wolfang, ‘want niet aan allen wordt de maat
der geestelijke vreugde in dezelfde volheid toegereikt... Lydia, mijne zuster, was een
uitverkoren geest en zij heeft slechts op aarde een twintigtal jaren mogen doorbrengen.
Zij is eene martelaresse geweest; Swedenborg was een apostel en wij zijn slechts
belijders: het deel ons geschonken is reeds groot, is reeds schoon
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genoeg en wij zijn er den albesturenden Geest dankbaar voor...’
Wanneer Frans, denzelfden avond, waarop die samenspraak had plaats gegrepen,
in zijne woon teruggekeerd was, bleef hij eenen langen tijd over den toestand zijner
twee vrienden nadenken en zocht in zijnen geest, waarin de kwaal bijzonder gelegen
was. Ziehier hoe hij nedeneerde: - De ziekte van Frederik is slechts een gevolg van
die van Wolfang. Wolfang moet dus eerst genezen worden. Kan men in zijne
verbeelding de gedachten van Lydia dooden, dan zou er waarschijnlijk eene gansche
omwenteling in hem geschieden: hij zou zich van den hemel verlaten denken en op
aarde terug nederdalen. Doch op welke wijze zulk een doel treffen?... Hij bleef
eenigen tijd nadenken en riep eindelijk uit:
‘Het is gevonden! Similia similibus! Wij zullen de kwaal door de kwaal zelve
aanranden. Wolfang moet de plaats herzien, waar hij zijne wonderbare loopbaan
begonnen heeft; ik moet hem terug op het buitengoed brengen, waar hij met Lydia
heeft gewoond, waar zij gestorven is. Niets is voor het oogenblik gemakkelijker. Ik
ken den eigenaar van het kasteel, dat sedert lang onbewoond is, en niets zal ons
beletten er eenige dagen te gaan doorbrengen.
Des anderdaags reeds stelde Frans dit voornemen in uitwerking. Hij had slechts
te spreken, om de toelating des eigenaars van het kasteel te verkrijgen. Hij gaf voor,
dat hij met twee zijner vrienden een klein omreisje wilde ondernemen en eenige
dagen in het open veld ronddwalen; het buitengoed was aanmerkenswaardig voor
de oudheid van het gebouw en hij wilde er eenige studiën naar schilderen. Daarmede
was alles uitgelegd. Nu bleef er niets meer over dan de twee vrienden in de reis te
doen toestemmen en daar ook vond Frans geene moeilijkheid in. Hij deelde zijne
inzichten niet mede en sprak slechts van het aangename der buitenlucht.
Eenige dagen later verlieten zij de stad en namen hunnen weg zuidwaarts langs
den boord der Schelde.
Nog denzelfden dag, op het late van den namiddag, hielden de drie vrienden stil
voor een oud kasteel, dat, op eenigen afstand van den Scheldestroom gelegen, zijne
zware steenen vleugelen in eene lachende landstreek uitspreidde.
Eene korte laan, welke zachtjes omhoog liep, gaf toegang tot het kasteel en leidde
den bezoeker tot voor eene ophaalbrug, die over eene breede gracht geworpen lag
en sedert jaren denkelijk niet meer
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was opgehaald geworden. De voorpoort was smal en laag en leidde opeen klein plein,
dat zich voor het binnengebouw uitstrekte en door eenen hoogen muur langs de
buitenzijden omgeven was.
Wanneer men tot daar was binnengetreden, verliet Frans zijne makkers, ging in
de kleine woning van den bewaarder des slots en verstond zich met dien man, om
eenigen tijd in het oude kasteel door te brengen.
Gedurende de afwezigheid des kunstschilders zegde Wolfang aan Frederik, terwijl
hij op den arm van dezen laatsten rustte:
‘Broeder, ik weet niet wat ik in mijne ziel gevoel. De vriend Frans zal mij, volgens
het oordeel der wereld, noodlottig welen; doch mij den grootsten dienst bewijzen,
dien mij iemand zou kunnen doen verkrijgen. De Voorzienigheid kan aan dit alles
niet vreemd wezen...’
‘Wat wilt gij daarmede besluiten, lieve Wolfang?’ zegde Frederik, en zijnen maat
scherp in het aangezicht beziende, ging hij op eenen deelnemenden toon voort:
‘Waarom toch zijt gij zoo ontroerd, waarom die bleeke kleur, die over uw wezen
verspreid ligt?’
‘Vriend,’ hernam Wolfang, en zijne stem duidde aan, dat zijn boezem zwaar
beklemd was, ‘vriend, wij zijn op de plaats, waar ik Lydia voor de eerste maal gezien
heb en waar zij gestorven is...’
‘Dan is dit het oude zomerverblijf uwer ouders?’
‘Ja, Frederik.’
‘En waarom is het niet immer uwen eigendom gebleven?’
‘Waarom verbleef Aaron,’ antwoordde Wolfang, ‘niet immer in het tabernakel,
in het heilig der heiligen?... Omdat de glorie des hemels hem zou verteerd hebben...
Mijn tijd was nog niet gekomen; thans mogelijk gaat zich de poorte der gelukzalige
toekomst ontsluiten. Een straal schijnt voor mij in de duisternis; het daglicht zal
weldra in het Oosten opdagen’
‘En Frederik werd bij die gezegden gewaar, dat het gansche lichaam van den
toonkundige beefde.
‘Die plaats zal u schadelijk wezen!’ riep de jongeling, ‘verlaten wij dit oord, om
een ander verblijf te zoeken.’
‘Wacht u wel, vriend,’ zegde Wolfang thans met meerder klem, ‘ooit tegen de
beschikkingen des Albeschikkers te werken. De vinger Gods is in alles en hier vertoont
hij zich zonneklaar...’
En na eenige stonden stilzwijgen, ging hij voort:
‘Daar komt de vriend Frans, bedank hem met mij, dat hij ons op
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deze plaats, zoo rijk aan zalige herinneringen, gebracht heeft...’
‘Maar,’ zegde Frederik, ‘zou de vriend dit alles niet...’
‘Wacht u wel, broeder,’ onderbrak Wolfang, - ‘de inzichten van Frans te
onderzoeken... Wij zijn allen werktuigen in de handen der Almacht, en niemand zal
voor de daden van anderen rekening geven... Frans handelt wel en moet zoo handelen.’
Op hetzelfde oogenblik trad de kunstschilder nader en werd gevolgd door den
slotbewaarder, die, van eenen zwaren reesem sleutels voorzien, weldra den ingang
der woning voor de drie vrienden ontsloot.
Echt schilderachtig was het vertoog van den ingang der woning die, door hare
vormen, de laatste tijdstippen der gothische bouwkunde aanduidde.
Het licht drong geheimvol door de spitsbogige vensterramen, in den voorgevel
uitgehouwen, en wierp op dit oogenblik de rijkgekleurde tinten der avondzon op de
witte wanden en het fijn bewerkt gewelf der inkoomzaal. In de diepte ontwaarde
men eenen dier reusachtige trappen, welker steenen leunen van de diepe kunde der
werklieden van vorige eeuwen getuigen. Het ranke eikenblad mengde zich met de
tengere halve spitsbogen der gothische bouwkunde, en vertoonden voor het oog eene
soort van kanten weefsel, waarvan het bestaan als raadselachtig toescheen, zoo fijn
en zoo licht was het alles uitgewerkt. Aan het optreden van den trap, op eenen fijnen
uitgewrochten pijler, bevond zich een klein steenen afbeedsel, dat weldra de aandacht
des kunstschilders tot zich trok. Het stelde eene zittende vrouw voor met eene soort
van lange simaar overdekt, wier lange plooien zich op het bovengedeelte des pijlers
gingen uitspreiden en aan het geheel eenen piramidalen vorm verleenden. Het
aangezicht des beelds was naar den grond gewend en de handen lagen op de knieën
in elkaar gekruist.
‘Heeft de kunstenaar daardoor de ootmoedigheid willen verbeelden?’ sprak Frans,
terwijl hij het gewrocht van nabij bezichtigde.
‘Neen,’ antwoordde Wolfang, ‘het is de ingetogenheid; het is de afzondering des
geestes; want daardoor alleen kan men in de hoogte klimmen. De oude kunstenaars
deden nooit iets zonder inzicht; hunne gewrochten zijn sprekende boeken, waarin
wij hunne gedachten, hunne gevoelens kunnen lezen, en waar zij zeer dikwijls in
opteekenden wat niet openlijk mocht geschreven of gezegd worden.’
Frans maakte zich bereid om den breeden trap op te klimmen; doch Wolfang, hem
terughoudende, zegde met eene zoete en vaderlijke stem:
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‘Neen, nog niet, Frans. Eerst de ingetogenheid en later zullen wij de hoogte bereiken.
Ik ben hier in mijne oude woning en zal er u ontvangen: gij staat onder mijne
bescherming en onder mijn vaderlijk bevel; treden wij eerst hier in de voorzaal.’
Frans voelde zich door die woorden, welke met de grootste zachtheid uitgesproken
werden, tot in de ziel geroerd, hij stapte den trap terug af, drukte de hand van Wolfang
en volgde hem met Frederik in het aangewezen verblijf. De poortier, een braaf
eenvoudig landman, die ten zelfden tijd met het onderhoud van den uitgestrekten
tuin belast was, haastte zich de vensters der zaal te ontsluiten, en de geurige
avondlucht golfde binnen en had weldra de beslotene lucht van het vertrek vervangen.
Ouderwetsch was die zaal en denkelijk nog in den zelfden toestand, waarin zij over
honderd jaren moest gesteld zijn. De wanden waren met lichtgroen damast bekleed,
welke, in verscheidene gulden lijsten gesloten, als het ware, zoovele eentoonige
tafereelen uitmaakten. Het gewelf der zaal verbeeldde eene enkele schilderij, waar
men niet dan het blauwe uitspansel des hemels, eenige kleine vogels en lichte wolkjes
op ontdekken kon en dat, als het ware, aan het verblijf eene ontzaggelijke
uitgestrektheid verleende. Een breede schoorsteen, uit gekleurd marmer samengesteld
en met de schoonste versiersels verrijkt, verhief zich in het midden van eenen der
wanden en gaf proeven, zoo niet van den goeden smaak, ten minste van de kunde
der beeldhouwers van de achttiende eeuw.
Het gansche vertrek was als een tijdstip eener vreemde historie, dat men in de
vaderlandsche geschiedenis zou ingelast hebben. Zoo kwam het ten minste aan den
kunstrijken Frans voor, die voor de zoogezegde bouwkunde van de laffe eeuw van
Lodewijk XV den grootsten afkeer gevoelde.
Na de bezichtiging van het verblijf, begaven de drie makkers zich aan het venster
en bewonderden het schoone schouwspel, dat zich, bij het ondergaan der zon, voor
hunne oogen aanbood:
‘Heilige herinnering!’ zuchtte Wolfang, ‘hoe dikwijls heb ik niet, hier op deze
zelfde plaats, uren van zaligheid gesleten! Hoe dikwijls heb ik niet mijne oogen op
die wijde uitgestrektheid laten zweven en, terwijl mij de frissche geur van het zoute
water der Schelde, op de vleugelen des zefiers toegewaaid werd, aan de grootheid
gedacht van het wezen, dat alles bestuurt, dat in alles leeft en ademt! Hoe dikwijls
heb ik mij op die stonden van het stoffelijke niet tot het geestelijke,
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van het zien tot het gevoel opgeheven gevoeld en boven het aardsche, boven het
geschapene gezweefd! Gelukkig, zalig waren mij die stonden; zij waren als de
voorbode van het zielsgenot, dat de Algoede mij later in zulke volle maat
voorschonk...’
Nog lang mogelijk ware Wolfang in zijne bedenkingen voortgegaan, indien niet
zijne vrienden hem hadden doen opmerken, dat de portier een klein avondmaal had
opgediend en het noodig was de krachten een weinig te herstellen. Men plaatste zich
aan tafel en het matige avondmaal werd genuttigd.
Wanneer het eten geèindigd was, begaven zich de drie vrienden in den tuin, welke
zich achter het gebouw uitstrekte en, zoowel als dit laatste, door de breede hofgracht
omgeven was. Wolfang scheen eerst door eene ingetogenheid vervoerd en men
wandelde eenigen tijd voort zonder een enkel woord te wisselen.
Dan, eensklaps hield Wolfang stil en, zijne twee makkers eene rustbank door eenen
acaciaboom overlommerd aanwijzende, deed hij hun ten zelfden tijd teeken met hem
neder te zitten. Eenige stonden waren allen door het schoone schouwspel getroffen,
dat zich daar voor hunne oogen opdeed. Aan hunnen voet bevonden zich uitgestrekte
bloemperken, welker hemelsche geur hunnen reuk kwam streelen. een kleine vijver,
waar eene blanke zwaan dartelend in rondzwom, vertoonde zich eenige stappen
verder en scheen, door het zoete harer zachte watergangen, de kalmte en stilte van
den omtrek nog te vergrooten. Wilde het oog verder weiden, dan ontdekte men,
tusschen het frisch gebladert der boomen, het reine uitspansel des hemels dat, door
de laatste stralen der achter de kim wijkende zon nog gedeeltelijk opgehelderd, de
rijkste kleuren en tinten aanbood, terwijl men in het oostelijk gedeelte der lucht reeds
de tinteling der starren begon te onderscheiden.
Toen men eenigen tijd in zachte bewondering had doorgebracht, sloeg Wolfang
eensklaps zijne blikken terug op het stille vijverwater en, op de zwaan wijzende,
zegde hij op eenen toon, die van het diepste gevoel getuigde:
‘Er waren weleer twee zwanen op den vijver. Zoo blank en zoo rein als zij, waren
ik en Lijdia, en zoo kalm als het leven der dichterlijke vogels, liep ook ons leven
voorbij. Hoe dikwijls heb ik hier niet met mijne zuster, op deze zelfde bank hemelsche
uren gesleten. Wij bewonderden ook de nederdalende zon, die hare laatste stralen in
den
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hemel zond en ze in den Scheldeplas liet weerspiegelen. De geur der bloemen steeg
ook, op den adem des avondwinds, in de hoogte en het zacht geritsel der bladeren
dompelde ons nog dieper in onze mijmering. Eilaas! de zon daalt nog immer even
prachtig in het westen neder; de bloemen bezitten nog immer hare balsemende
hemelgeur; doch in den vijver is maar eene zwaan meer. De eene was de lieveling
van Lijdia en is met haar gestorven, de andere volgde weldra, en sedert dien tijd heeft
men er geene twee te gelijk meer in het leven kunnen houden. Treurig en eenzaam
bracht er telkens een arme vogel zijn leven door. Wie weet of deze niet, zooals ik,
naar eene betere wereld haakt en verlangt!...’
Nauwelijks had Wolfang die woorden uitgesproken of de zwaan begon zachtjes
hare vleugelen boven het water uit te slaan en een geluid te geven, dat, als eene zoete
klacht, door den omtrek rondgalmde. Was het de laatste zang, waarvan de dichters
spreken en welken de zwaan aanheft, wanneer zij voelt, dat het leven haar gaat
ontvlieden? Zoo dacht Frederik, en Wolfang moest daarvan overtuigd wezen, want
zijne armen naar het zachtte dier uitreikende, riep hij, als in eene zielsontzetting
weggevoerd:
‘Zing! zachte vogel, zing! en leer mij hoe, bij de laatste stonden onzes levens,
onze stem het zachtste geluid moet geven, hoe onze ziel door de hoogste harmonie
moet overgoten wezen!... Zing! zachte vogel, zing! en laat, voor de eerste maal uws
levens, bij den stond van uw verscheiden, de harmonie, die in u woont met
weelderigheid uitvlieten! O ja, zing! en als uw zang zal geëindigd wezen, dat dan
uw geest naar andere wereld opvare, zich bij zijnen lieveling ga vervoegen en aan
Lydia eene voorbode mijner komst weze!...’
‘Wolfang! Wolfang!’ riep Frederik, de hand des toonkundigen grijpende, ‘welke
treurige voorzegging laat gij uwen mond ontvallen: gij pijnigt de ziel uws broeders!...’
‘Gij zult mij weldra als de zwaan mijnen laatsten zang hooren slaken,’ zegde
Wolfang, immer in vervoering weggerukt. ‘Doch vrees niet, broeder: de Albestierder
zal ons beider zielen moed en kracht verleenen!...’
‘Wolfang, Wolfang, spreek toch zoo niet! gij doet mij de tranen uit de oogen
bersten!’
‘Laat ze gerust stroomen, uwe tranen, Frederik, wederhoud uw gevoel niet... Maar
vrees ook niet de waarheid te zien en te hooren...
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Zie! zie!’ - riep nu Wolfang, de handen weder tot de zwaan richtende, ‘zie! zie!’
De beide vrienden waren oplettend en zagen met de grootste verbaasdheid de
zwaan, welke thans haren zang gestaakt had, zachtjes den langen tengeren hals
uitrekken, hem op den gladden spiegel des waters neerstrijken en onbeweegbaar
voortdrijven. Een zachte wind voerde het dier naar den kant des vijvers, waar de drie
vrienden zich bevonden. Frans sprong nu eensklaps van de zitbank recht, snelde naar
het water en, den blanken vogel oplichtende, riep hij uit.
‘Bij mijn woord! het arme dier heeft den laatsten snik gegeven. Ik heb nimmer
aan het gezegde der dichters omtrent den zang der zwanen willen gelooven en thans
heb ik dien zang gehoord en ik heb mij kunnen overtuigen, dat het inderdaad een
lijkzang geweest is.’
En de jongeling bracht den levenloozen vogel voor de voeten van Wolfang.
‘Het is de zwaan niet meer!’ zegde de toonkundige. ‘Wat er edel in het lichaam
bestond is tot zijnen oorsprong teruggeklommen en wacht daar eene nieuwe betere
bestemming. Het heeft zijn kleedsel aan de aarde overgelaten, opdat het weder in
haren schoot terug moge treden en schoonere vormen voortbrengen.
En van de bank rechtstaande, trad Wolfang verder.
De twee vrienden volgden hem stilzwijgend op. Frederik klemde zich weldra aan
zijnen arm vast en Frans, eenige stappen achteruit blijvende, scheen thans in eene
diepe mijmering te verdwalen. Zijne ontroering geleek echter, onder geen enkel
opzicht, aan de geestontsteltenis, waardoor Wolfang en Frederik zich weggesleept
voelden. De kunstschilder begon hij zichzelven te berekenen of hij, sedert de aankomst
op het landgoed, reeds eenige dingen had kunnen opmerken, welke hem den goeden
uitslag van het in 't werkgestelde geneesmiddel konden doen hopen. Dan, hij vond
tot hiertoe weinig. Hij zag wel, dat de toonkundige dieper dan naar gewoonte ontsteld
was; doch zou zulks tot een goed, tot het gewenschte doel lijden? - Ziedaar wat voor
hem immer een raadsel bleef. Hij trachtte nogtans, zooveel mogelijk, moed te
scheppen en, wanneer hij zich den geest weder versterkt geloofde, verhaastte hij
zijne stappen en ging zich bij de twee vrienden voegen. - Wolfang was op dit
oogenblik bezig met Frederik over het geluk der bovenaardsche wereld te spreken.
Hij zegde:
‘Indien het een teeken is, vriend en broeder Frederik, wanneer de
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geest zich op eene buitengewone wijze versterkt voelt, dat de dood nakend is, dan
moet ik gelooven, dat het einde mijns levens zich niet lang meer zal laten wachten.
Ik kan u niet uitleggen wat ik thans in mijn brein, in mijn hart, in mijne ziel voel
rondwoelen. Het schijnt mij op dit oogenblik, dat geene geesteskracht op de aarde
boven de mijne gaan kan. Eene nieuwe wereld staat voor de oogen mijns geestes; ik
zie al mijne afgeloopene levensdagen als in eenen spiegel voor mijne oogen
hervoortreden; ik begrijp wat ik weleer slechts op eene onduidelijke wijze gevoelde,
ik begin mijn gevoel te begrijpen en kan het bijna uitleggen. - Ik zou het uitleggen,
indien ik niet overtuigd ware, dat gij mijne woorden niet kunt begrijpen, omdat gij
u niet op die zelfde hoogte bevindt!... Verwonderlijk! verbazend! Het gevoel wordt
voor mij als eene stoffelijke zaak!... Vriend! vriend! eene eeuw van martelie, eene
eeuw in de grootste folteringen doorgebracht, ware niet te veel om het geluk te
koopen, welk ik op dit oogenblik smaak. Alles, al wat kennis op aarde mag genoemd
worden, staat in de wezentlijkheid voor mijne oogen: ik zie, ik be sef, ik voel het
alles: het is het grootste wereldsche genot, dat men op aarde kan smaken!... o
Diepgeleerden! o Groote geesten, die op de aarde soms uitgeblonken hebt! Hebt gij
ook dit heil eens genoten, dan voel ik, dat gij in uwen reuzenarbeid gelukkig zijt
geweest; dan versta ik, dat gij moeds genoeg gehad hebt, om nacht en dag de geheimen
der natuur te onderzoeken en uwen schat van kennis, met een greintje te gelijk, op
te stapelen, en met korrels zand ontzaglijke bergen hebt kunnen vormen..’
‘Wolfang! Wolfang!’ riep Frederik, ‘gij doet mij het hart van verlangen branden,
zeg toch wat ziet gij?’
‘Ik zie alles, broeder, ik tast datgene, wat voor uw oog onzichtbaar is; ik zie de
lucht, die wij inademen, die ons omgeeft; ik zie het licht, dat in en door de natuur
zweeft. Alles is voor mijn oog doorschijnend geworden; ik kan met mijnen geest
alles doordringen! De natuur heeft voor mij geen dekkleed meer, geene buitenvormen,
die mij beletten het binnengestel te onderzoeken. Er bestaan voor mijn oog geene
afgezonderde plaatsen meer!...’
‘Wat ziet gij nog, broeder?’
‘Ik zie de dingen zooals ze zijn, Frederik. Eilaas! hoe lang en hoe diep is men
reeds verdwaald geweest!..’
‘Ziet gij ook wat er te Dusseldorf in het huis van mijnen vriend Walter geschiedt!’
vroeg Frans met eenen zachten glimlach.
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Die woorden deden als eenen elektrieken schok door het lichaam van Wolfang rijzen.
Hij antwoordde:
‘Ik zie, Frans, wat er in uw hart omgaat, ik zie, dat gij eene goede inborst bezit;
doch dat gij soms niet al te voorzichtig te werk gaat. Ik zie, dat gij een echte vriend
zijt: een ander zou zoo niet oordeelen. Geef ons uwe hand; zij is waard, dat wij ze
in de onze klemmen...’
Frans trad beschaamd nader en het zich de handen door zijne twee makkers
drukken. Wolfang bezag den kunstschilder strak in de oogen, en ging na eene korte
poos stilzwijgen voort:
‘En. ja, ik zie ook, vriend Frans, wat er te Dusseldorf in het huis van uwen vriend
Walter geschiedt..... Walter ligt op zijn rustbed uitgestrekt; aan zijne bedsponde zitten
twee vrouwen en die twee vrouwen smelten in overvloedige tranen. Naast het ledekant
staat een eerbiedwaardige grijsaard en leest luid uit een gebedenboek. Eene witte
kaars bevindt zich in de handen van Walter. Uw vriend gaat binnen eenige stonden
den laatsten adem uitblazen.....’
‘God! God!’ riep Frans en hij wierp zich weenend in de armen van Frederik. ‘- Is
dat waarheid!’ ging hij voort. ‘God! Wolfang, waarom mij zoo de ziel verscheuren!
Waarom die woorden niet terug gehouden! Waarom mij de waarheid niet verborgen,
indien gij waarheid spreekt, en zoo gij... Maar neen, neen! gij zoudt mij die smart
niet noodeloos willen veroorzaken, om u over mijn ongeloof van daareven te
wreken...’
‘Arme vriend,’ zuchtte Wolfang, ‘gij kent mijn hart nog niet! Getroost u: het lijden
van Walter gaat een einde nemen; zijne ziel gaat voor eeuwig van al wat aardsch is
gezuiverd worden! zij ondergaat bare laatste zuivering!....’
Frans scheen nu op eens te bedaren. Hij hergreep, zoo goed hij kon, zijnen moed,
en droogde de tranen af, die over zijne wangen in overvloed biggelden.
Nog eenigen tijd bleven de vrienden in den tuin rondwandelen. Eindelijk keerden
zij naar de woning terug en hernamen hunne plaats in de voorzaal.
Frans bleef nog immer neerslachtig en kampte tegen den indruk, welken de
gezegden van Wolfang over Walter op zijne ziel gedaan hadden. Frederik liet de
oogen slechts van den eenen vriend tot den anderen gaan en scheen, langs den eenen
kant, in zijne ziel te zoeken
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wat hij ter vertroosting van Frans zou gezegd hebben, terwijl hij, langs eene andere
zijde, zich door de treurige voorzeggingen van Wolfang geschokt voelde.
Omstreeks eene halve uur bleef men in eene nagenoeg ononderbrokene stilte
doorbrengen. Dan stond Wolfang recht en zegde, dat het tijd was zich ter rust te
begeven. Zonder opmerking werd aan die uitnoodiging voldaan. Men ontstak de
kaarsen en klom den breeden trap op. De twee jonge vrienden moesten den nacht op
dezelfde kamer doorbrengen. Wolfang begaf zich alleen in een ander verblijf en dit
wel op de kamer, waar Lydia haar laatste levensuur had doorgebracht.
‘Verwonderlijke Wolfang!’ riep Frans uit, toen hij zich met Frederik alleen op de
kamer bevond. ‘Verwonderlijke Wolfang met zijne vreemde woorden en zijne
voorzeggingen! Ik kan wel geen vast geloof aan zijne droomerijen hechten en toch
heb ik mij het hart als voelen toeknijpen, toen hij mij daar in eenige woorden den
akeligen toestand van Walter afschilderde. En nog, vriend, nog voel ik de onrust in
mijnen boezem branden. Het schijnt mij de beeltenis van mijnen Duitschen vriend
voor oogen te zien; mij dunkt ik zie hem op het ziekbed uitgestrekt; ik zie zijne
moeder en zuster, door de droefheid overwonnen, aan zijn ledekant geknield en zijne
doodbleeke handen met hare tranen besproeien..... Wat beteekent toch die
aandoening?’
‘Wie zal het u uitleggen,’ sprak Frederik, ‘wie kent de geheimen der ziel!’
‘Gij hebt gelijk,’ zegde Frans, ‘zoeken wij niet langer naar dit alles en begeven
wij ons ter rust.’
De twee vrienden betrokken hunne rustbedden en gingen den slaap afwachten.
Dan, de slaap scheen beiden te ontvluchten en, welke wendingen Frans en Frederik
ook aan hunne lichamen gaven, hoe sprakeloos zij ook bleven, hoe dicht zij de oogen
ook toenepen, niets was bekwaam hen in rust te dompelen. Frans werd eindelijk dien
toestand moede en, het hoofd half oplichtende en het met de hand ondersteunende,
sprak hij, naar Frederik opziende, dien hij gemakkelijk, bij het flauwe licht der maan,
aan de andere zijde van het vertrek kon ontwaren:
‘Frederik, slaapt gij?’
‘Ik kan niet slapen,’ was het antwoord, ‘het hoofd schijnt mij te branden.’
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‘Juist als ik,’ hernam Frans, ‘en daarbij voel ik in mijn binnenste eene onrust, die ik
u niet kan uitleggen. Ik kan de gedachte van Walter niet uit mijnen geest verdrijven....
Zie, Frederik, ik ben geen goddelooze, gij weet het; maar ik ben ook van de
godsdienstigsten niet. Welnu, ik voel een verlangen in mijne ziel oprijzen, dat van
godvrucht getuigt. Ik zou willen bidden, voor Walter bidden!’
‘Stoot dit heilig gevoel niet weg, beste Frans,’ sprak Frederik op eenen zachten
toon, ‘laat u dien stond ter vertroosting nuttig wezen. Bid, vriend: het gebed is eene
der schoonste gaven, welke aan het schepsel door den Schepper verleend zijn. Laten
wij te zamen voor Walter bidden.’
‘Ja, vriend, bidden wij.....’ zegde Frans met eene verkropte stem.
En de jongelingen baden in stilte.
Geen twee minuten waren verloopen, sedert beiden hunne gedachten tot den hemel
stuurden, toen eensklaps eene deur op de kamer werd geopend en er een persoon
binnentrad. Frans spalkte de oogen zoo wijd mogelijk open en, bij den schijn van
het stille maanlicht, zag hij eenen jongeling in de kamer treden, zijne bedstede
naderen, het hoofd tot hem bukken, zijne hand aanraken en zich langs de andere deur
verwijderen. De kunstschilder beefde in al zijne ledematen en zoodra een geluid uit
zijnen gorgel kon opkomen, riep hij op angstigen toon:
‘Walter! het is Walter! Frederik, hebt gij hem niet gezien?’
‘Ik heb hem meenen te herkennen,’ zegde de jongeling.
‘O ik ben er zeker van!’ riep Frans, ‘hij heeft mij scherp genoeg in de oogen bezien
en zijne hand heeft mijne hand aangeraakt. Doodkoud was die aanraking!... God!
God! hij is gestorven, de arme Walter, ik twijfel er niet aan!.....’
‘Hij heeft ons zijn laatste vaarwel komen brengen,’ zegde Frederik, ‘hernemen
wij onze gebeden.’
En de twee jongelingen zonden weder hunne verzuchtingen tot Hem, die, volgens
eene dichterlijke uitdrukking, nacht en dag zijn vaderlijk oor tot zijne kinderen gericht
houdt. Als zij zoo nog eenen geruimen tijd hadden doorgebracht, sprong Frans van
zijne legerstede, trok zijne kleederen aan, ontstak het licht en ging zich aan het opene
venster der kamer plaatsen. Frederik kwam hem weldra vervoegen en beiden ontstaken
nu hunne pijpen en bleven over het vreemde verschijnsel redekavelen. Allengs verging
de aandoening van Frans; zijne ziel
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geraakte meer gestild; zijne gedachten namen eene andere wending en weldra wilde
hij Frederik doen bekennen, dat wat zij gezien hadden, slechts eene zinbetoovering
geweest was, door den halven slaap voortgebracht, en die haar bestaan aan de woorden
van Wolfang over Walter verschuldigd was, of liever, dat zij niets gezien hadden.
Frederik wilde die verklaring niet bijtreden en hield staande, dat hij iemand gezien
had en dat die iemand wonderwel aan Walter geleek, voor zooveel hij zich de beeltenis
des jongelings kon herinneren.
‘Dan is het mogelijk eene poets van Wolfang geweest?’ zegde Frans.
Die woorden vielen pijnigend op de ziel van Frederik: hij kon zich dit volgens
hem verharde, overdrevene ongeloof van zijnen vriend niet uitleggen en hij
antwoordde, met eene zichtbare droefheid op het gelaat:
‘Vriend, gij zijt onrechtvaardig en onrechtvaardiger op dit oogenblik dan gij het
ooit geweest zijt. Noem Wolfang een' droomer, een' geestdrijver, al wat gij wilt; ik
kan zulks uwen stoffelijken geest vergeven; maar eigen hem den naam van
poetsenmaker niet toe; verlaag hem niet op die wijze. Eerbied voor hem, die het
verdient: ik eisch het van u als vriend!’
‘Ik heb het zoo erg niet gemeend, beste Frederik,’ zegde de kunstschilder, de hand
zijns vriends drukkende, ‘vergeef mij, ik voel, dat ik onrechtvaardig geweest ben.
Mijn hoofd is verward: ik weet niet goed wat ik zeg.’
Frederik antwoordde slechts niet eenen warmen handdruk op de gezegden van
zijnen makker en beiden bleven nu eenigen tijd sprakeloos hunne pijpen voortrooken.
Eensklaps greep Frans zijnen vriend bij den arm en wees hem twee schimmen
aan, die in den tuin schenen voort te wandelen.
‘Is dat Wolfang niet?’ vroeg Frans.
‘En Lydia,’ zegde Frederik, ik zie haar blanke kleed in de halve duisternis lichten.’
En, alsof beiden door eene zelfde gedachte waren bestuurd geworden, legden zij
hunne pijpen neder en slopen, zoo stil mogelijk, uit hun nachtverblijf. In de duisternis
voorttastende, en na eenige stonden in de uitgestrekte woning rondgedoold te hebben,
kwamen zij eindelijk aan de poort, die op den tuin zag. Zij vonden ze langs binnen
toegegrendeld.
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‘Onze oogen zullen ons bedrogen hebben,’ zegde Frans ‘hoe kan Wolfang hieruit
zijn getreden?’
‘Laten wij aan de voorpoort gaan zien,’ zegde Frederik.
Men snelde tot de voordeur; maar ook deze was toegesloten en het was hun zelfs
onmogelijk die te openen. Frans gaf echter den moed niet op en, terug naar het
achtergedeelte des gebouws snellende, opende hij een vensterraam en was met eenen
sprong in den tuin. Frederik volgde hem, en beiden traden de smalle lanen van den
hof in. Nauwelijks waren zij eenige stappen voortgetreden ofzij ontwaarden Wolfang.
Frans bemerkte wel, dat de toonkundige met iemand in gesprek moest zijn; doch kon
dien tweeden persoon niet onderscheiden: slechts aan de houding van Wolfang zou
hij geloofd hebben, dat iemand naast de zijde van den toonkundige zweefde. Frederik
integendeel zag zeer wel, zoo hij zegde, dat het Lydia was. Hetzachte licht, dat haar
omstraalde, het den jongeling zelfs toe hare minste bewegingen gade te slaan en de
vormen haars ranken lichaams op de klaarste en duidelijkste wijze te onderzoeken.
Met kloppend hart en hijgenden boezem bleven de twee vrienden hunnen
verwonderlijken makker naoogen en op eenigen afstand opvolgen. - Als Wolfang
de rustbank, waar hij des avonds gezeten had, genaderd was, zag Frederik, dat hij
zijne gezellin aan zijne zijde deed plaats nemen en haar hoofd zachtjes op zijnen
boezem trok. Eene innige samenspraak begon.
Frans en Frederik bereikten eenen zijweg en naderden, ongezien en zijdelings, tot
op eenen korten afstand, de rustbank, van waar zij niet alleen alles konden nastaren;
maar waar zelfs aan Frederik geen enkel woord kon ontsnappen.
Ziehier wat er, volgens Frederik, tusschen Wolfang en het verschijnsel plaats greep
en welke woorden er werden gewisseld:
‘Zuster,’ zegde Wolfang,’ ik ben blijde, dat mijne ballingschap op aarde een einde
gaat nemen en dat ik weldra met u voor eeuwig in de andere wereld, in de wereld
der eeuwigheid vereenigd zal wezen. Gij hebt mijn voorgevoel komen bevestigen
en het is de heilrijkste boodschap, die gij mij ooit gebracht hebt.....’
‘Ik stond, broeder, voor de glorie van den Algeest gebogen en voelde, dat er eene
groote vreugde aanstaande was. Ik verblijdde er mij in. Eensklaps steeg er eene
gereinigde ziel uit het duister en kwam het heilig koor vergrooten en zich in het
oneindige licht en leven versmelten. De harmonie der vreugde klonk luid en galmde
door het hei-
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lig der heiligen: - Eer en glorie in alle eeuwigheid, klonk het, aan den geest, die, van
het onreine gezuiverd, tot zijnen eersten oorsprong terug is opgeklommen! Nauwelijks had die stem geklonken of ik zag den geest.’
‘Ik ken hem,’ zegde Wolfang, ‘het was de vriend van een' mijner vrienden. Zijn
naam op aarde was Walter.’
‘Ja, broeder, en een andere geest vloog uit de hemelsche schaar en vervoegde zich
bij den aankomenden broeder.’
‘Het was de geest van haar, die men weleer op de wereld Anna noemde. Het was
de zuster zijner ziel.....’
‘Ja, broeder,’ vervolgde Lydia, ‘zoo was het. Ik voelde op dit oogenblik mijn
gevoel tot den hoogsten graad gevoerd en, kon een geest weenen, dan hadde ik
voorzeker tranen gestort.... De Alvader had mij verstaan en ik voelde weldra zijne
inwendige spraak. Die spraak zegde mij: - Zuster, dezelfde blijdschap als van deze
twee staat u te wachten: uw broeder ook zal weldra de aardsche banden slaken en in
ons midden treden.’
‘Zuster, lieve zuster,’ zegde Wolfang, ‘ik haak naar dien gelukkigen stond. Mijne
ziel smelt in het hemelsche gevoel... Doch, zeg mij, waarom voel ik ten zelfden tijd
in mijne ziel een gevoel der aarde; waarom woelt de onrust mij in den boezem?... Er
gaat iets vreemds, iets vreeselijks in mij om!...’
‘De laatste strijd der zuivering gaat eenen aanvang nemen,’ zegde Lydia. ‘Moed,
broeder, het is het laatste gevecht.’
‘Ja. gij zegt wel, zuster, ik voel het; de aardsche banden willen mijnen geest, willen
mijne ziel beklemmen. Wereldsche gevoelens wellen in mijnen boezem op. Zuster,
lieve Lydia, ik zie uwe beeltenis met andere oogen dan ik ze ooit gezien heb... Wordt
gij niet gewaar hoe mij het bloed naar het hoofd klimt, hoe mijne oogen branden...
Zuster, zuster, verwijder u! laat mij mijnen strijd alleen doorstrijden! Ik ben
ongelukkig... Ik zie, voor de eerste maal, met wereldsche oogen, dat gij schoon zijt...
- O bezie mij zoo niet met die blauwe blikken, waarbij het opaal in reinheid en
zachtheid verliest! Laat die zijden haren tegen mijne wangen niet ruischen! Ontneem
die zachte uitdrukking aan uwen rozenmond en dien hemelschen blos aan uwe
wangen, zoo zacht als het dons der zwaan... God, God! ik voel mijn lichaam branden!
Lydia, meisje, verwijder u... of ik zou u aanbidden!...’
En Wolfang stootte zachtjes Lydia's hoofd van zijne borst weg en
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een vloed van tranen ontsprong aan zijne pogen. Lydia vouwde de handen te zamen,
sloeg hare blikken ten hemel en scheen te bidden.
‘God!’ zuchtte Wolfang, ‘die kelk is bitter; laat hem van mij weggaan, indien zulks
niet uwen wil overeen komt!...’
Eene poos stilzwijgen volgde hierop. Eindelijk richtte Wolfang weder het hoofd
recht, droogde zijne tranen af en sloeg eenen kalmen blik op Lydia:
‘Mijn hemelsche broeder!’ sprak de maagd, en zij kwam haar hoofd terug op
Wolfangs boezem plaatsen.
‘Zuster, spreek mij van het geluk der eeuwigheid!’
Het meisje sloeg hare armen om den hals van Wolfang en staarde, met eenen
reinen, hemelschen wellust, in de oogen haars broeders.
‘Zijn ook de andere geesten met zulke hemelsche vormen als gij omkleed, lieve
zuster?’
‘Tot hiertoe hebt gij mij slechts onder eenen bedrieglijken aardschen vorm gezien,
broeder,’ was het antwoord, ‘en hoe schoon u die aardsche vorm ook moge
toeschijnen, hij is niets in vergelijking met den vorm des geestes, waarvan hij slechts
een ruw omkleedsel is. Laten wij met het gevoel opklimmen, Wolfang, en gij zult
den hemelschen voorsmaak genieten.’
Op denzelfden stond werden de oogen van het paar toegeloken en beiden bleven
onbeweegbaar zitten. Zij waren tot de wereld des gevoels opgestegen en baden in
de grootheid van den onbegrensden Oppergeest, van den Vader, uit wien alle goed
uitstraalt en tot wien alle goed terugkeert. Ruim eene halve uur bleven Wolfang en
Lydia in dezelfde houding en sprakeloos. Frans en Frederik hielden hunne oogen
onveranderlijk op den wonderbaren vriend gevestigd en Frederik verstomde, toen
hij eensklaps gewaar werd, dat Lydia verdwenen was, zonder dat hij had kunnen
zien ep welken stond noch op welke wijze. Wolfang bleef nog oenigen tijd in zijne
zelfde roerloosheid. Eindelijk verhief hij het hoofd, ontsloot de oogen, staarde eenige
stonden voor zich heen en dan van de bank rechtstaande, sloeg hij den weg der woning
in. De twee jongere vrienden volgden hem van verre op, zagen hem tot de poort
naderen, en hoe groot was niet hunne verwondering, als zij den toonkundige, als het
ware, door de vastgeslotene deur zagen smelten en verdwijnen. Hadden hunne oogen
hen bedrogen? De kunstschilder beweerde het.
Frans en Frederik traden de woning binnen, langs waar zij in den
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tuin waren geklommen en gingen zich verzekeren, dat de deuren zoo als te voren,
gesloten waren gebleven. Zij klommen den trap op en aan de deur van het nachtverblijf
van Wolfang genaderd, bleven zij eenige stonden met de grootste aandacht luisteren.
Zij hoorden niets dan eene zachte ademhaling, welke zij niet dan aan Wolfang, die
ongetwijfeld in eenen zachten slaap gedompeld was, konden toeschrijven. Beide
vrienden gingen alsdan hun nachtverblijf terugvinden. Frederik herhaalde zijnen
vriend de woorden, welke er tusschen Wolfang en Lydia waren gewisseld; doch de
kunstschilder, hoe diep ook in de ziel ontsteld, wilde er niets van gelooven. Wij zijn
beiden ijlhoofdig, zegde hij, en wij weten niet wat wij zien, noch verstaan wat wij
hooren. Het was slechts tegen den morgen, dat zij eenige uren den verkwikkenden
slaap mochten genieten.
Toen de drie makkers des morgens in de benedenzaal vergaderd waren, om het
ontbijt te nemen, zegde Wolfang:
‘Mijne goede vrienden, ik weet niet wat ik in mijn lichaam gewaar word; maar ik
voel mij zwak en krank en door eene onrust overvallen, die ik u onnoodig zou pogen
uit te leggen, daar ik ze zelf niet kan begrijpen. Gaarne hadde ik met u nog eenige
dagen op dit zomerverblijf doorgebracht; doch ik kan niet; ik moet naar mijne woning
in de stad terug. - Ik heb er dezen nacht de waarschuwing van gekregen...’
‘Vriend Wolfang,’ zegde Frans, - ‘hoe hebt gij...?’
‘Vraag mij geenen uitleg,’ onderbrak de toonkundige, ‘ik kan, ik mag u dien niet
geven... Voldoet aan mijn verlangen, mijne goede vrienden: het is de laatste dienst,
dien ik van u zal vergen.’
‘Wij zullen vertrekken, beste Wolfang,’ zegde Frederik, ‘wij zullen oogenblikkelijk
vertrekken... Zoudt gij den weg te voet kunnen afleggen?...’
‘Ik zal naar een rijtuig gaan uitzien,’ zegde Frans, en hij maakte zich gereed om
de kamer te verlaten. Wolfang antwoordde niet; doch zijne blikken gaven genoeg te
kennen, dat hij zich daar geenszins zou tegen gesteld hebben.
Frans vertrok, vroeg aan den slotbewaarder welk bewoond buitengoed het dichtst
gelegen was en, van de noodige inlichtingen voorzien, verliet hij het kasteel. Het
gelukte juist, dat hij bij goede kennissen mocht aankloppen en een half uur later
keerde hij met een rijtuig terug.
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Frederik had intusschen alles in gereedheid gebracht en het was met de teekens der
grootste deelneming en droefheid, dat hij thans aan Frans deed opmerken welke
veranderingen zich reeds op het wezen val, Wolfang vertoonden. Frans schudde het
hoofd met een diep medelijden en, zoover reeds had de toonkundige in krachten
afgenomen, dat men verplicht was hem te ondersteunen ten einde hem het rijtuig te
doen bereiken. De verwoesting had zich het lichaam van Wolfang ten prooi gemaakt.
Het hart met droefheid overgoten, trok men naar Antwerpen terug. Wolfang sprak
geen enkel woord tijdens de korte reis en hield gedurende bijna al den tijd de oogen
dicht gesloten; doch op zijn aangezicht, dat allengs bleeker werd, bleef eene zalige
uitdrukking geprent.
Wanneer men de stad en de woning van Wolfang bereikt had, bracht men hem
naar zijn slaapvertrek, en de kranke strekte zich op zijne legerstede uit. Tranen
blonken in de oogen van Frederik en Frans; de laatste inzonderheid voelde in zijne
ziel eene soort van zelfverwijt oprijzen. Hij verweet zich, door het ruwe middel, welk
hij in 't werk had gesteld, nadeel aan Wolfang te hebben toegebracht en mogelijk
zijnen dood te hebben veroorzaakt. Hij kon zich slechts eenigszins troosten bij de
gedachte, dat hij met zuivere inzichten gehandeld had en enkel het welzijn van den
braven vriend in het oog genomen.
De twee jonge lieden wedijverden, om hunne diensten aan Wolfang aan te bieden;
doch deze vergenoegde zich hun zijne erkentenis door een' gevoelvollen handdruk
te betuigen, zeggende, dat hij niets dan rust en kalmte noodig had.
De twee beste geneesheeren der stad werden bij den kranke geroepen. Beiden
getuigden, dat zij geene ziekte bij den heer Wolfang konden ontdekken en dat het
noodig was den volgenden dag af te wachten, alvorens iets te kunnen beslissen en
een gevolgd geneesstelsel te beproeven.
Toen de avond reeds lang gevallen was, zaten de twee vrienden nog immer naast
de sponde van den zieke. Wolfang was op dien stond in eenen zachten slaap gezonken
en men liet hem ongestoord, hopende dat die kalme rust zijne krachten zou hersteld
hebben. Die hoop scheen niet zoo ongegrond; want omstreeks tien ure ontwaakte
Wolfang, opende de oogen en de twee vrienden zagen met eene innige blijdschap,
dat daar als een nieuw leven uitstraalde. De toonkundige plaatste zich overeind op
zijn rustbed, vroeg eenen teug rein water, en nam alsdan het woord op:
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‘Mijne vrienden,’ zegde hij, ‘mijne loopbaan reikt aan haar einde. Morgen zal ik
opgehouden hebben te leven en er zal van Wolfang niets meer op de wereld bestaan
dan wat stof en asch mag genoemd worden. Mijne gedachtenis zal denkelijk in uwe
zielen alleen blijven leven en gij zult meermaals nog aan Wolfang denken. De wereld,
ik weet het, heeft mij meesttijds als een' dwaas aanzien.... Ik heb u reeds andermaal
gezegd, wanneer en waarom men zulk een oordeel strijkt. Gij, Frederik, door het
hooge gevoel voorgelicht, gij hebt mijn gevoel begrepen; gij zijt mij een broeder op
aarde geweest..... Het spijt mij, dat ik u in het midden der baan moet verlaten... Doch,
ja, ik hoop het, wij zullen elkaar eens als broeders in het bovenaardsche leven
terugvinden....... Gij, Frans, zijt mij een innige aardsche vriend geworden; ik heb uw
hart sinds lang leeren kennen en gevoeld, dat het zich met onze harten kon vereenigen.
Is u de gave van het hoogere gevoel niet geschonken geworden, het is uwe schuld
niet en het is niemand gegeven, niemand geoorloofd het waarom daarvan op te
zoeken... Dan. gij ook, ik weet het, gij zult meermaals aan uwen vriend Wolfang
denken, en is uw gevoel niet zooals dit van Frederik, het zal toch een teeder gevoel
wezen en mijn geest zal er zich in verheugen.....’
Hier werd de stem van den kranke onderbroken door luide snikken, welke uit de
borst der twee jongelingen opstegen.
‘Wolfang! broeder!’ stamelde Frederik, ‘o spreek toch zoo niet! Gij zult immers
nog niet van de aarde verdwijnen! Gij kunt niet, gij moogt niet: ik heb u tot steun
noodig en gij moogt uwen broeder niet verlaten!......’
‘Zooals de zwaan, zing ik sedert gisteren mijnen laatsten zang, Frederik,’ hernam
de toonkundige. ‘Ween niet, broeder, mijne woorden zijn reeds treurig genoeg en
voldoende, om het hart te breken. Van uit het hooge der geestenwereld, van uit het
onbegrensde rijk des gevoels zal ik op u waken, u versterken.... en gij zult.... - ja, en
de wil van God zal over u geschieden. Ja, hij alleen kent de verschillende wegen, die
tot hetzelfde doel, die tot hem leiden! Moed, broeder, moed en sterkte!.... Ik heb aan
u gedacht....’
Frederik bukte treurig het hoofd en bleef in tranen versmolten.
Nu sprak Frans:
‘Beste Wolfang, gij kent mijn hart en gij weet, dat mijne inzichten immer zuiver
geweest zijn. Vergeeft gij mij wat ik tegen u mag aan-
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gewend hebben en dat u zou kunnen schadelijk geweest zijn?....’
‘Gij hebt mij niets clan goed toegebracht,’ hernam Wolfang, de hand van Frans
grijpende en ze drukkende, zooveel het hem de afnemende krachten nog toelieten,
‘wat gij gedaan hebt, is goed gedaan en moest zoo geschieden. Ik mag en kan er u
slechts dankbaar voor wezen.’
‘Dank, heb dank, Wolfang! gij licht mij, door die woorden, een zwaar gewicht
van het hart. Laat mij thans toe u nog eene laatste vraag te doen.’
‘Spreek, Frans, ik luister.’
‘Zult gij de wereld verlaten. Wolfang, met de overtuiging van de waarheid der
gevoelens, welke gij ons in meer dan eene omstandigheid hebt blootgelegd?’
‘Met de volle overtuiging, vriend,’ hervatte de zieke op eenen statigen toon. ‘De
overtuiging is slechts één en onveranderlijk.
En op denzelfden stond, zijne handen voor zich uitstekende, ging Wolfang met
eene zachte stem voort:
‘Het uur der verlossing is gekomen! Daar is Lydia! Daar is mijne zuster!...’
Frans en Frederik voelden zich door die woorden het lichaam geschokt. Zij
meenden iemand tusschen hen beiden te zien voor het bed treden, het scheen hun,
dat zij den naam ‘Wolfang, broeder!’ op eenen hemelschen toon hoorden uitspreken,
en dat een balsemgeur - dezelfde, welken Frans in andere omstandigheden reeds was
gewaar geworden, - zich door het vertrek verspreidde. Verder zagen of hoorden de
twee vrienden niets meer. Zij vielen beiden in bezwijming voor het ledekant neder.
Toen Frans eene halve uur later het bewustzijn herkregen had, zag hij naast zich
in den leunstoel zijnen vriend Frederik nog immer in zwijm, en op het ledekant lag
het levenloos lichaam van Wolfang uitgestrekt. - De frissche kleuren waren thans
op het wezen van Wolfang teruggekeerd.
Frans schelde om de bedienden van den afgestorvene te roepen, en de woning van
Wolfang verkreeg weldra het gewone voorkomen van een lijkhuis. De bedienden
waren ontroostbaar bij het verlies huns meesters.
Frans deed nu, het hart door droefheid overstelpt, zijnen vriend Frederik in een
rijtuig plaatsen en begeleidde hem naar zijne woning.
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VIII.
Groot was de droefheid der ouders van Frederik, toen zij den jongeling in den
rampzaligen toestand ontvingen, waarin hem het verscheiden van Wolfang gebracht
had. Men liet niet na aan Frans te vragen waar en op welke wijze de ziekte Frederik
had overvallen; doch de kunstschilder zegde zoo weinig mogelijk van de waarheid
en wachtte zich wel de oorzaak uit te leggen, waaraan hij dacht die ramp verschuldigd
te zijn. En toch, dan zelfs, wanneer hij de zaken, zooals zij waren, hadde willen
blootleggen, zouden hem de ouders daarom begrepen hebben, en had het hun niet
alles een verdichtsel toegeschenen!
De gansche dag verstreek, zonder dat men een woord uit den mond van Frederik
kon opvangen of eenige verandering in zijnen toestand kon gewaar worden.
Van de eene bezwijming viel hij in de andere en al de middelen, die men aanwendde
om hem de levenskrachten terug te geven, waren vergeefs. Als tegen den avond de
geneesheer, voor de derde reis, terugkwam, sprak Frans gedurende eenen geruimen
tijd met hem en legde zoo goed mogelijk de geestgesteltenis des zieken uit, zonder
nogtans iets van het wonderbaar leven van Wolfang of van den invloed van dezen
op den jongeling te gewagen. En zulks was wel niet noodig; want de geneesheer
verstond genoeg, zonder die uitlegging, den ganschen toestand des kranken, en deed
opmerken, dat hij meer op de moreele dan wel op de geneeskundige middelen rekende.
Hij deed gevolgentlijk aan Frans verstaan, dat hij zijnen vriend eenen grooten dienst
zou bewijzen met hem gedurende zijne ziekte bij te staan, hem zoo weinig mogelijk
te verlaten en van de goede oogenblikken gebruik te maken, om den geest des
jongelings op te beuren en moed te doen hervatten. Het was onnoodig dezen raad
aan Frans te geven; want van het eerste oogenblik af had hij besloten zich gansch en
geheel aan zijnen vriend op te offeren en hem niet te verlaten, zoolang zijn dienst
van het minste nut kon wezen. Frans bracht den nacht met den vader van Frederik
aan de bedsponde des zieken door. Geene verandering kon men in dezen bespeuren;
hij lag nog altijd bewusteloos en slechts de ademhalingen, die zijne borst lichtjes
deden golven, lieten zien, dat het leven in den jongeling niet gansch uitgedoofd was.
Ook de
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volgende dag gaf geene de minste hoop op beternis en het was slechts tegen den
avond van den derden dag, dat men eene merkelijke verandering kon gewaar worden.
Frederik had de oogen geopend, de hand van zijnen trouwen vriend zachtjes geklemd
en voor de eerste maal eenen teug water genuttigd. Die kleine straal van hoop deed
reeds eene groote blijdschap in de ziel van den kunstschilder ontstaan. Zijne blikken
alleen gaven die vreugde te kennen; want hij deed teeken aan Frederik zich kalm en
bedaard te houden en zelfs geene moeite te doen om eenige woorden te uiten. Frederik
gehoorzaamde aan die uitnoodiging en zulks had voor goed gevolg, dat hij zachtjes
insluimerde en eenen kalmen slaap mocht genieten.
Frans bleef dien nacht alleen aan de bedsponde zijns vriends doorbrengen en
maakte van dien kalmen stond gebruik, om eenen brief te lezen, welken men hem
een uur te voren besteld had. Aan het opschrift zag hij, dat de brief van Dusseldorf
kwam. Hij opende hem met bevende hand en angstig kloppenden boezem, en zijn
eerste blik zocht naar de handteekening. Het schrift was van Elisa, de zuster van
Walter. Frans las:
Heer FRANS,
Mijne moeder zou u zelve geschreven hebben; doch de ramp, die ons treft, heeft
haar al te zwaar gedrukt, dan dat zij aan iets anders dan aan de droefheid zou kunnen
denken. - Ik dacht het wel, dat onze ongelukken, onze rampen nog geen einde hadden
genomen! Heb ik nog noodig te zeggen, heer Frans, hoedanig het ongeluk is, dat ons
zoo wreed getroffen heeft? - Neen, uw hart, waar de vriendschap zoo luid, zoo vurig
in spreekt, zal reeds gevoeld hebben, dat Walter, dat uw teedere vriend, dat mijn
geliefde broeder niet meer bestaat, dat de Algoede een einde aan zijnen rampvollen
levensloop gesteld heeft en hem van de aarde heeft weggenomen, om hem in beter
vaderland te verplaatsen. Ja, hij is niet meer, de teederste der broeders, de beste der
zonen, hij is voor eeuwig van onze zijde weggerukt, aan onze aardsche liefde
ontnomen! Wat kan er ons thans nog aan de wereld verkleefd houden!...
Zijn lichaam is nog niet in den killen schoot der aarde gedolven: het rust nog in
de kamer naast degene, waar ik dezen brief schrijf. De reuk der waskaarsen, die rond
het doodsbed branden, komt tot in mijn vertrek doorgedrongen, en mijn oor wordt
getroffen, mijn hart
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verscheurd door de verkropte snikken mijner moeder, die de kamer des aflijvigen
niet wil verlaten..... God! God!..... Mijn gemoed ook overwint mij en ik kan niet
verder schrijven.............................................
Hartverscheurend zijn de laatste stonden van Walter geweest. - Sedert uw vertrek,
heer Frans, is zijne mistroostigheid, zijne moedeloosheid immer aangegroeid en
dagelijks heeft zijn zwak lichaam nog in krachten afgenomen. De aangenaamste
stonden voor hem waren, als hij over u en over Antwerpen redekavelde. Dan scheen
telkens een nieuw leven in zijnen boezem gestort te worden. Zijne zwarte oogen
herkregen hun vorig vuur en wij hervonden, voor eenige oogenblikken, den gevoeligen
en moedigen Walter van weleer....... Edoch wij moesten weldra die aandoeningen
zooveel mogelijk vermijden; want telkens ondervonden wij, dat daardoor een
nadeelige invloed op mijnen broeder werd uitgeoefend, en hij, toen de samenspraak
had opgehouden, zich telkens meer afgemat en zwakker dan te voren bevond. Den
dag, die zijnen dood voorging, dat is over drie dagen, spraken wij weder over zijn
geliefkoosd onderwerp, als hij op eens het hoofd liet neerzakken en bezwijmd in de
armen mijner moeder viel. Wij haastten ons hem naar zijn rustbed te doen dragen,
en alle middelen werden aangewend, om hem tot het zelfbewustzijn terug te roepen.
Na vele pogingen gelukten wij daarin; doch van dien stond af, zagen wij hem met
rassche schreden tot den dood naderen..... Zoo verkeerde hij eenigen tijd in eenen
deerniswaardigen toestand. Dag en nacht bleven wij, zooveel het onze zwakke
krachten toelieten, bij zijne bedsponde, en wat de moeder- en de zusterliefde aan het
hart kunnen ingeven, bewezen wij aan den geliefden zoon en broeder......
Gisteren, tegen het vallen van den avond, hadden wij hem slechts eenige stonden
verlaten en hem aan de zorgen der ziekedienster overgelaten. Wij meenden eenige
oogenblikken aan den slaap toe te wijden, om onze uitgeputte krachten een weinig
te herstellen, toen Walter ons deed verzoeken bij hem terug te keeren. Wij voldeden
aan dien wensch en, als wij bij het ziekbed teruggekomen waren, sprak de geliefde
kranke:
‘Goede moeder en gij, lieve zuster, gij weet door welke zware ongelukken wij
sedert mijne eerste kindsheid reeds zijn aangerand geworden. Het is alsof het noodlot
er een wreed vermaak had in gevonden onze zielen te pijnigen, met ons onophoudelijk
in den eenen of
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anderen afgrond te doen nederstorten. Hebben wij er veel bij geleden, wij hebben er
toch ook eenig nut uit getrokken. Wij zijn tegen de nijdige slagen des ongeluks sterk
geworden, wij zijn verhard...... Wat wij geleden hebben, kan door geen ander lijden
meer overtroffen worden en daarom ook zal het mij niet smarten, dit aardsche leven
te verliezen en een vaarwel te zeggen aan eene wereld, die voor mij niets dan doornen
heeft laten groeien, die mij geene vreugde zonder gal heeft aangeboden. Ik betrouw
mij te meer, ik ben er van overtuigd, dat dit de laatste ramp zal wezen, dat thans voor
u de dag van herboring aanstaande is: de zon van geluk moet toch eindelijk voor u
oprijzen. Gij ook dan, beste moeder en zuster, gij zult moedig op dezen laatsten stond
wezen. Gij zult, in stede van te weenen en u door de droefheid te laten wegslepen,
een kalm gelaat vertoonen en u verheugen, dat mijn lijden, waarvoor toch geene hulp
meer te vinden was, een einde gaat nemen.’
Hier sloeg Walter de oogen op ons en, tranen over onze wangen ziende leken, riep
hij op eenen hartscheurenden toon uit:
‘Maar gij weent toch! Moeder, moeder! wees toch moedig, en gij, zuster, verscheur
mij het hart niet door uwe tranen: gij zoudt mijnen dood hopeloos maken.’
‘Walter! Walter! wij zullen moedig zijn,’ spraken wij te gelijk en zakten beiden
op het ziekbed neder. Eenige stonden bleven wij sprakeloos, en toen wij het
hoofdweder oprichtteden, waren onze wangen droog en geen traan parelde meer in
onze oogen..... Hoe wij op dien akeligen stond zulke zielenkracht bezeten hebben,
kan ik mij niet uitleggen. - Na eenigen tijd sprak mijn arme broeder weder:
‘Wanneer ik er niet meer zal zijn, schrijft dan aan mijnen goeden vriend Frans te
Antwerpen. Hij zal over het voorval niet zoo zeer verbaasd staan; want ik heb het
hem, bij zijn vertrek, doen voorgevoelen, en heb wel gezien, dat, ofschoon hij het
tegenstrijdige wilde zeggen, hij inwendig overtuigd was, dat mijne dagen ten einde
liepen... Schrijft hem dan... Hij heeft beloofd u nog te komen bezoeken en, ik ken
hem, hij zal zijn woord gestand blijven. Haddet gij troost noodig, dan kunt gij niemand
beter dan hem vinden, om uwe zielen te versterken; hij is niet van die alledaagsche
troostverkoopers, welke woorden van buiten leeren en ze aan die in droefheid
neergeslagen liggen, weten op te zeggen. Hij zal uwe smart verstaan en er zijne smart
van maken; hij zal met u weenen en bidden en den waren weg vinden, om
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moed en kracht terug in uwen boezem te doen dalen... Gij zult hem schrijven, niet
waar?...’
‘Wees gerust, Walter,’ sprak mijne moeder, ‘wij zullen hem schrijven en hij zal
komen, de trouwe vriend, hij zal komen en u nog levend in ons midden vinden en
met ons het genoegen smaken u allengs tot de volle gezondheid te zien terugkeeren.’
‘Moeder, moeder, waarom u onnoodig bedriegen, waarom u hersenschimmen
voorstellen, die zich niet kunnen verwezentlijken? O geloof het! Wat ik spreek is
waarheid. Deze dag is de laatste dag mijns levens, van mijnen rampspoed en van
mijn lijden!... O ik wilde wel den vriend Frans hier bij mij hebben, hem nog eens
zien, hem voor de laatste maal de hand drukken en hem het jongste vaarwel
toeroepen...’
Hier onderbrak Frans de lezing des briefs en riep stil uit, terwijl eene bleeke kleur
zich op zijn aangezicht verspreidde: ‘Hij heeft mij dit laatste vaarwel gebracht!... Nu
kan ik er niet meer aan twijfelen! Alles bewaarheidt zich! Het is de geest van Walter,
dien ik gezien heb... Het is zijne hand, die mijne hand heeft aangeraakt... - De dagen
komen juist overeen... - Dat alles gaat boven mijn begrip... Ben ik het speeltuig van
eene begoocheling, van eenen langen droom?... Maar neen, neen, het is wel waarheid,
naakte, treurige waarheid! Daar ligt mijn rampzalige vriend Frederik; daar ligt hij,
het slachtoffer van... Maar, wat zeg ik! Is het geene verwaandheid, die mij in mijne
redeneeringen bedrogen heeft? Mag men met mijne bekrompen geest geen medelijden
hebben? Ben ik de dwaler, de misleider, de onverstandige niet geweest? God! God!
wie durft hier beslissen?...’
En de jongeling bleef eenen langen tijd met het hoofd in de hand gebogen zitten
en tranen rolden in overvloed van zijne gloênde wangen, terwijl hij het lot van den
armen Walter nadacht en dan den blik op den niet min rampzaligen Frederik liet
vallen. Eindelijk hernam de kunstschilder weder zijne lezing:
o Heer Frans, ik zal u niet verhalen wat er den avond van mijns broeders dood
tusschen hem en ons nog voorviel. Mijn geest was te zeer geschokt, dan dat ik u alles
zou kunnen herzeggen, en toch het oogenblik, waarop ik schrijf, is nog te treurig,
om u met eenen kalmen geest een verhaal of zelfs eene flauwe afschildering van die
zielverscheurende stonden te kunnen mededeelen. Genoeg,
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dat gij wetet, dat mijn arme broeder van stond tot stond zwakker werd en onze
droefheid ook van stond tot stond vergrootte. Die laatste uren zullen nooit uit mijn
geheugen gaan! Mij dunkt ik zie nog, terwijl ik en mijne moeder, half bezwijmd en
in tranen verstikkend, naast den zieke gezeten waren, mij dunkt ik zie nog den grijzen,
eerbiedweerdigen dienaar des heeren tusschen ons beiden staan! Mij dunkt ik hoor
hem nog de gebeden der stervenden voorlezen, en woorden van troost en hoop tot
den kranke sturen...
Tamelijk lang duurde de strijd van Walter, ofschoon die strijd zelve niets vreeselijks
in zich besloot, en het was slechts om tien ure en half des avonds, dat hij den laatsten
adem uitblies... Zacht en zalig was zijn verscheiden: een voorteeken ongetwijfeld
van het geluk en de kalmte, die hem in de eeuwigheid stonden te wachten...
- Het was wel op dit uur, dacht Frans, dat wij het wonderbaar visioen gezien
hebben... Dan, hij ging voort met de lezing:
Meer kan ik u voor het oogenblik niet zeggen, heer Frans; ik heb den laatsten wil
mijns broeders, zoohaast mogelijk, volbracht en nu twijfel ik niet of gij zult, uwe
belofte indachtig, ook aan den laatsten wensch van uwen teederen afgestorven vriend
willen voldoen en uwe tranen bij die der twee rampzalige komen mengen, welke op
aarde aan geen geluk meer gelooven.
Met hoop zien wij uwe aankomst te gemoet.
‘ELISA.’
‘God! God!’ zuchtte Frans, bij het eindigen van de lezing des briefs, ‘alle
ongelukken te gelijk!... Daar Frederik, voor wiens leven ik vrees en dien ik niet kan
noch mag verlaten. Walter gestorven! Walter mijn goede vriend, mijn arme Walter!
Zijne moeder, zijne zuster door de ramp ter neêr geslagen en die naar mij als naar
hunnen trooster verlangen! O welken troost zou ik haar op dit oogenblik kunnen
geven! Wie zou ik kunnen troosten, terwijl mijn eigen boezem als met gloênde messen
doorvlijmd wordt, terwijl ik al mijne zielskracht moet vastgrijpen, om mij niet zelf
in den afgrond der wanhoop te laten neersleuren. O ja, lag daar niet mijn arme
Frederik, ik vloog naar Dusseldorf, bij de moeder en zuster van Walter, ik zou hare
smarten zoo niet verlichten, er ten minste mijn aandeel willen van dragen... Die
toestand is verschrikkelijk, is hartverscheurend, is niet uit te staan! Die droefheid
breekt mijne krachten!...’
Frans liet zich moedeloos in zijnen zetel neêrzakken, en tranen
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drongen in overvloed van onder zijne toegeslotene oogschelen. Lang ware de jongeling
mogelijk onder die geweldige slagen der droefheid gebukt gebleven, indien niet een
stille zucht, van den kant des ziekbeds komende, hem tot het wezentlijke, tot de smart
des oogenbliks hadde teruggeroepen. Frans hergreep op eens zijnen moed en snelde
tot het bed van Frederik.
Deze lag thans met de oogen geopend en zijn wezen had eene kalme uitdrukking
verkregen.
‘Hoe gevoelt gij u, mijn vriend?’ vroeg Frans.
‘O veel beter, oneindig beter,’ zegde Frederik; ‘ik gevoel mij zelfs zeer wel....’
En de gansche houding des zieken scheen die woorden te bewaarheden.
‘Gij doet mij den moed hervatten, mijn goede,’ sprak Frans. ‘Ja, gij zult weldra
hersteld zijn, beste vriend: zeg, gevoelt gij u sterk genoeg, om mij eenige minuten
te hooren spreken?’
‘Voorzeker, vriend, spreek gerust, ik luister.’
Frans volgde hierin het voorschrift van den geneesheer, die hem gezegd had op
den geest van Frederik te werken, zoodra de gelegenheid zich zou aangeboden hebben.
Hij sprak dan:
‘Welnu, Frederik, mijn beste vriend, laat mij dan toe u te zeggen, dat gij u voortaan
naar mijne woorden moet gedragen en mijne voorschriften volgen..... Gij zult het u
wel herinneren hoe ik reeds lang voorzegd heb wat zou gebeurd zijn. Heb ik u niet
doen voorgevoelen, welk gevaar gij liept met u door den anders zoo braven vriend
Wolfang te laten leiden; met zijne stelsels te willen betrachten en hem op de slibberige
baan te willen nastappen!..... De ondervinding heeft mij thans volkomen gelijk komen
geven, gij moet het bekennen, en de daadzaken hebben mijne vrees komen
bewaarheden.... Gij zijt krank geworden en, ofschoon gij weldra zult hersteld zijn,
zult gij genoeg gewaar worden welke zware slagen uw lichaamsgestel ondergaan
heeft. Wolfang bezat een ijzeren lichaam en dit lichaam is gekraakt geworden als
het zwakke riet: hij heeft de dwalingen zijns geestes door eenen vroegtijdigen dood
moeten boeten....’
‘Van welken dood spreekt gij?’ onderbrak Frederik, Wolfang is niet dood en zal
nog zoohaast niet sterven.... Ik versta u niet, vriend Frans, ik kom daareven Wolfang
te verlaten; wij hebben uren lang te zamen gesproken; zijne woorden hebben mij de
ziel versterkt, o Vriend, ik wilde wel, dat gij bij onze samenspraak haddet kunnen
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tegenwoordig wezen! Ik heb op twee uren meer gevoeld en gezien dan ik in mijn
gansch leven heb kunnen leeren. Wij hebben, als het ware, de gansche maatschappij
onder onze oogen zien doortrekken en de wereldsche menschen met de oogen des
gevoels, dat ons niet kan bedriegen, ontleed. - De wereld is een vuile poel, vriend
Frans, zij is eene woestenij, waar slechts doornen groeien, die de zeldzame bloemen
pogen te onderdrukken; zij is eene vereeniging van zwarte zielen, die, haren oorsprong
en haar doel miskennende, de reine geesten pogen te besmetten en aan haar gelijk te
maken....’
‘Maar, Frederik! Frederik!’ onderbrak de kunstschilder, ‘spreek toch zooveel niet
noch met zulke drift, gij zult uw lichaam vermoeien en uwen geest nog meer
ontstellen. Vergeet gij dan, dat gij rust en kalmte noodig hebt?....’
Doch Frederik hernam met nog meer geestdrift:
‘Laat mij spreken, vriend, laat mij spreken; ik moet u zeggen, wat mij op het harte
weegt! Dat alleen is bekwaam mijnen geest te verlichten! - Ziet gij daar dit jonge
meisje, dat, als eene bloem ontloken, niets dan zachte, zuivere gevoelens zou in het
hart mogen gewaar worden; ziet gij hoe schoon hare lichaamsvormen zijn, hoe helder
hare oogen blinken, hoe zacht hare lippen tot den onschuldigen lach geplooid staan?
Eene hemelsche ziel, denkt gij, is in dit schoone lichaam besloten! Gij misgrijpt u!
Huichelarij, anders niet dan huichelarij woont in het binnenste dier schoone vormen.
Haar gevoel is verbasterd en hare ziel is onteerd! Zij heeft kennis van de wereld
gekregen: hare moeder, die als een beschermengel over haar zou moeten waken,
heeft allengs de zaden des bederfs in hare ziel gestort. De zuivere gevoelens, welke
uit haren boezem opwelden, heeft de moeder met zorg daar terug ingestooten; het
geloof, dat de jonge spruit aan de deugd gaf, is in haar uitgedoofd en het wantrouwen
is in de plaats gekomen; want men heeft haar gezegd: ‘betrouw niemand.’ Verderfelijk
stelsel, dat den eenen mensch vijand maakt van den anderen, dat doet huichelen om
door de huichelarij niet bedrogen te worden, en dus van allen huichelaars gemaakt
heeft....
‘Ziet gij daar dien vader des huisgezins, die als een God door zijne kinderen zou
moeten aanbeden worden en als een God over hun welzijn zou moeten waken en hen
tot de verbetering opleiden! Ziet gij hem? Eilaas, zijn huwelijksband is hem eene
zware ijzeren ketting geworden; hij betreurt het oogenblik van zinbetoovering, dat
hem
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aan zijne wederhelft voor eeuwig gehecht heeft. Die vereeniging is hem hatelijk
geworden, en waarom? Omdat zijn gevoel van de zinsbetoovering is verwijderd
gebleven! Hij is als een laag dier te werk gegaan: hij moet rampzalig wezen! Hij haat
zijne kinderen, - hij haat hen, zijn eigen bloed; omdat hij telken dage berekent, dat
zij het onderhoud van hem mogen eischen, hem dus beletten zich vrijer aan zijne
vuige driften over te geven en zich door het onteerend genot te laten wegslepen. Zij
zijn schuld, dat hij zich niet dieper in den wereldschen modderpoel kan laten zakken.
- Wat is er van zulk eenen vader, wal is er van de zielen der rampzalige kinderen te
verwachten? Eilaas! Wee, wee over beiden!... En die echtgenoot is voor de wereld
nog een goed vader, een goed echtgenoot... Wee! wee!
‘Ziet gij daar dien uitverkorene, dien tolk des hemels, die slechts zijne stem zou
mogen verheffen, om vrede te prediken, verzoening aan te bieden; die slechts zijne
handen zou mogen uitreiken om gevallenen op te beuren, om gevondenen te genezen,
die, als tegenvechter van alle aardsche rampen zou moeten optreden? Eilaas! zijne
zending is hem niet meer bekend: hij oefent eenen stiel uit zooals de anderen, en hij
huichelt zooals de anderen huichelen. Aan het lage stof verkleefd, is hij slaaf van het
stoffelijke en treedt zijne heilige zending met de voeten! Hij, die het licht eeuwig
brandend in het heiligdom moest bewaren, heeft dat licht zelf uitgedoofd en de
duisternis over hem en over zijne broeders getrokken!...
‘Ziet gij daar dien op het uitwendig statigen man? Hem is den last opgelegd de
rechtveerdigheid in de wereldsche zaken te doen zegepralen, en zijne eigene ziel is
een poel van bedrog en laffe schelmerij. Hij kent den zwakken kant der valsche
regels, die der maatschappij zijn voorgeschreven en weet er nut uit te trekken: hij
bezit de kennis om straffeloos te zondigen; om de wandaden, voor welke hij anderen
moet straffen, te bedrijven, zonder dat men het hem met recht kan aantijgen. Hij
steelt en moordt de zielen en niemand kan hem zeggen, dat hij het slechte spoor
bewandelt, dat hij een dief of een moordenaar is! Wat is de mensch, wat is de
maatschappij? Waar bestaat de rechtveerdigheid op onze aarde!... Wee, wee over de
kinderen der wereld!... - O is het wel te verwonderen, dat de instellingen, welke door
bedorvene geesten worden uitgedacht, verderfelijk zijn! Kunnen zij anders dan op
huichelarij rusten!...’
‘Genoeg, genoeg, vriend!’ riep Frans; doch de zieke, zich nu
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half recht in het bed plaatsende, en de blikken omhoog wendende, ging op eenen
toon voort, die van de hoogste geestdrift getuigde:
‘En die aarde zou ons kunnen bekoren! Neen, Wolfang, neen! Gij hebt het gevoeld
en gij weet u boven de wereld, boven het stof te plaatsen! Gij hebt als de arend uwe
vlucht genomen en gij zijt tot het blauwe uitspansel des hemels opgeklommen; en
wanneer uw voet de aarde geraakt heeft, dan was het slechts, zooals de koning der
lucht, op het toppunt der hoogste bergen, boven de menschen verheven en op eene
plaats, waar hunne wanluidende stemmen uw heilig oor niet konden genaken... Uit
twee krachten bestaat de mensch, gij hebt het gezegd, Wolfang: lichaam en ziel, stof
en gevoel! - Het gevoel is een deel der godheid en om de godheid te naderen, moet
men zich aan dit deel vastklampen, door dit deel leven en er het andere doen voor
bukken. - Het stof kan niet heerschen zonder het gevoel te verdooven, en het gevoel
moet ten nadeele van het stof de bovenhand houden. Het stof door het gevoel dooden,
is tot het leven opklimmen!...
‘En de vreugde! - waar bestaat de vreugde op de wereld, die door geenen bitteren
nasmaak vergiftigd wordt?... De heiligste, de standvastigste liefde wordt door den
dood van een van beiden gebroken en laat een eindeloos wee na. De zuiverste
vriendschap is niet vrij van vlekken en moet stonden van ontmoediging, verwijdering
en verduistering ondergaan. Hoe krachtdadiger zij is, hoe meer zij ons doet lijden!...
Neen, neen! ijdel zijn de aardsche vreugden, wanneer zij op het aardsche gebouwd
zijn! De geneugten der ziel zijn alleen wezentlijk, zonder gal, en bedriegen ons
nooit!... O hoe kan hij, die eenen straal van de hemelsche glorie gezien heeft, nog
eenen blik van liefde en verkleefdheid op de wereld en op al wat stoffelijk is laten
neervallen! Neen, neen, wie het licht gezien heeft en kent, kan niet meer in de
duisternis rondtasten. Hij kent andere banen en daar rent hij in ongetoomde en zalige
drift, daar smaakt hij de vreugden, waarvan de aan het stof verkleefde sterveling zich
zelfs geene lichte gedachte kan vormen. - Oneindige grootheid van den Albestuurder,
hoe weinig begrijpt men u! Goedheid van den geest, die alles bezielt, hoe slecht heeft
men u verstaan! Gij, bron van al wat heil en genot mag genoemd worden, het
menschelijk verstand heeft u in zijne dwaling het slecht toegeschreven; men heeft u
afgeheeld als een vergramden vader, die slechts de roede der kastijding in handen
houdt en er
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lust zou in vinden zijne kinderen te martelen. Heiligschending! Zij hebben u aan den
mensch gelijk durven maken! Verwaandheid, doemelijke verwaandheid! Zij hebben
u, Onmeetbare, volgens hunne wormengrootheid willen meten!... - De schatten, o
God, de vreugden, die gij aanbiedt, worden door uwe aardsche kinderen
teruggestooten; slechts hier en daar is er eene eenzame ziel, die zich van de wereld
afzondert, die uwe stem verstaan heeft en voor en door u durft leven! De wereld ziet
met medelijdende oogen op die zwervende zielen neder; want zij kan niet begrijpen
welk genot gij in uwe goedheid, o God, voor zoodanige zielen bewaard hebt!... - Mij,
neen, mij zal de wereld niet langer in haren draaikolk medeslepen! Ik heb leeren
kennen welke bestemming gij op aarde aan den mensch gegeven hebt en ik zal die
bestemming najagen... Wolfang heeft mij de poorten ontsloten, die tot het rijk der
eeuwige gelukzaligheid geleiden, ik heb met hem en met zijne zuster Lydia in de
bovenaardsche sferen mogen huizen; ik heb mijne matte yleugelen op de glinsterende
meren der zielenvreugden mogen neerstrijken en verfrisschen; ik heb mij in de
verkwikkende waters des gevoels mogen baden; ik heb den oorsprong van het licht
van nabij mogen aanschouwen en er mij eenige stonden in versmolten gevoeld... O,
wie zulk genot gesmaakt heeft, kan die zich aan het aardsche nog ooit vastkleven?
Neen, neen, geene aarde meer! De hemel, het bovenaardsche, het rijk des eeuwigen,
des onsterfelijken gevoels! Bij God, in God voelen en leven en met hem heerschen!...
Geene rampen meer, zaligheid!’
Hier zweeg Frederik en het zich terug op de penluw neerzakken.
Frans, het hoofd verward en de wanhoop in den boezem voelende woelen, stapte
van het bed weg en doorliep, als een zinnelooze, het treurig verblijf; hij verweet zich
het nadeel, dat zijne woorden op den zieke te weeg gebracht hadden; want hadde hij
van niets gesproken, hadde hij geenen raad willen geven, dan zou Frederik
ongetwijfeld die geestesschokking niet moeten doorstaan en de kalmte en de rust
zouden hem niet begeven hebben. Die gedachten waren eene foltering voor het hart
van den braven Frans en stortten in zijne ziel eene moedeloosheid, welke moeilijk
van de uiterste wanhoop kon onderscheiden worden.
‘Ik dacht,’ zuchtte de kunstschilder, ‘ik dacht, dat ik sinds lang de maat der
droefheid tot den bodem toe geledigd hadde, dat ik mij aan het bitter dat zij inhoudt,
hadde gewoon gemaakt, dat ik mij in
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het ongeluk verstaald hadde! Eilaas, ik kende de uitgestrektheid der menschelijke
armoede nog niet! Wat ik bij mijnen vriend Frederik, bij het zien van zijne smarten,
moet lijden is onuitspreekbaar. Ik heb eenen akeligen strijd aangevangen en het doel,
dat ik mij voorstel, is nogtans schoon en edel! Ik spande reeds zoolang mijne krachten
in en telkens, dat ik denk eene weldoende hand uit te steken, verkeert mijne weldaad
in ramp. Mijne geneesmiddelen doen slechts de kwaal verergeren. - Ik wilde de
geestontheffing van Frederik beteugelen en deed niets dan ze vergrooten; ik wilde
Wolfang eene andere, eene goede baan doen intreden en stortte hem nog verder op
den weg des verderfs: heb ik hem niet naar eene plaats geleid, waar hem de laatste,
de doodelijke slag is toegebracht geworden! Heb ik hem niet in het graf gedompeld!
Ben ik de schuld van zijnen dood niet geweest! Heb ik ten minste zijnen dood niet
verhaast!... En nu nog, daareven, wilde ik den vriend Frederik niet tot betere gedachten
terugroepen, hem de stem der rede doen hooren, hem zijne dwaling doen zien! En,
wanhoop! heb ik hem weder geenen pijnlijken slag te meer toegebracht, heb ik zijne
ziekte niet verergerd! Zal ik mogelijk geenen doodsteek aan zijnen zwakken geest
gegeven hebben!... O is dat nu die aardsche voorzichtigheid, die gezonde rede, die
zielskracht, waarop ik immer gebouwd heb? Is dat nu het voordeel, dat ik uit mijne
zoogezegde aardsche wijsheid getrokken heb? Dwaling, dwaling, alles is dwaling in
de wereld! En de zwakste geest is mogelijk diegene, welke zich het sterkste durft
wanen...’
De jongeling zonk krachteloos in zijnen zetel neder; hij liet zijne matte oogschelen
toevallen en een zware slaap beving hem. De treurige denkbeelden verlieten hem
echter bij die insluimering niet; hij zag de droevigste voorvallen zijns levens, het
eene na het andere, voor zijnen geest verschijnen en voelde, bij het zien van ieder,
als een gloeiend mes door zijnen boezem wringen. Hij zag de schimmen zijner
rampzalige ouders, welke hij nooit dan in het ongeluk gekend had, uitgeput en met
afgeteerde wangen voor zijne oogen verschijnen, hunne armen over zijn hoofd
uitsteken, en hij voelde hunne kille tranen op hem nederstorten; hij zag een meisje
voor zijne oogen eenen stond in al hare schoonheid opdagen en met eenen spotlach
op de warme liefdegevoelens zijner ziel antwoorden; hij zag de schim van Walter in
eenen deerniswaardigen toestand voor zijne oogen zweven en door de schim van
Wolfang opgevolgd worden. En dan, op dit alles verhief
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zich een nog akeliger vertoog! Hij zag zijnen anderen boezemvriend Frederik voor
zijne oogen in de wreedste martelingen omkomen, en bij de laatste vertoogen klonk
er hem telkens eene vreeselijke stem in het oor, die zegde: ‘Gij zijt niet vreemd aan
onze rampen geweest!’
Door dusdanige akelige verbeeldingen werd de slaap des jongelings gefolterd, en
toen hij ontwaakte, voelde hij zijnen geest nog dieper ontsteld en zijn lichaam nog
meer afgemat. Hij hervatte echter, zoo goed mogelijk, zijnen moed en haastte zich
naar het bed van Frederik te snellen en dezes toestand te gaan onderzoeken, De kranke
lag ontwaakt en met de oogen opengespalkt. Een ongemeen vuur straalde uit zijne
blikken en verdwaasd stuurde hij ze rond het vertrek. Frans verstond gemakkelijk,
dat er eene verandering in den toestand des zieken gebeurd was; doch of het eene
voordeelige dan wel eene nadeelige verandering was, ziedaar wat hij niet recht kon
noch durfde beslissen. Hij bleef tusschen de hoop en den angst de komst des
geneesheers afwachten en onthield zich met Frederik eenig gesprek te beginnen. Bij
het aanbreken des morgens kwam de geneeskundige, onderzocht met de grootste
aandacht den staat des kranken en zegde, bij het vertrekken, aan den kunstschilder:
‘Heer Frans, het leven van uwen vriend zal, naar alle waarschijnlijkheid, heden
beslist worden. Ik verwacht eene hevige krisis, eene zware worsteling. Komt Frederik
deze te boven, dan zal zich de herstelling niet lang laten wachten; bezwijkt hij er
onder, dan kan hij er den laatsten snik bij geven ofwel, iets dat even erg is, eene
krankheid des geestes behouden, die zijn lichaam allengs zal afmartelen en hem toch
eindelijk ten grave zal doen dalen. Wees gij moedig op dien gewichtigen stond; want
veel, alles misschien, zal van uw gedrag afhangen. Wanneer gij zult zien, dat de
kwaal zich aanbiedt, houdt dan iedereen uit de kamer verwijderd en blijf gij alleen
met den zieke; spreek hem zachte woorden toe en poog hem mood te geven met eene
kalme onverschrokkene stem. Wat er ook moge geschieden, gij zult zijn lichaam niet
aanraken, dan alleen in het geval dat gij zoudt zien, dat zijne ademhaling te zeer
benauwd werd. Dan zult gij zorg hebben een linnen, dat gij zult nat maken in het
vocht, dat ik u hier heb voorgeschreven, op zijne burst te leggen, en hetzelve van tijd
tot tijd eens te bevochtigen. Verder valt er niets te doen. Meer kan de natuur in does
geval niet geholpen worden: ik heb het meermaals ondervonden.’
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Hierop verliet de geneesheer de woning en Frans beloofde hem zijn voorschrift
stiptelijk na te komen.
In den morgen van denzelfden dag bevonden zich de ouders van Frederik aan het
ziekbed van hunnen zoon. Te vergeefs poogden zij een woord uit zijnen mond te
doen komen. Frederik staarde met strakke en onverschillige oogen op hen en scheen
hunne spraak niet te hooren noch de tranen te zien, welke in overvloed over de wangen
zijner moeder rolden. Tot dan toe had de kranke zich onbeweegbaar gehouden; doch
nu begon hij op eens met de handen rond te tasten en het witte linnen, dat hem
bedekte, naar zich te trekken en tusschen zijne vingeren op te rollen. Die vreemde
handelwijze scheen een slecht voorteeken aan de ouders van Frederik en eene oude
dienstmaagd des huizes riep snikkende, dat hij naar den dood zocht en het leven hem
nu welhaast zou ontgaan. - Frans werd aandachtig; hij voorzag, dat het oogenblik
der krisis daar was en verzocht met eene zachte stem aan de omstanders zich van het
bed des zieken te verwijderen en de kamer te verlaten, voorgevende dat Frederik de
grootste rust noodig had en het bijzijn van vele personen hem benauwde.
‘Maar, heer Frans, indien, zooals de dienstmaagd zegt, zijn laatste uur eens
gekomen ware?’ sprak de moeder in tranen losberstende.
‘Stel u gerust, mevrouw,’ antwoordde Frans, ‘er is niets te vreezen; ik sta er u borg
voor....’
‘Maar zie, hoe lastig hem de ademhaling reeds wordt.’
‘Het is het bijzijn van zoovele personen, dat hem lastig valt; dat hem benauwt,’
hernam Frans. ‘Ga toch henen, mevrouw, ik bid u....’
Doch men scheen geenen lust te hebben, om de kamer te verlaten. De oogen van
allen bleven naar den zieke gewend en met angst zag men, dat de staat van Frederik
van stond tot stond een akeliger voorkomen kreeg. Frans ook werd zulks gewaar, en
eene onbedwingbare drift in zijnen boezem voelende opkomen, zegde hij met eene
verhaaste stem en terwijl er uit zijne oogen als twee vuurstralen schoten:
‘Mijnheer en mevrouw, ik weet wat de geneesheer mij opgelegd heeft. Het leven
uws zoons rust op mijn hoofd, ik moet er voor instaan en daarom wil ik, dat men mij
thans gehoorzame. Ik gebied, dat men deze kamer verlate, ik moet met Frederik
alleen blijven.... - Gehoorzaam, mevrouw,’ voegde hij er op eenen zachteren toon
bij,
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‘ik zal u later om vergeving voor mijne handelwijze smeeken...’
De woorden van Frans deden indruk; men gehoorzaamde hem zonder verdere
tegenspraak en de jongeling sloot thans de deur in het nachtslot.. Nauwelijks bevond
zich de kunstschilder met den zieke alleen in de kamer of deze laatste gaf eenen
akeligen schreeuw en werd door de ijselijkste stuiptrekkingen overvallen. Die kreet
had de ouders tot het vertrek teruggeroepen en veenend waren zij aan de deur komen
luisteren.
Frans hoorde hunne verkropte snikken; doch trok er weldra zijne aandacht van af
om ze op niets anders dan op Frederik te vestigen. Hij maakte zich gereed om het
voorschrift des geneesheers te volgen en dan, eenen zetel grijpende, zette hij zich
naast het ledekant neder, sloeg zijne armen kruiswijze in elkaar en hield zijne blikken
met strakheid op den zieke gevestigd. Hij voelde op dit oogenblik eene buitengewone
kracht in zijne ziel gestort, en wel had hij die kracht noodig, om onder het zicht van
het akelig schouwspel, dat zicht aanbood, niet te bezwijken.
Wie nimmer de uitwerksels eener zenuwkwaal gezien heeft, zon zich moeilijk
kunnen inbeelden welke worstelingen Frederik op dit oogenblik ouderstaan moest.
Nu werd zijn lichaam als op eene pijnbank uitgetrokken; men hoorde zijne gewrichten
kraken; men zag zijne vingers toekrimpen en weder als met geweld uitrekken, terwijl
zijne oogen verwilderd in het hoofd ronddraaiden en zijne tanden vervaarlijk op
elkaar kletterden. Dan zag men op eens het lichaam ineen getrokken en Frederik
kronkelde zich als eene slang; zijne ledematen kwamen voor en werden omgewrongen
alsof er geene gewrichten meer in bestaan hadden. Verdoofde zuchten, wier toon
akelig en zielverscheureud was, klommen intusschen uit de borst des jongelings op,
en het koude zweet leekte hem met zware druppels van het aangezicht. Die verschillige
stuiptrekkingen volgden elkaar gedurende een uur op en vermeerderden telkens in
kracht en afschuwelijkheid. Eindelijk, bij eene laatste stuiptrekking, bleef Frederik
onroerbaar liggen en spalkte de oogen zoo wijd mogelijk open, terwijl zijn mond
zich als eene ijzeren kleun toesloot. Nauwelijks was de zieke in dien toestand of
Frans begon gewaar te worden, dat de ademhalingen allengs lastiger werden; hij zag
de borst van Frederik op en neder golven en die golving werd allengs zwaarder en
***ongestuimiger. De kunstschilder oordeelde thans, dat het oogenblik gekomen
was, om
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het voorgeschreven middel des geneesheers in het werk te stellen en had het genoegen
er weldra een goed gevolg van te zien. Er verliep echter nog wel eene halve uur voor
dat Frans eene echte beternis kon ontdekken. Dan dacht hij, dat de zege behaald was
en voelde reeds eenen straal van hoop en vreugde in zijn hart dalen. Doch de strijd
was niet doorgestreden.
Eene nieuwe stuiptrekking greep den zieke weder aan. Hij werd als van het bed
opgeheven en er terug in nedergestort met dusdanige kracht, dat er het ledekant van
kraakte en de gansche kamer daverde. Frans voelde nu, bij wederwerking, bijna
zijnen ganschen moed bezwijken, en een traan van medelijden en smart parelde op
zijne wang. Eensklaps scheen het hem als werd er een dekkleed van voor zijne oogen
weggetrokken; hij deed alle moeite om den zieke goed te blijven aanstaren; doch
hoe groot was niet zijne verbaasdheid, toen het hem dacht eensklaps twee schimmen
naast het ziekbed te zien staan. De eene, die met den rug naar hem gewend stond,
was een rank meisje en de andere was Wolfang. Ieder van hen had eene hand des
zieken vastgegrepen en beiden bogen het hoofd naar hem. Op denzelfden stond
verscheen er een zachte glimlach op het wezen van Frederik, de strakheid zijner
blikken verging, hij liet zijne oogschelen zachtjes toevallen en scheen door eenen
zoeten slaap bevangen te worden. Terwijl Frans die verandering op het wezen zijns
vriends gadesloeg, waren de twee schimmen verdwenen en de kwaal van Frederik
was gestild.
Frans bleef eenigen tijd diep ontroerd en getroffen staan; doch eindelijk greep hij
de hand des zieken en sprak op eenen stillen toon:
‘Frederik, hoe bevindt gij u?’
‘Beter, goede vriend,’ was het antwoord, en die woorden werden op eenen toon
uitgesproken, welke de blijdschap op het wezen van Frans deed uitstralen. Hij hervond
hierin de stem van zijnen ouden makker, de natuurlijke stem, welke hij sedert ettelijke
dagen niet meer gehoord had.
‘Zege! Zege!’ riep Frans nu, ‘wij hebben de overwinning! mijn vriend is gered,
voor goed gered!’
Een zachte blik en een gevoelvolle handdruk was het antwoord des zieken. - Na
oenige stonden sprak hij:
‘Ik gevoel mij zoo zwak, Frans, en zoo vermoeid, zoo afgemat: mijn lichaam
schijnt mij als geradbraakt en mijne oogen staan zoo dnizelig...’
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‘Dat zal alles weldra verdwijnen, mijn beste,’ zegde de kunstschilder, ‘slechts nog
eenige dagen rust en kalmte en dan zijt gij volkomen hersteld. Gelooft gij het ook
niet?’
‘Ik denk het wel, vriend; laat mij thans eenen teug water drinken; mijne keel is
uitgedroogd en mijne lippen kleven tegen elkaar.’
Frans voldeed aan dit verzoek en terwijl hij daarmede bezig was, hoorde hij op de
deur van het vertrek kloppen, en de stem van Frederiks moeder hem vragen om
binnen te treden.
De kunstschilder snelde verblijd tot de deur, en de vrouw bij de hand vattende,
bracht hij haar bij het ziekbed, zeggende:
‘Uw zoon is gered, mevrouw; alle vrees mag thans verbannen worden!...’
Weenend, doch van zoete, innerlijke vreugde, zoende de moeder het bleeke wezen
van haren zoon en zich dan tot Frans wendende, dankte zij hem voor de heldhaftige
handelwijze, welke hij gedurende de krisis getoond had...
‘Spreken wij van niets meer,’ zegde de kunstschilder, ‘mijn vriend is gered!
Verheugen wij ons: doch het zij met stilte en kalmte; want zijne zwakte eischt zulks...’
Nu sprak de vader van Frederik, met moeite zijne tranen bedwingende en de handen
van den kunstschilder grijpende:
‘Beste heer Frans, ik ben u eenen eeuwigen dank schuldig! Gij hebt mijnen zoon
van den dood bevrijd; wij zullen u zijne gezondheid verschuldigd zijn. Voortaan zal
ik u als mijn' tweeden zoon beschouwen! Hoe kan ik ooit uwe edelmoedige
opofferingen naar waarde herkennen?...’
‘Genoeg, genoeg van dit alles,’ zegde de jongeling, ‘ik ben reeds genoeg beloond;
want mijn vriend is mij teruggegeven. Wat ik gedaan heb, is zoo natuurlijk als er
ietsin de wereld kan zijn. Frederik zou voor mij niet minder doen, en wij zouden er
elkaar niet voor bedanken, niet waar, vriend?’
Een blik van warme vriendschap en een gevoelvolle handdruk was het antwoord
van Frederik.
Na eenige stonden zegde Frans, dat hij zijne rol van ziekediener voort wilde zetten,
en hij dus deed opmerken, dat het noodig was de kalmte aan den zieke niet te
ontnemen, en hem nog eenigen tijd in stille rust te laten: ‘Ik twijfel er niet aan,’
voegde de jongeling er bij, ‘of een weldoende slaap zal op deze beternis volgen en
dan zal de
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herstelling met rassche schreden voortgaan. ‘Men toefde niet om den jongeling met
zijnen vriend alleen te laten; doch hoe verschillig was thans de aandoening bij allen
geworden: met de zachte hoop in den boezem verliet men het vertrek en men droomde
reeds aan den stond, waarop Frederik, van alle ziekte ontheven, zich weer als te voren
in het midden des huisgezins zou bevonden hebben.
Zooals Frans het voorzien had, geschiedde het. Frederik sluimerde weldra zachtjes
in en genoot eene kalme rust, die hem een gedeelte zijner krachten moest
terugschenken en aan zijne genezing eenen aanvang stellen.

IX.
De herstelling deed zich van dag tot dag klaarblijkender gevoelen en veertien dagen
later scheen Frederik reeds volkomen genezen. Frans, alsof hij zijn gansch leven het
ambt van ziekendiener hadde uitgeoefend, verliet zijnen vriend bijna niet en wist,
zoowel door zijne gesprekken als door de kleine bezigheden en verstrooiingen,
waaraan hij Frederik deed deel nemen, den geest van dezen in eene voortdurend
zachte stemming te houden, alle zielschokkende gewaarwordingen van hem te
verwijderen en te maken, dat het lichaam daarbij dagelijks in krachten aanwon. Zijne
vreugde was groot, toen hij, van slag tot dag, van uur tot uur, om zoo te zeggen, de
herwinning der gezondheid ziende, gewaar werd dat zijn vriend, zich allengs
versterkende, met innig genot de oude levenswijze terug begon aan te nemen.
Wij weten het reeds, eene hunner geliefkoosde uitspanningen was de wandeling,
welke de twee vrienden gewoonlijk in den namiddag op den boord der Schelde deden.
Beiden, aan de grootsche natuurtooneelen gevoelig, waren gewend aldaar zachte
gewaarwordingen te komen zoeken of de zielschokkende tafereelen te komen
bewonderen, welke de prachtige en majesteitvolle vloed bij afwisseling der
jaargetijden aanbiedt. - In het midden des winters sleten zij dikwijls uren lang met,
in hunne breede mantels gewikkeld, de opeengestapelde ijsschollen tegen den wal
aan stukken te zien breken en daar ijsbergen te zien vormen, welker zicht hun toeliet
zich met de verbeelding in de Noorderstreken te verplaatsen. Dan ook volgde hun
oog de vluch der vale, uitgehongerde meeuwen, welke, tusschen de openingen

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 3

139
in het ijs, nutteloos naar eene prooi zochten. Soms ook, wanneer de gure winter het
water niet deed stollen; doch als de orkanen loeiden en de grauwe wolken, worstelend
tegen elkaar, in de lucht voortgezweept wierden; als de Schelde tot in hare ingewanden
ontroerd, hare woeste haren woedend in de hoogte dreef en op elkaar deed klotsen,
dan ook kon men de twee vrienden bij den oever ontdekken en dan zag men ze daar
meermaals een uur sprakeloos op het bruisende nat staren, in het genot verslonden
van de grootsche denkbeelden, welke de natuur in hen deed ontstaan. Dan verheugden zij zich in het beschouwen van de natuur, tijdens de oogenblikken van
rouw en worsteling, niet minder gevoelig waren zij aan de kalme zinstreelende
tooneelen, welke de Schelde, gedurende het lachende zomersaizoen, aanbiedt...
En wie toch zou zich niet in de ziel geroerd voelen, wanneer hij den blik op dien
heerlijken stroom, waar de reuzenstad zich in spiegelt, mag laten rondweiden! - Eene
onmeetbare uitgestrektheid water, zoo zacht, zoo glad en zoo kalm, waar de lucht in
wederglanst, die al de tinten aanneemt, waarmede de nederdalende zon het uitspansel
des hemels begiftigt! En hoe moet hij, wien de hemel met eene kunstenaarsziel
begaafd heeft, niet opgetogen zijn, wanneer hij dien rijkdom, die pracht der natuur,
tot welker nabootsing de menschelijke kunst nooit geraken zal, in zulke weelde en
overvloed ziet stroomen! O zij alleen, wien het gegeven is de natuurtafereelen niet
een kunstenaarsoog te beschouwen, zij alleen weten welk genot de ziel bij die hooge
bespiegelingen kan smaken. - Frans en Frederik waren van dit getal.
Zekeren namiddag, dat zij zich weer aan Scheldes boord bevonden, stelde Frederik
voor een' kleinen tocht op den stroom te ondernemen. Frans stemde gewillig dit
voorstel bij, waarin hij eene goede uitspanning voor zijnen vriend zag, en men begaf
zich naar het veer, waar immer een aantal schippers met lichte bootjes, tot spelevaren
ingericht, gereed liggen. De keus was weldra gedaan en de twee vrienden gaven den
voorkeur aan een' jongen schipper, wiens vaartuigje zich, door fijnen bouw en
reinheid, tusschen al de anderen onderscheidde.
Nauwelijks hadden zij plaats genomen of de schipper stak van wal en als men zich
op eenen zekeren afstand van den kant bevond, vroeg hij waar de heeren verlangden
naar toe te sturen.
‘Het is ons volkomen onverschillig, vriend,’ zegde Frederik,
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‘varen wij slechts den stroom een weinig af. De tij zal weldra keeren en dan komen
wij des te gemakkelijker terug aan land.’
De jonge schipper gehoorzamende zonder eenige aanmerking, zette een licht zeil
bij, welk hem toeliet den wind te vangen en met korte watergangen voort te varen,
en liet dan zijne lichte maar stevige riemen in het water vallen. Men stevende
zegepralend tegen den stroom op. De twee vrienden ademden met volle borst den
frisschen watergeur in, en verlustigden zich met het oog op de vluchtende oevers
gericht te houden. Eerst toen men het midden van den stroom bereikt had, werden
de twee vrienden gewaar, dat er zich een jong meisje, dat ongeveer de twaalf jaren
kon bereikt hebben, in de boot bevond en het roer in handen hield. - Indien men de
onschuld wilde verbeelden, zou men geen beter voorbeeld hebben kunnen aantreffen
dan het jonge kind, waarop Frederik en Frans hunne oogen met welgevallen gevestigd
hielden. Schoon als een engel stond ook der engelen eenvoudigheid op haar gelaat
uitgedrukt. Haar wezen was eerder langwormig dan rond. Een goed uitgezet en
verheven voorhoofd, blonde haren zoo zacht als zijden draden, oogen van een waterig
opaal, een fijne neus die, zooals bij de Grieksche vrouwen, recht nederdaalde, lippen
zoo fijn gevormd als ze ooit kunstenaar met penseel of beitel zou kunnen scheppen.
een blank doorschijnend rozig vel en tanden zoo wit als sneeuw, - dat alles waren
schoonheden, welke men bij het lieve kind aantrof en die op de ziel der twee
jongelingen eenen diepen, maar heiligen indruk maakten. Frederik inzonderheid
scheen in zijne beschouwing opgetogen: van het meisje wendde hij de oogen tot den
jongen schipper en voelde zich getroffen door de tegenoverstelling, welke hij bij die
twee wezens ontmoette. In het meisje dacht hij den hemel te ontdekken en het
bezichtigen des jongen mans bracht zijne verbeelding op aarde terug. Ofschoon het
aangezicht van den laatste dezelfde algemeene trekken als het wezen des meisjes
aanbood, scheen hij echter, voor het uitwendig, van eene gansche andere natuur.
Zwart van haar en oogen, bezat zijne huid eene hooge bronzen tint, ongetwijfeld
door de roosting der zon voortgebracht, en zijne ledematen schenen met eene
reuzenkracht begaafd, terwijl alles in het meisje tenger was en de fijne vormen verried.
Een licht gekromde neus gaf te meer een statig voorkomen aan den jongen schipper
en de plooi, welke Lij gewoonlijk aan zijne lippen gaf, vermeerderde nog de
melancholische houding, welke in zijn gansch wezen doorstraalde.

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 3

141
Op dit oogenblik bevond men zich ongeveer een kwaart uurs van de stad verwijderd:
‘Kunnen wij hier niet blijven stil liggen?’ vroeg Frans.
‘Zooals gij het verlangt, mijnheer,’ zegde de schipper en met eenen wendde hij
het kleine zeil om. Het meisje, welk ongetwijfeld de vraag verstaan had, gaf eene
wending aan het roer; en daar het water juist aan het keeren was, bleef men nagenoeg
onroerbaar liggen.
‘Wie is die kleine stuurman,’ vroeg Frans verder, ‘die zoo goed met het roer weg
kan?’
‘Het is mijne zuster,’ zegde de jonge schipper.
‘Gij bestemt ze toch zeker niet om het matrozenleven te leeren?’ vervolgde Frans
en, zich tot het meisje wendende, voegde hij er nog bij: ‘dat zou u immers niet
bevallen, lief kind?’
Een zachte glimlach verspreidde zich op het wezen des meisjes; doch zij
antwoordde niet. Ten zelfden tijd vertoonde zich een lichte blos op het gelaat des
jongen schippers en, zich dichter bij de twee vrienden voegende, zegde hij, terwijl
een traan bereid scheen zijne oogen te ontspringen:
‘Zij is onnoozel, mijnheeren, en daarom houd ik ze immer bij mij. Wanneer ik
haar te huis laat, begeeft zij zich soms op straat en dan verstrekt zij meermaals ten
spot aan de andere meisjes. Die achterdocht is mij pijnlijk, en moest ik haar iets
kwaads zien geschieden, moest ik haar eenig leed zien aandoen, ik geloof, dat er
ongelukken zouden gebeuren...’
En de vuisten des jongelings wrongen zich onwillig ineen.
De twee vrienden voelden zich, door de woorden des schippers en door den toon,
waarop zij uitgesproken werden, pijnlijk in het hart geraakt; medelijden en
bewondering maakten zich ten zelfden tijd van hunne ziel meester:
‘Gij hebt dan geene familie meer?’ vroeg Frederik, ‘niemand wien gij uwe zuster
kunt toevertrouwen?’
‘Mijne ouders zijn zich als vreemdelingen hier komen nederzetten; zij zijn
gestorven en ik heb, buiten mijne zuster, geene familie meer, ofschoon mijn broeder
nog leeft.’
‘Wat wilt gij daarmede zeggen, vriend?’
‘Dat mijn broeder ook zinneloos is,’ zuchtte de jongeling, en twee tranen rolden
thans over zijne bruine wangen.
‘Eene familiekwaal?’ deed Frans ondervragend.
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‘Neen, mijnheer, hernam de schipper,’ het is geene familiekwaal. Mijn arme broeder
was reeds tot eenen zekeren ouderdom gevorderd, toen hem dit ongeluk overkwam
en ik ben zeker, dat zulks niet zonder oorzaak gebeurd is; de overtollige studie of
iets anders, moet zijne zinnen op eens verbijsterd hebben. In allen geval was het eene
groote ramp voor ons huisgezin; want al onze hoop was op hem gevestigd.’
‘Spreek, mijn vriend,’ zegde thans Frederik de hand des jongelings grijpende, ‘o
spreek en stort uwe smarten in onze ziel. Wij zullen ze verstaan en, ingeval wij iets
kunnen doen...’
‘O er is niets aan die soort van ziekte te doen!’ hernam de jonge schipper, met de
wanhoop op het gelaat. ‘Wie kan de zinneloosheid genezen?... Doch, ja,’ ging hij na
eenen stond stilzwijgen voort, ‘ja, ik heb vertrouwen in u en zal u onze ramp verhalen,
gij zult die begrijpen; want ik zie het, uwe harten zijn gevoelig en het zal mij toch
een zoo groote troost wezen, te zien, dat iemand in mijne smart deelt...’
‘Spreek, vriend, spreek!’ hernam Frederik.
‘Mijn vader,’ begon de jonge schipper, ‘was scheepskapitein en had zich een klein
fortuin vergaderd. Wij waren drie kinderen, ik, mijn broeder en daar mijne zuster
Maria. Onze brave moeder stierf, toen zij het leven aan Maria schonk. Ik had eenige
reizen met mijnen vader op zee gedaan; doch het afsterven mijner moeder veranderde
mijne lotsbestemming. Ik moest voortaan te huis blijven en voor mijne zuster zorgen;
ik heb haar als eene moeder opgekweekt...’
‘En wat deed dan uw tweede broeder?’ vroeg Frans.
‘Mijn oudste broeder, van eenen fijnen lichaamsbouw, stil en zacht van inborst,
had nooit trek gevoeld tot het zeemansleven en, daar hij integendeel veel aanleg voor
de studiën toonde, besloot mijn vader eenen geleerde van hem te maken. Hij begaf
zich dan ter studie en de verbazende voortgang, dien hij daarin deed, verlichtte de
geldelijke opofferingen, welke het huishouden zich moest getroosten. Weldra
verklaarde hij aan mijnen vader, dat hij zich tot den geestelijken staat geroepen
voelde, en hij trad dien ten gevolge in het groot seminarium. Dat alles kostte veel
geld; doch mijn vader zegde en herhaalde het mij dikwijls, dat zulks slechts gezaaid
was om later te kunnen maaien; dat, eens dat mijn broeder priester zou geweest zijn,
hij ons rijkelijk de opofferingen zou hebben kunnen vergoeden; dat wij allen eenen
steun en mijne arme zuster eenen goeden beschermer in hem zouden
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gevonden hebben. Zulks was inderdaad, volgens den natuurlijken loop der wereldsche
zaken, te verwachten; doch het noodlot beschikte er anders over. Eenige dagen voor
dat mijn broeder zou gewijd worden, werd hij zinneloos en, bij de opofferingen,
welke ons klein fortuin hadden uitgeput, verloren wij te gelijken tijd eenen broeder,
die van ons met de grootste teederheid bemind werd...’
‘En waar bevindt zich thans uw broeder?’ onderbrak Frederik, met eene zichtbare
ontsteltenis en nieuwsgierigheid op het gelaat.
‘Hij bevindt zich hier in de stad,’ zegde de jongeling, ‘in een gesticht voor
krankzinnigen. Viermaal in het jaar gaan wij hem bezoeken; doch het is slechts, om
het geld voor zijnen onderhoud te dragen; want wij kunnen hem wel zien; doch hij
herkent ons niet meer en spreekt nimmer...’
‘Hij is het, van wien Wolfang gesproken heeft!’ riep Frederik, het oog op zijnen
vriend Frans slaande en terwijl hij door eene hevige ontroering bevangen werd.
‘Het is wel mogelijk,’ zegde Frans, die ongeerne de ontsteltenis van Frederik zag
en alle zielsschokkingen van hem zag af te weren, inzonderheid diegene, welke met
de gedachtenis van Wolfang in verband stonden, ‘het is wel mogelijk,’ herhaalde
hij, ‘doch...’
‘Het is klaar en onbetwijfelbaar!’ onderbrak Frederik in geestdrift, ‘hij is het!’ en
zich tot den jongeling wendende, ging hij ondervragend voort:
‘Zeg mij, mijn vriend... Doch hoe is uw naam?’
‘Johan, mijnheer!’
‘Zeg mij, Johan, heeft uw broeder nooit, tijdens zijne opsluiting in het gesticht,
gesproken?’
De jongeling bezag Frederik met eenige verwondering en antwoordde:
‘Ja toch,... eens,... ik herinner het mij; den laatsten keer, dat ik het gesticht bezocht
heb, om het kostgeld van mijnen broeder te betalen, heeft men mij gezegd, dat hij
gesproken had; doch het is slechts eenmaal geweest of liever tegen eenen enkelen
persoon, en toen die persoon weg was, is ook weer de spraak verdwenen.’
‘Ziet gij wel! hij is het!’ riep nu weer Frederik, ‘er valt niet meer aan te twijfelen!
Wat zegt gij Frans?’
‘Ik ben van uw gedacht, vriend,’ sprak Frans met eene uitdrukking van
ontevredenheid op het gelaat, ‘doch laat Johan thans de geschiedenis voleinden...’
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‘Zij is niet lang meer, de geschiedenis,’ hernam de schipper. ‘Mijn vader ondernam,
eenigen tijd na die treurige ramp, eene reis naar de Braziljes, in de hoop ons fortuin
een weinig te herstellen. Die onderneming werd tamelijk gelukkig ten einde gebracht;
doch eenige dagen na zijne terugkomst werd de brave man met eene beroerdheid
geslagen en gaf in mijne armen den geest...’
Hier liet de jongeling eenen vrijen stroom aan zijne tranen en op de wangen van
Maria zag men ten zelfden tijd twee zilte peerlen glinsteren. Met eenen vluggen tred
was zij tot haren broeder genaderd en hing hem om den hals, terwijl zij zijn voorhoofd
met zoenen bedekte.
Johan klemde zijne zuster tegen zijne borst, stuurde zijne betraande oogen in de
hare en, op zijne beurt, eenen kus op haar blank voorhoofd drukkende, riep hij uit:
‘Mijne goede Maria, laat de menschen maar zeggen, dat gij kindsch en zinneloos
zijt! Voor mij zijt gij de beste troost, die op aarde bestaan kan! Uwe reine ziel ken
ik, owe zusterliefde gevoel ik en zij maken zalig in mijn ongeluk!...’
En een nieuwe stroom van kranen liep weder over de wangen des jongelings; doch
Maria hernam hare zachte liefkozingen en allengs zag men Johans wezen opklaren:
‘Mijne zuster,’ vervolgde hij nu meer bedaard, ‘mijne zuster is mij een engel van
vertroosting en ik vergeet, dat zij mij hier aan de stad vastgekluisterd houdt en mij
belet mijnen zucht tot de zeevaart te voldoen, als ik de toegenegenheid beschouw en
de zusterliefde gevoel, welke zij mij toedraagt. Het is voor haar, het is om haar het
leven draaglijk te maken, het is om hare toekomst pogen te verzekeren, dat ik met
onvermoeibaren iever van den morgen tot den avond werk. Haar gelukkig zien, is
het doel van mijn leven! o Mijnheer, gij zoudt niet kunnen gelooven welke schatten
in de ziel mijner zuster opgesloten liggen! Het is waar, de spraak is haar ontzegd en
de menschen noemen ze zinneloos; maar voor mij is zij het niet... Zij leest in mijne
oogen al wat er in mijn binnenste omgaat; geene smart mag mij drukken of zij gevoelt
die smart ten zelfden tijd in hare ziel en zij bewijst het mij door hare gebaren, door
hare liefkozingen. Zij deelt ook in mijne weinige vreugden en ik doe haar verstaan
al wat ik wil: ik weet niet juist op welke wijze; doch het schijnt, dat het genoeg is
dat ik iets wil, onveranderlijk wil, om er haar oogenblikkelijk aan te zien
gehoorzamen...’
‘Vriend,’ zegde Frans, zich dichter bij den jongeling voegende
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en hem de hand drukkende, ‘uwe zuster is niet onnoozel en nog minder zinneloos.
Er ontbreekt haar slechts een zintuig en dat is het gehoor; met een woord: zij is
spakeloos, omdat zij niet hoort.’
‘Ik heb zulks in den eerste ook gedacht, mijnheer,’ antwoordde Johan, ‘doch het
is niet zoo; mijne zuster hoort zonder iets van de woorden te begrijpen, zonder te
verstaan wat men zegt. De uitdrukking alleen, welke zij op de wezens ontdekt, schijnt
voor haar beduidend...’
‘Zij leeft enkel door het gevoel,’ onderbrak Frederik, ‘zij is een uitgelezen geest
en zij bezit eene ziel zoo schoon en zoo gevoelig, als hare uiterlijke vormen
engelachtig en tenger zijn. Zij mag ook voor het gemeen der menschen kindsch of
onnoozel schijnen, zij bezit meer gevoel en dus ook meer verstand als menig, die
zich door zijne zoogezegde geleerdheid, in verwaandheid opblaast!’
‘O gij zegt wel, mijnheer!’ hernam de schipper, ‘gevoelig is zij in den hoogsten
graad!... Nooit zal ik vergeten welk uitwerksel de dood mijns vaders op haar gemaakt
heeft. Sprakeloos was hare droefheid; maar wat zich op haar gelaat afschilderde, is
onuitlegbaar. Welke moeite wij ook wilden aanwenden, niets was bekwaam haar
van het doodsbed af te rukken en zoolang het lijk boven de aarde is blijven liggen,
zoolang ook heeft zij hare plaats naast de sponde van den doode blijven behouden.
Zij weigerde alle voedsel en nu en dan ging zij eenen geruimen tijd het wezen van
den afgestorvene beschouwen en eindigde telkens met eenen zoen op het voorhoofd
des aflijvigen te plaatsen. Gedurig, zonder ophouden, stroomden haar de tranen bij
beken over. de wangen! O, ik heb het u reeds gezegd: zij begrijpt de smart en het
ongeluk, zij verstaat alles!...’
‘Vriend,’ zegde Frederik, de hand van Johan grijpende, ‘zoudt gij er in toestemmen
uwe zuster van u te verwijderen, indien men haar als een kind des huizes in eene
brave familie aannam en haar toekomstig lot verzekerde?’
De jongeling zag verbaasd op en antwoordde met eenen twijfelenden glimlach om
de lippen:
‘Wie zou die edelmoedigheid bezitten, en waar is het huisgezin, dat zich zou...?
Gij wilt spotten, mijnheer!...’
‘Ik spreek in ernst, Johan, en antwoord mij ook in ernst. Beken met mij, dat het
leven, welk uwe arme zuster ten deel is gevallen - en gij kunt haar voor het oogenblik
geen beter beschikken, - een
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weinig aangenaam leven is, en dat leven zal des te onaangenamer worden, hoemeer
uwe zuster in jaren zal aanwinnen. Hebt gij aan dit laatste inzonderheid al eens goed
gedacht, vriend?’
‘Niet dan te dikwijls denk ik er aan, mijnheer, en is het tegenwoordige mij lastig
en zuur, de toekomst ontrust mij nog meer... Maar uwe vraag?...
‘Antwoord er mij stellig op!’
‘Ik zou haar misschien nooit meer kunnen zien?’
‘Gij zoudt haar zien zoo dikwijls het u zou aangenaam zijn.’
‘Dan zou ik met vreugde toestemmen, mijnheer, wel te verstaan, indien Maria in
zulk eenen toestand gelukkig zou schijnen... o Mijn droom, de eenige hoop mijns
levens zou verwezentlijkt zijn!...’
‘Welnu, ik zal mijne zuster van de zaak verwittigen,’ zegde Frederik, ‘en kom
morgen met Maria ten mijnent. Ziehier mijnen naam en mijne woonplaats.’
Frederik schreef zijnen naam en de straat, waar hij woonde, en reikte het den
jongen schipper over.
‘Frederik,’ zegde nu Frans, ‘ik ben jaloersch van de goede daad, welke gij verricht,
en ik wil ook iets doen, indien de brave jongen het mij toelaat...’
De jonge schipper sloeg eenen ondervragenden blik op den kunstschilder. Frans
ging voort:
‘Het onderhoud van uwen broeder in het krankzinnigengesticht moet u lastig
vallen, mijn vriend; zoudt gij mij toelaten die kosten voor u te betalen?’
Johan borst in overvloedige tranen los, en de handen van Frans grijpende, bedekte
hij die met zijne tranen en kussen:
‘o Mijnheer!’ snikte hij, ‘waar toch heb ik al die goedheid verdiend! Gij zijt een
engel van vertroosting voor mij; want, ja, ik zal het u maar opentlijk verklaren, mijne
grootste smart heb ik u nog verzwegen. Het beroep, dat ik uitoefen, wordt
onvoldoende, om mij toe te laten langer mijnen rampzaligen broeder te ondersteunen.
Sinds maanden spaar ik het eten uit den mond, om de kostsom, tegen den gestelden
tijd, bijeen te krijgen; binnen twee weken moet ik weêr op voorhand betalen en de
helft der som ontbreekt mij nog; ik voorzie, dat ik dit geld niet meer kan bijeen
krijgen; al wat ik van eenige weerde bezat, heb ik reeds verpand en toch kan de som
niet verzameld worden. Zoo ik niet betaal, wordt mijn arme broeder, indien men
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daartoe nog menschlievendheid genoeg bezit, naar het groot gesticht voor zinneloozen
overgevoerd, en daar, o daar zal hem misschien alle oppas ontbreken, daar zal men
hem in de eene of andere cel neêrwerpen en als eenen gewonen zot behandelen. En
hij is zoo zwak, zoo teêr, dat hij weldra de minste ruwe behandeling met den dood
zou bekoopen. O nog eens, mijnheer, gij zijt een engel van vertroosting, zoo gij mij
daarin wildet ter hulp komen!... Het is niet noodig, dat gij daarom al de onkosten op
u neemt; ik zal werken als een slaaf, ik zal blijven sparen als een vrek en u het geld
brengen, dat ik kan vergaderen; wilt gij er dan het ontbrekende bijdoen, dan ben ik
u reeds eene eeuwige dankbaarheid schuldig en, zoo ik ooit in eenen beteren toestand
kome, wil ik u het verschoten geld teruggeven.’
‘Neen, mijn goede vriend,’ zegde Frans, ‘daaraan zouden wij te veel te onthouden
hebben; zeg mij morgen slechts hoeveel het beloop is en den dag, waarop de betaling
moet geschieden; ik zal er nota van houden en telkens breng ik u de som eenige
dagen te voren. Zijt gij zoo tevreden?’
‘Gij doet te veel, mijnheer; doch ik zal u gehoorzamen, en mijne dankbaarheid...’
‘Nu, nu, dan is het eene afgedane zaak en wij spreken er niet meer over. Nu zullen
wij maar terug naar de stad trekken: de stroom is voordeelig en ik zal mij aan het
roer plaatsen.’
‘Maria,’ zegde nu de jonge schipper, zijne zuster tegen zijne borst drukkende,
‘Maria! hoort gij wat die brave heeren voor ons willen doen? Kind, wij zijn gelukkig,
wij zijn gered, en het zal slechts van u afhangen mij nog gelukkiger te maken met
uwe toekomst te laten verzekeren! Zeg, Maria, zult gij zulks met vreugde doen?...’
Het meisje zoende haren broeder, bezag hem eenige stonden in het aangezicht en
op haar wezen moest ongetwijfeld haar innig gedacht te lezen staan, want de broeder
zegde:
‘Ik versta u, mijne goede, heb dank...’
Dan liet het meisje haren broeder los en, tot de twee vrienden stappende, vatte zij
beurtelings hunne handen en zoende die, terwijl twee tranen in hare zachtblauwe
oogen parelden.
Frederik en Frans waren tot in het diepste der ziel aangedaan.
Nu vatte Johan de riemen vast en met eene snelle vaart naderde men Antwerpen.
- Frans wilde het verschuldigde voor den tocht betalen en opende zijne geldbeurs;
doch de jonge schipper, hem de hand tegenhoudende, zegde:
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‘Neen, dat niet, mijnheer; gij zult mij het eenige kleine vermaak, dat ik in staat ben
u te verschaffen, niet betalen; ik bid u!’
‘Doe uw geld weg,’ zegde Frederik, ‘Johan heeft gelijk en dit gevoelen verheugt
mij...’
Aan wal getreden, deed Frederik den jongeling nog eens aan het beloofde bezoek
voor 's anderdaags herinneren en dan namen de twee vrienden afscheid.
‘Ik voel mij, als het ware, van mijne krankheid gansch hersteld,’ zegde Frederik,
den arm zijns vriends grijpende. ‘Frans, wij hebben beiden eene goede daad verricht!...
O voelt gij geene blijdschap in uwe ziel!...’
‘Mijn boezem is met hemelsche vreugde overgoten,’ sprak Frans, ‘en nu ik het
genoegen van het weldoen smake, versta ik niet hoe de rijken, die in geld en overvloed
zwemmen, zich zelven dit zalig genot willen ontrooven en hun hart voor het
menschelijk mededoogen gesloten houden!’
‘Rampzalig zijn zij, vriend, diep rampzalig; ik heb medelijden met die ziellooze
wezens, die slechts voor dierlijk genot leven. Hun rijkdom is eene straf, die de hemel
hun toezendt. Zij staan slechts eenen trap hooger dan de dieren en hebben van den
mensch niets dan den uiterlijken vorm. Voor hun ongeluk verstaan zij niet, dat, indien
hun rijkdommen toegedeeld zijn, het alleenlijk is om er de wijze en voorzichtige
uitdeelers van te wezen; zij begrijpen niet, dat hunne groote inkomsten hun eenen
zwaren plicht opleggen; dat zij, zooals alle menschen, tot slaven geboren, in het
besteden hunner rijkdommen hun werk moeten zoeken... Zij zijn wel diep verblind!...’
‘En hoe zou het anders kunnen wezen!’ ging Frans nu voort. ‘De rijken, dat is te
zeggen, diegenen, welke in overvloed leven en niet werken, zijn sedert lang een
gedoemd ras. Voor mij, ik stel ze gelijk met de straatschuimers, die van den bedelzak
eenen stiel maken; zij zijn beiden volksklassen, welke uit den schoot der maatschappij
zouden moeten verdwijnen; zij zijn twee soorten van volk, welke aan het
maatschappelijk lichaam niet toehooren... Doch, vriend, wij zouden onrechtveerdig
wezen, indien wij ons bepaalden enkel tegen die twee standen in vervloekingen uit
te varen; er is ons een grootere plicht opgelegd, te weten: de plicht om beiden te
verlichten, om beiden te beschaven en hun te doen zien hoe laag en verachtelijk hun
toestand in de maatschappij is. - Bedelaars zijn dikwijls
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bedelaars van ouders tot ouders, zooals onnuttige rijken soms van ouders tot ouders
onnuttige rijken zijn. Beide klassen hebben geene opvoeding genoten, en door
opvoeding versta ik: ontwikkeling van den geest en beschaving van het hart.’
‘Ontwikkeling van het heilige gevoel!’ onderbrak Frederik.
‘Ook al, indien gij het zoo noemen wilt,’ hernam Frans... ‘Een bedelaar heeft van
jongs af niets gekend dan bedelen; men heeft hem geleerd de oogen weemoedig ten
gronde te nijgen, tranen uit de oogen te doen dringen, eenen treurigen toon aan de
stem te geven en, door gemaakt gevoel, de harten te bewegen. Dat is zijne opvoeding,
zijne geleerdheid. - Eens de aalmoes bekomen, trekt de bedelaar door; het gevoel
van leven zonder zorg verheldert zijn gelaat en blijft er zoo lang op, tot hij weêr den
eene of andere eene aalmoes gaat afsmeeken. Verder kent hij voor genietingen slechts
de overdaad en zijne macht bestaat in ruwe dwingelandij jegens diegenen, welke de
natuur onder hem gesteld heeft of waarover hij door ruwe macht kan meester spelen.
- En nu de rijke! Welke opvoeding heeft hij genoten? Aan vreemde meesters
toevertrouwd, heeft men hem geleerd hoe men best in een gezelschap zijne intrede
doet, hoe men moet buigen en hoe men de buigingen van anderen moet weten te
ontvangen; men heeft hem van kindsbeen af doen begrijpen, dat hij meer is dan die
hem omringen en dat zijn geld, dat zijn rijkdom hem machtig maakt. Heeft men hem
soms geleerdheid gegeven, dan is het slechts tot zooverre, dat hij in staat zou zijn te
begrijpen, dat, wanneer men in een gezelschap van aardrijkskunde spreekt, er van
geene dichtkunst gehandeld wordt; in één woord, zijne geleerdheid gaat zooverre,
dat hij, wanneer er over iets gesproken wordt, bij de eerste zinsnede, die hij in de
samenspraak zou plaatsen, voor geenen weetniet of dwaas zou moeten doorgaan.
Lang mag men met hem niet redekavelen, of de ledigheid zijns geestes vertoont zich
alras in al hare uitgestrektheid. Wat nu de beschaving van het hart betreft, wat de
opwekking van edele, zachte en menschlievende gevoelens aangaat, daarvan heeft
men hem nooit een woord gerept; want in de oogen zijner ouders waren zulke dingen
van geene de minste nuttigheid. - Dan, ik wil er op terugkomen, hunne schuld is niet
zoo groot, en mits zij meest door onwetendheid en door valsche grondbeginsels
zondigen, wordt het voor de meer beschaafden een plicht hen te onderrichten en hun
de baan te toonen, welke zij moeten
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bewandelen, om den naam van mensch en burger weerdig te worden.’
Wilden zij zelven slechts,’ zegde Frederik, ‘een weinig over hunnen toestand
nadenken, wilden zij slechts een weinig hun gevoel opwekken, - dat goddelijk gewoel,
dat toch nooit in de harten uitsterft, - zij zouden alras beseffen, dat zij op eene duistere
baan versukkelen en zichzelven eenen kuil graven, waar zij vroeg of laat zullen in
nederstorten... Ik kan u niet uitleggen, Frans, welken afkeer ik soms in mijn binnenste
gewaar word, wanneer ik mij in de nabijheid van een dier verachtelijke wezens
bevindt, welke, aan ieder nutteloos, slechts denken om nieuw dierlijk genot uit te
vinden, om den poel uit te breiden, waar zij zich kunnen instorten en zoo allengs den
dood voor ziel en lichaam vinden. Onweerdige rijken vind ik strafbaarder nog dan
luie, vadzige bedelaars; deze laatsten ten minste hebben zelfs geenen schemer van
beschaving ontvangen, zijn van alle onderrichting verstoken gebleven, daar de rijken,
indien zij de weinige kennissen, welke men hun heeft toegedeeld, hadden willen ten
nutte stellen en bij zichzelven uitbreiden, toch tot het beseffen hunner menschelijke
plichten zouden hebben kunnen geraken...’
‘Laten wij er ons niet verder in verdiepen, vriend Frederik,’ zegde Frans, ‘en
troosten wij ons met te denken, dat er toch ook bij de welhebbenden van die brave
zielen gevonden worden, welke hunne plichten verstaan en van hunne rijkdommen
een weerdig gebruik weten te maken...’
Men was juist, bij het zeggen dier laatste woorden, de woon van Frederik genaderd
en de twee vrienden traden binnen.
Frederik ging zijne zuster Clotilde het voorgevallene berichten en zegde haar,
welk voornemen hij, opzichtens de zuster van den schipper, gevormd had. Clotilde,
zoo menschlievend van harte als Frederik, verheugde zich in die nieuwe gelegenheid,
om eene weldaad te verrichten, en nam het op zich de ouders in het voorgenomen
ontwerp te doen toestemmen. Aan den goeden uitslag dier poging was niet te twijfelen;
want de oude lieden deelden, in dit opzicht, volkomen in het gevoel hunner kinderen
of liever zij waren het, die van jongs af de menschlievendheid bij Frederik en zijne
zuster Clotilde hadden opgewekt.
Alles was dus reeds geregeld tegen het uur, waarop des anderdaags de jonge
schipper zich zou hebben aangeboden. - Die volgende dag werd angstig door Frederik
verheid en men begon reeds aan de komst
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van den beschermeling te twijfelen, toen, om tien ure in den morgen, de jonge schipper
zich met zijne zuster deed aankondigen. Beiden hadden hunne beste kleederen
aangetrokken en de jongeling in et zijnen blinkerden hoed, gekleurden hemdrok,
zijne blauwe vest met gouden knoopen en eene hagelblanke wijde broek zag er recht
schilderachtig uit. Maria was eenvoudig aangekleed; doch haar kleine opschik gaf
haar thans een nog meer bekoorlijk voorkomen. Zoodra de schipper binnentrad,
stapte Frederik hem te gemoet en drukte hem de hand, zeggende:
‘Dat is braaf, Johan; gij zijt een man van uw woord.’
En ten zelfden tijd gaf hij bevel aan den bediende, om Clotilde te verwittigen.
Deze, die zoowel als Frederik ongeduldig op de komst der jonge lieden gewacht had,
verscheen alras in het vertrek en hare eerste beweging was tot de jonge Maria te
snellen en haar eenen warmen welkomzoen op de wangen te drukken.
‘Zoo zullen wij het best kennis maken,’ zegde Clotilde, terwijl zij de handen van
het lieve meisje in de hare geklemd hield en de zachte uitdrukking bewonderde,
welke op het wezen van het kind geprent stond.
Een vriendelijke glimlach speelde om den mond van de jonge Maria en, den arm
van Clotilde zacht vastgrijpende, liet zij er streelend haar hoofd op nederdalen.
Johan had, ofschoon ontsteld, het alles aandachtig nagespeurd en, toen hij die
laatste beweging van Maria ontwaarde, zegde hij met eenen traan van vreugde in de
oogen:
‘O zij is tevreden; ik ken die gebaren en heb die uitdrukking haars gemoeds nooit
gezien dan bij diegenen, waartoe zij zich omwederstaanbaar getrokken voelde.’
‘Het is des te beter,’ zegde Clotilde, en zij drukte opnieuw het lieve kind in hare
armen. ‘Kom!’ riep zij, ‘kom, mijne lieve Maria! Wij gaan moeder en vader vinden!’
Maria wierp eenen vluchtigen blik op haren broeder; doch, ongetwijfeld de
tevredenheid op zijn aangezicht lezende, vertrok zij met Clotilde:
‘De zaken gaan allerbest,’ zegde Frederik, ‘zij schijnt reeds van het huisgezin.’
‘Gij zult uwe weldaad kunnen volbrengen, mijnheer,’ zegde Johan, ‘want zoo
Maria eenigen tegenzin hadde getoond, moest ik weigeren; en gij zoudt zulks niet
euvel hebben opgenomen; want gij wilt haar geluk, niet waar? en daarom...’
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Ik verheug er mij in, mijn goede vriend; want ik heb nog al eenigszins gevreesd, dat
hare schuchterheid...’
‘Zij ziet en gevoelt, mijnheer, dat zij bij brave lieden is!’
‘Zeg mij nu eens, Johan,’ onderbrak Frederik, ‘welke zijn thans uwe voornemens?’
‘Als ik zie,’ zegde Johan, ‘dat alles goed gaat en dat mijn broeder...’
‘Gij doet er mij aan denken,’ onderbrak Frederik, ‘ik moet u de noodige inlichtingen
daarover vragen; want mijn vriend kan hier dezen morgen niet komen. In alle geval
kunt gij over die zaak gerust wezen; Frans, zoowel als ik, heeft maar één woord.’
De jongeling gaf de noodige inlichtingen omtrent de vervaldagen van het kostgeld
zijns rampzaligen broeders.
‘En nu uw voornemen, Johan?’ hervroeg Frederik.
‘Als ik zie, dat alles goed is en ik gerust kan wezen, zou ik wel terug op zee willen
gaan,’ zegde de jongeling.
‘Welnu,’ sprak Frederik, ‘wij zullen daar samen over nadenken. Gelooft gij u
bekwaam het ambt van stuurman te bedienen?’
‘Ik heb dien post reeds, onder het bevel mijns vaders, waargenomen,’ antwoordde
Johan.
‘Laat mij daar dan op peinzen,’ hernam Frederik, ‘en ik denk wel...’
‘’O ware dit mogelijk!’
‘Het zal niet moeilijk wezen, goede vriend, ik zal daar mijnen vader mede belasten;
een zijner beste vrienden is reeder van schepen en kan zulke gelegenheden dagelijks
doen geboren worden.’
‘Maar, mijnheer,’ zegde nu Johan, eenen ernstigen toon aannemende, ‘nu ik de
zaak goed nadenk, kan ik de weldaad van uwen vriend jegens mijnen broeder, voor
het vervolg niet aannemen...’
‘Om welke reden, Johan?’
‘Als ik kan op zee gaan, mijnheer, te meer als ik kan stuurman worden, kan ik
geld genoeg winnen om die onkosten zelf te betalen...’
‘En dan geenen enkelen duit voor u overhouden?’ onderbrak Frederik.
‘Dat moet niet, mijnheer, als ik maar genoeg...’
‘En waar gij niet op denkt,’ onderbrak weêr Frederik, ‘zoo gij eens, op zee gaande,
in zee bleeft, wie zou er dan voor uwen broeder zorgen?’
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‘Het is waar,’ zegde Johan, ‘ik kan wel eens het aas der visschen worden...’
‘Dus?’
‘Ik zie het, mijnheer, ik moet aannemen: het welzijn mijns broeders eischt het;
doch het is te veel; te veel weldaden op eens maken mij ongerust!...’
‘Ik zie daar niet zulke groote weldaden in, mijn vriend,’ zegde Frederik; doch
verder kon hij niet spreken; want op dit oogenblik trad Clotilde met Maria en de
ouders van Frederik de zaal binnen.
Johan maakte nu kennis met de gansche familie en vernam uit den mond der oude
lieden, hoe gelukkig zij waren tot het uitvoeren der goede inzichten hunner kinderen
te kunnen medewerken. De jonge schipper wist niet meer waar hij het hoofd had;
beurtelings greep hij de handen van die brave lieden vast en eindelijk ontstroomde
er een vloed van warme tranen aan zijne oogen.
Toen Johan voelde, dat het scheidingsuur gekomen was, stapte hij tot zijne zuster
Maria, drukte eenen warmen zoen op haar voorhoofd en, haar in de handen van
Clotilde terug overgevende, maakte hij zich bereid het vertrek te verlaten. Doch op
dit oogenblik ontsnapte Maria en vloog om den hals haars broeders. Zij liet eenen
stond haar hoofd op zijnen schouder rusten, streelde zijne wangen met hare handen,
lachtte hem nog eens vriendelijk toe en snelde dan terug bij Clotilde. - Het gansche
huisgezin had eenen stond gebeefd, bij die eerste beweging van het jonge meisje;
want zij dachten, toen zij zoo in haars broeders armen vloog, dat zij met hem de
woning zou hebben willen verlaten en zij waren reeds zoo zeer aan het lieve kind
gehecht, dat hun zulks een diep hartzeer zou hebben veroorzaakt. Dan, weldra waren
zij weder gerust gesteld en nu verliet Johan de woning met het aanzoek van Frederik,
om zijne zuster zoo dikwijls het hem aangenaam viel te komen bezoeken.
Nog denzelfden dag was Maria reeds in prachtige kleederen uitgedoscht en niemand
zou in haar het kleine schippersmeisje meer herkend hebben. Zij werd inderdaad als
het derde kind uit den huize.

X.
Eenige dagen na de aanneming in het huisgezin van de kleine Maria, bevonden zich
de twee vrienden op de studiekamer van Frederik.

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 3

154
Deze laatste lag in eenen donzigen zetel uitgestrekt; een lichte nachtrok omgaf hem
het lichaam en zijne voeten verborgen zich in een paar geborduurde muilen, welke
langs binnen met rijk bont bekleed waren. Het wezen des jongelings, alhoewel deze
zichtbaar herstelde, was nog buitengewoon bleek; zijne wangen waren nog een weinig
ingevallen; doch zulks deed niet het minste nadeel aan zijn voorkomen en verleende
daaraan zelfs eene soort van dichterlijkheid, welke, in de oogen van gevoelige
vrouwen, verleidend zou geschenen hebben. De genezing scheen volkomen, nog
slechts eenige dagen waren er noodig, om Frederik de volle gezondheid terug te
geven. Eenige stappen van hem verwijderd, zat Frans voor eenen schilderezel en
hield zich onledig met een tafereeltje te vervaardigen, waarvan zijn genezende vriend
het onderwerp uitmaakte. De kunstschilder had hier slechts de bloote natuur
eenvoudiglijk na te volgen, om een echt schoon gewrocht te doen geboren worden.
Aangenaam was het om thans het wezen van Frans te beschouwen. De jongeling
had zijne vorige blijgeestigheid bijna gansch hernomen, en, kwam hem ook de treurige
gedachte aan den afgestorven Walter soms door den geest, dan wist hij die weldra
op zijde te schuiven, niet uit ongevoeligheid, maar om door eene treurige uitdrukking
geene droeve gewaarwording in het hart van zijnen vriend te verwekken.
Eenigen tijd nog bleef Frans voortschilderen, terwijl Frederik zich zachtjes in de
lezing van de gedichten van Tollens verdiepte, welke schrijver toen zich ook in
Zuid-Nederland eenen welverdienden naam begon te verwerven. Toen de
kunstschilder zag, dat zijn vriend het boek op zijne knieën liet zakken, legde hij
insgelijks zijn palet neder en wendde het hoofd tot Frederik. Deze sprak:
‘Weet gij wel, vriend Frans, dat Tollens een groot dichter is? Dat hij zich eenen
naam zal verwerven, die vele andere en voor langen tijd zal overschaduwen?’
‘Daar ben ik ten hoogste van overtuigd,’ antwoordde Frans, ‘en bejammer het
meestendeel onzer vrienden, die of niet lezen Of zich met werken in uitheemsche
talen geschreven, verlustigen, terwijl zij in hunne eigene taal meesterstukken in meer
dan een vak bezitten, welke voor geene van andere volken moeten onderdoen. Dat
is onbegrijpelijk!... Geene enkele natie mogelijk, bezit eenen man als Tollens; hij is
de schrijver, wiens werken mij de meeste zuivere voldoening doen smaken. Ik lees
niet geerne de zoogenoemde poëten, die
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immer de trompet aan den mond hebben en dingen uitbazuinen, die wel veel geschar
houden, maar slechts hooge woorden en geluid zijn. Wat zulke mannen verachten,
omdat zij het niet begrijpen, dat durft Tollens aanvatten, en zijn vermogend genie
weet het dichterlijke uit de kleinste zaken te doen uitstralen. Geen dichter is mogelijk
meer beschavend dan hij: zijn woord richt zich tot alle standen; het wordt én van de
geleerden én van het volk verstaan en raakt de harten van beiden.’
‘Voor mij,’ zegde Frederik, ‘is poëzij gevoel en moet zij haren zetel in het hart
hebben. Zoo schijnt het mij, dat Tollens het ook verstaat, terwijl de meeste anderen
slechts voor het oor en voor den geest werken. Alle ware poëzij is eenvoudig, alle
opgeblazene woorden kunnen niet dan opgeblazene gevoelens afschilderen en het
natuurlijke moet, in dit laatste geval, bedekt worden, zooniet gansch verdwijnen.’
‘De poëzij zooals al andere dingen,’ hernam Frans, ‘schijnt mij op eene baan te
loopen, welke tot de wezentlijkheid geleidt. Gaat de beschaving des geestes voort,
dan zullen wij het getal der poëten allengs kleiner zien worden, en diegenen, welke
overblijven, zullen de opgeblazene uitdrukkingen vermijden; zij zullen het klatergoud,
dat in hunne gewrochten tot hiertoe met eenen valschen schijn geblonken heeft,
allengs doen verdwijnen en het eenvoudige op de gemaaktheid doen volgen.’
‘Dat zal een groote stap zijn, vriend Frans; doch, daar zal de verbetering, hoop ik,
niet ophouden, en men zal verder gaan. Aan de natuurlijke zuivere uitdrukking
blijvende vastkleven, zal de poëzij eene hoogere vlucht nemen en men zal de aardsche
voorwerpen verlaten, om tot het domein van hoogere dingen op te stijgen. Het
inwendig geestesleven, waarvan wij thans bij enkele dichters slechts eenen flauwen
straal zien doorschijnen, zal bekend gemaakt worden en er zullen nieuwe schatten
voor de geesten worden blootgelegd: schatten, welke al wat tot hiertoe bekend is in
pracht en rijkdom zullen overtreffen. Er zal zich een gansch nieuw rijk voor onze
blikken ontsluiten en wij zullen verbaasd staan, ziende welke rijkdommen er zoolang
voor de oogen van onzen geest, voor het gevoel van ons hart zijn verborgen
gebleven...’
Frans had, gedurende die laatste gezegden, de oogen van zijnen vriend niet
afgewend en meende te bemerken, dat Frederik, zich in
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die beschouwingen met geestdrift verdiepende, er reeds eene inwendige ontsteltenis
door gewaar werd. Hij besloot alsdan zich niet verder aan die samenspraak over te
geven en de gedachten eenen anderen loop te doen nemen; want Frans had besloten
al de zielsontstellende gewaarwordingen zooveel mogelijk van den geest zijns vriends
te verwijderen. Hij bleef dan eenige stonden zonder nog op Frederiks woorden te
antwoorden en stapte eenige keeren in het vertrek op en neder, terwijl zich eene
treurige aandoening op zijn wezen schilderde. Toen Frederik zulks opmerkte, vroeg
hij aan zijnen vriend waarom hij er eensklaps zoo onrustig uitzag:
‘Ik denk aan Duitschland,’ sprak Fans, ‘ik heb aan mijnen vriend Van Hardenhoek
geschreven en hem verzocht bij de moeder van Walter uit mijnen naam, een bezoek
af te leggen en de brave vrouw zoo goed mogelijk te troosten; ik ben nieuwsgierig
te vernemen in hoeverre hij in die poging gelukt is. Ik had reeds gisteren een antwoord
verwacht; doch heb niets ontvangen. Dat maakt mij onrustig. Van Hardenhoek is
nogtans een man van zijn woord en ik kan mij die nalatigheid moeilijk uitleggen.’
‘Onze harten,’ zuchtte Frederik, ‘hebben, sedert eenigen tijd, zware slagen moeten
ondergaan, mijn beste vriend. Gij hebt Walter verloren; beiden hebben wij een jongste
vaarwel aan Wolfang moeten zeggen en dan hebt gij nog meer dan ik geleden met
mijnen smartelijken toestand, gedurende de laatste dagen, na te zien. Frans, Frans,
gij hebt eene moedige ziel, gij die drie rampen doorgestaan hebt, waarvan eene enkele
mij tot den boord des grafs gebracht heeft... Gedenkt het u nog, mijn beste, hoe
Wolfang ons het alles voorzegd heeft? Gedenkt gij den stond nog, waarop hij ons
zegde, dat de arme Walter stervend was, en dan het visioen van 's nachts, toen Walter
ons zijn laatste vaarwel gebracht heeft?...’
- Daar is het alweêr, dacht Frans; wil ik uit eenen afgrond boven komen, dan vallen
wij oogenblikkelijk in eenen anderen... Arme Frederik, gij zijt nog ver van genezen
te zijn! O wie zal mij de baan voorteekenen, welke ik met u zou moeten bewandelen;
wie zal mij de strunkelsteenen aanwijzen, waarover wij telken stonde kunnen vallen
- Die bedenkingen vlogen als een bliksem door den geest des kunstschilders; doch,
zonder er zich verder in te willen verdiepen, antwoordde hij op de vragen van zijnen
vriend Frederik:
‘Ik gedenk mij het alles zeer wel, vriend, zeer wel...; doch ik wilde
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eenige letteren van Van Hardenhoek ontvangen. Die duivelsche kerel! Hij zal weêr
te grooten afschrik hebben van het schrijven. Als ik vandaag geenen brief ontvang,
dan schrijf ik morgen; want ik moet hem ook zeer gewichtige zaken nopens Daniël,
zijnen geheimen beschermeling, mededeelen. Die is ook een der ontallijke martelaren,
voor wie er eene Voorzienigheid noodig is, om hen niet in wanhoop te laten omkomen.
- De kunst, vriend, is al een schoon iets in de wereld! Wee den rampzalige, die met
een onbedorven hart en met eenen geest, rijk aan schoone inbeeldingen, zich door
het flikkerlicht der kunst heeft laten misleiden en, zoo als Daniël, voorgenomen heeft,
zich door haar eer en rijkdom te verschaffen en ten zelfden tijd het hart zuiver van
alle laagheden te bewaren! O hem staan slechts onttooveringen en hartverscheurende
vernederingen in de toekomst te wachten!...’
Hier werden de woorden van Frans onderbroken dooreen gedruisch, dat voor de
deur der kamer, waar de twee vrienden zich bevonden, ontstond:
‘Het is wel! Het is wel!’ riep eene stem, ‘als hij daar binnen is, dan hoeft gij mij
niet aan te dienen!...’
En ten zelfden tijd ging de deur van het vertrek open en een lange magere heer
trad binnen.
‘Heer Van Hardenhoek!’ riep Frans, den inkomende te gemoet snellende en hem
met diep gevoel de hand drukkende, ‘wees welkom!’
‘Ja, hier ben ik,’ zegde van Hardenhoek, terwijl hij zijnen gaanstok met ivoren
appel in eenen hoek van het vertrek ging plaatsen, en zijnen hoed op eenen stoel
nederlegde. En dan dichter bijtredende, hernam hij: ‘Ja, hier ben ik! En dat is
ongetwijfeld uw goede makker Frederik, van wien gij mij meermaals gesproken hebt;
hij is mij, schoon voor het uitwendig onbekend, sinds lang een vriend geworden.’
En tot bij den jongeling stappende, vatte hij hem driftig bij de hand en schudde
die met warm gevoel.
‘Wij kennen elkaar, heer Van Hardenhoek,’ sprak nu ook Frederik, ‘want heeft
de vriend Frans u iets over mij gezegd, hij heeft mij ook meermalen over u
onderhouden...’
‘Indien hij mij maar niet te schoon heeft afgeschilderd, dan is het allerbest,’ riep
de oude Van Hardenhoek, ‘doen wij dan maar alsof wij sedert jaren innige vrienden
waren geweest; en om te beginnen, vriend Frederik, zult gij mij het genoegen
verschaffen u terug in uwen zetel te plaatsen en te doen, alsof wij oude kennissen
varen.’
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Met eenen blijden glimlach op het aangezicht, liet zich Frederik terug in zijnen zetel
vallen, en Van Hardenhoek greep intusschen eenen stoel en plaatste zich te midden
der twee makkers.
‘Nu,’ zegde Frans, ‘ik ben er recht in mijnen schik mede, heer Van Hardenhoek,
u te mogen zien. Daar nog even spraken wij over u en ik kon niet begrijpen hoe het
kwam, dat ik nog geenen brief van u ontvangen had.’
‘Dat is enkel de schuld van den knecht uit het gasthof geweest, vriend Frans. Ik
was met de beste gevoelens bezield, om u oogenblikkelijk te schrijven. Ik vroeg het
noodige daartoe; want, daar ik weinig van schrijven houd, zooals gij weet, heb ik
zelden pen of papier in mijn reiskoffer... Goed! ik wacht een kwaart uurs en de knecht
brengt mij eenen inkpot zonder inkt, een ander kwaart uurs later kreeg ik eene pen,
die niet versneden was, en nu berekende ik, dat, om inkt, papier en een pennemes te
hebben, ik denkelijk nog eene uur zou hebben moeten wachten. Ik trok op dien stond
mijn uurwerk uit en zag, dat ik juist van pas zou gekomen zijn, om met de stoomboot
te vertrekken. Op een, twee, drie, sluit ik mijn' reiskoffer, doe mij naar den stroom
voeren en zie mij hier nu in persoon om u mondelings over alles verslag te doen. Doch eer wij voortspreken, zal ik u rechtuit verklaren, dat ik vandaag nog niets heb
genuttigd...’
‘Waarom spreekt gij niet eerder,’ zegde Frederik, en op denzelfden stond schelde
hij den bediende en deed hem een ontbijt brengen.
‘Wat zou mijnheer liefst?...’ vroeg de knecht.
‘Het eerste het beste!’ riep Van Hardenhoek.
‘En het beste het eerst!’ herhaalde Frederik.
De bediende verstond ele inzichten zijns jongen meesters en eer tien minuten
verstreken waren, was er een prachtig ontbijt opgedischt, waar de kostelijke wijnen
niet bij gespaard waren. Van Hardenhoek wachtte niet om met matigheid aan zijnen
eetlust te voldoen en, terwijl hij, eenige stonden later, met Frans eene lekkere flesch
Rhijnwijn ledigde, hernam de samenspraak. Frans vroeg inlichtingen over het
huisgezin van Walter, en Van Hardenhoek antwoordde hem en deed hem het verhaal
van zijn bezoek bij Elisa en hij hare moeder:
‘Ik ken maar eene vrouw,’ zoo eindigde de oude heer, ‘welke met Klara, de moeder
van den afgestorven Walter, kan vergeleken worden, en het is de moeder van Daniël.
Beiden hebben de grootste smarten onderstaan, welke op de wereld het vrouwenhart
kunnen
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overvallen; beiden hebben, haar leven lang, onder de nijdige slagen van het noodloot
gebukt gegaan en toch blijven beiden het hoofd nog boven steken. De strijd nogtans,
dien de moeder van Walter thans heeft door te staan, is wel de verschrikkelijkste van
haar gansch leven, en om hem goed te begrijpen, zou men moeten weten, hoe groot,
hoe onbegrensd de liefde en verkleefdheid waren, welke zij voor haren zoon koesterde.
Ik heb, gedurende mijnen levensloop, vele smarten gezien, mijne goede vrienden;
doch hevigere dan die van Klara en Elisa heb ik nooit mogen beschouwen. Het gaat
uwe verbeelding te boven. De twee vrouwen rijn thans als twee bloemen, die, door
den storm ter neèr geveld, zich zonder eene krachtige weldoende hand niet weder
zullen oprichten. Ook moet gij, Frans, uwe belofte volbrengen; gij moogt het niet
langer uitstellen naar Dusseldorf te gaan; gij moet de weldoende hand zijn, die de
twee vrouwen zal opbeuren en de rust en de kalmte, met het vergeten harer rampen,
in heure zielen zal doen terug dalen.’
‘Het is mijn hevigste verlangen, heer Van Hardenhoek,’ zuchtte de kunstschilder,
‘ik zal gaan; doch gij zult mij licht verontschuldigen, dat ik mij niet eerder van dien
plicht gekweten heb, zoo gij wilt bedenken welke toestand de mijne geweest is... In
Duitschland wordt, mij een' vriend ontroofd en hier kon ik telken stond - ik durf het
thans bekennen, nu Frederik zoo goed als hersteld is, - hier kon ik telken stond
hetzelfde verlies ondergaan. Wat meer is, er hing veel aan mijne tegenwoordigheid
hij Frederik, en kon ik hem verlaten, toen hij slechts uit het grootste gevaar verlost
was, nog kon hervallen en de hulp eens vriends niet kon ontberen?’
‘Ik versta dien toestand genoeg, Frans, en moet uwe handelwijze goedkeuren:
beter is het een verlies trachten te voorkomen, dan zich met een, dat onherstelbaar
is, bezig te houden. Doch er is een middel, om het alles ten beste te schikken. Frederik
is thans zoo goed als genezen; zijne ziekte is verdwenen en de herstelling zal zich
niet lang laten wachten. Om echter die herstelling nog meer te verhaasten, is er geen
beter middel dan met uwen vriend eene kleine reis te ondernemen en hem den
weldadigen invloed eener vreemde luchtstreek te doen gevoelen. Welnu, wat belet
u van gezamentlijk naar Duitschland te vertrekken?’
‘Dat is eene heerlijke gedachte!’ riep Frans uit, ‘wat dunkt er u van, Frederik?’
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‘Ik stem er volkomen in toe,’ zegde de jongeling, ‘indien wij den geneesheer kunnen
overhalen.’
‘Bah! geneesheer,’ zegde Van Hardenhoek, ‘Frans is uw geneesheer, en de vreemde
luchtstreek zal u meer goed doen dan al de apothekerswinkels van Antwerpen u te
zamen zouden verschaffen! Vertrekken, vrienden, vertrekken! Is het besloten?’
‘Het is vast besloten,’ zegde Frederik, ‘mijn moed zal mij krachten verleenen!’
‘Bravo, zoo!’ riep Van Hardenhoek, ‘en laat nu de uitvoering maar zoohaast
mogelijk op het besluit volgen.’
‘Morgen vertrekken wij!’ riep Frans, ‘zijt gij tevreden?’
‘Volkomen!’ antwoordde de jongeling.
‘En nu, Frans,’ hernam Van Hardenhoek, ‘nu eenige inlichtingen over Daniël’
Het wezen van den kunstschilder kreeg, bij die ondervraging, eene ernstige
uitdrukking en hij antwoordde:
‘Het is tijd, heer Van Hardenhoek, het is hoog tijd uwe rol van Voorzienigheid
aan te remen. De jongeling gaat onder den strijd bezwijken. Lang heeft hij het hoofd
boven gehouden en tegen het lot geworsteld. Wat er in de kunst, op eene eerlijke
wijze, kan aangewend worden, heeft hij beproefd; geene middelen heeft hij
verwaarloosd, en niettegenstaande zijne kunde, niettegenstaande zijn echt kunstrijk
genie, heeft zich op geene plaats een uitzicht vertoond; geene enkele weldoende hand
is hem toegereikt geworden. Ontmoediging ziedaar al wat de jongeling met zijne
pogingen gewonnen heeft... - Voeg nu bij dit alles zijne ongelukkige liefde, waarover
ik reeds andermaal gesproken heb, en die hem de gezondheid benomen heeft, on dan
de armoede, de echte, de bedekte armoede, die er in het huisgezin heerscht en gij
zult verstaan tot welke hoogte de rampen geklommen zijn...’
‘Dat is te ver, dat is te ver!’ zuchtte de brave ouderling, terwijl er een traan in zijne
pogen parelde. ‘Ik harde dit alles eerder willen weten!...’
‘Het is slechts van gisteren,’ hernam Frans, ‘dat ik al de uitgestrektheid der rampen
heb leeren kennen, en waart gij heden niet te goeder uur aangekomen, dan zou u
morgen een brief van alles onderricht hebben.’
‘Kent gij eenen zekeren toonkundige met naam Marten?’ vroeg Van Hardenhoek.
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‘Hij is de beste vriend van Daniël,’ antwoordde Frans, ‘door hem zult gij alles kunnen
weten, wel te verstaan, indien gij hem vertrouwen inboezemt en hij u uitleg wil
geven.’
En de jongeling wees de woon van den toonkundige aan den heer Van Hardenhoek.
- De oude stond nu op en, de twee vrienden de hand drukkende, zegde hij:
‘Mijne brave vrienden, er zal mogelijk eenigen tijd verloopen, voor wij elkaar nog
zullen kunnen zien; ik zal hier te Antwerpen, ik voorzie het reeds, mogelijk vele
zaken te verrichten hebben. Er is hier eene streng in de war, die ik slechts met moeite
zal kunnen ontknoopen. Gaat gij intusschen morgen naar Duitschland; daar zal
Frederik zich volkomen herstellen, en gij, Frans, zult er diepe wonden kunnen
verzachten, terwijl ik hier andere niet min groote smarten zal pogen te genezen. Het
is schoen, mijne jonge vrienden, wanneer men weldoende handen kan uitreiken en
zijne medemenschen behulpzaam wezen. Het is op die stonden, dat ik God bedank
voor het fortuin, dat hij in mijne handen ter bewaring gesteld heeft...’
‘o Mijnheer, dat zijn schoone gevoelens,’ zuchtte Frederik, ‘gij zoudt er mijne
vriendschap voor eeuwig door winnen, indien ze u niet reeds sedert lang ware
opgedragen geworden.’
Met eenen laatsten handdruk, snelde Van Hardenhoek het vertrek uit, en ging nog
eenige verdere inlichtingen over zijnen beschermeling zoeken in te winnen, alvorens
zich bij den aangewezen Marten aan te bieden.
‘Dat is een oprecht menschenvriend,’ zegde Frans, toen de oude heer vertrokken
was, ‘een edelmoedig karakter, eene edele borst, zooals ik ze geerne zie...’
‘Waarom is de gansche wereld niet door zulke zielen bewoond!’ zuchtte Frederik,
‘dan zou de aarde geene treurige plaats meer wezen.’
‘O daar zijn er, Gode zij dank, mijn vriend, meer dan wij zouden gelooven, die
aan den heer Van Hardenhoek gelijken. In Duitschland zult gij twee andere zielen
ontmoeten, welke u ook de wereld zuilen doen beminnen en u zullen betoogen, dat
de schepsels, naar Gods gelijkenis gemaakt, toch immer eenen trek van hun voorbeeld
bewaren. Het is eene zieldoodende wijsbegeerte, welke ons zou willen doen gelooven,
dat het menschdom als uit een deel woeste dieren is samengesteld, wier leven slechts
een gedurige oorlog is, die het geluk niet kennen dan wanneer het zich onder eenen
vleeschelijken vorm aan-
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biedt en die de gevoelens der harten berekenen vooraleer er de uitwerking te willen
van gevoelen.’
‘Het is wel waar, Frans, doch eilaas! die reine zielen zijn uitzonderingen op de
aarde Van tijd tot tijd ontmoeten wij er eene op onze droeve levensbaan, zooals men
wel eens in de woestijnen van Arabiën eene frissche oasis mag ontdekken. Doch hoe
is het met het algemeen gelegen! hoe treurig is niet de omgang met de meesten der
menschen! hoe onttooverend is de vriendschap, welke men met de menschen kan
aangaan!’
‘Wij zijn dikwijls orrechtveerdig in ons oordeel, vriend Frederik, omdat wij al te
streng zijn. Geen mensch bestaat op de wereld, of hij bezit goede en slechte
hoedanigheden. Wij zijn eerder genegen om de laatste dan wel de eerste op te merken
en zoodra wij eene onedele drift in iemand ontdekken, besluiten wij aanstonds, dat
er niets goeds in dien mensch zit. Weet gij wel, vriend, dat diegenen, welke het meest
door hunne deugden uitgeblonken hebben, soms hun gansch leven hebben moeten
strijden, om niet onder de eene of andere verlagende drift neêr te bukken? - Het is
eene bijna algemeene wet, dat wie zich in de deugd boven anderen verheft, ook ten
zelfden tijd, indien hij eene andere richting name, in het slechte boven de anderen
zou uitsteken. Ik spreek niet van de zoogenoemde deugdzame menschen, welke
deugdzaam zijn, omdat zij tot niets anders in staat zouden wezen. Dat zijn lauwe
geesten, die nooit worsteling gekend hebben, die nooit verzoekingen hebben moeten
onderstaan: hunne deugden zullen niet zwaar in de balans wegen. Iemand die nimmer
gevallen is, kan min deugdzaam zijn dan een die duizend maal is te neêr geslagen
geweest, doch moed genoeg bezeten heeft, om ook duizend maal weêr recht te komen
en den strijd tegen den ouden vijand opnieuw aan te vangen. De kroon der martelaars
is schooner dan die van onnoozelen en niet vervolgde zielen!’
‘Wat wìlt gij uit dit alles besluiten, vriend Frans?’
‘Ik wil daaruit besluiten, mijn beste, dat wij ons dikwijls deerlijk zouden misgrijpen,
wanneer wij een oordeel over iemand, bij den eersten aanblik, zouden willen vellen.
- Veronderstel eens, dat een deugdzaam man u voor den eersten keer voorkomt,
terwijl hij door eene onedele drift overvallen, er onder bezweken ligt... Zult gij hem
nu voor slecht houden: ja, niet waar, indien gij op dien stond zelven een vonnis moest
strijken? En voelt gij nu reeds niet hoever gij zoudt kunnen verdwaald wezen?’
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‘Zulks wil dan zeggen, dat het menschelijk oordeel zwak en onvolmaakt is? Ik heb
zulks immer geloofd, Frans, en moet u bekennen, dat het juist daarom is, dat ik zoo
weinig aan de redeneering hecht. Ziehier wat ik mij te dien opzichte meer dan eens
zegde: van al de uitwendige menschelijke hoedanigheden is de redeneering, het
oordeel, de grootste kracht, welke de geest kan blootleggen. Indien nu die kracht zoo
laag in graad blijft, indien men van wat het grootste, het zekerste voorkomt, slechts
nog eenen twijfel en niets dan eenen twijfel bewaart, wat is dan de uitwendige mensch,
wat is dan de uitwendige kracht des geestes?... Eilaas! eene zwakke hoedanigheid,
iets, dat weinig in rekening kan komen, iets, waarop men met geene zekerheid kan
noch mag bouwen... Ten zelfden tijd zag ik eene andere baan, welke veel glansrijker
is en waarop men met vasten tred kan voortstappen. Het is de baan, die tot het rijk
des gevoels leidt, dat Wolfang voor mijnen geest ontsloten heeft en waar ik met hem
de eerste treden heb op afgelegd. Zoo droog, zoo weinig geruststellend als de
redekundige wereld is, zoo weelderig, zoo verzekerend is de oneindige wereld van
het zuiver, van het reine gevoel. o Frans, wanneer men daar eens den voet in vrijdom
op geplaatst heeft, dan zoudt gij niet kunnen gelooven welken blik van diep medelijden
men op de zoogezegde wereldsche wijsheid werpt; dan zoudt gij u niet kunnen
inbeelden hoe alles, wat buiten den geest, buiten het inwendige zielenleven bestaat,
klein en nietig voorkomt!’
‘Vriend Frederik,’ onderbrak Frans nu met een' luidruchtigen lach, ‘ik geef u
volkomen gelijk: gij redeneert zeer juist, wanneer gij wilt besluiten, dat de redeneering
eene kleine, eene ledige zaak is; want het is juist met het redekavelen, dat wij vergeten
wat er ons te doen staat. Weet gij niet meer, dat wij besloten hebben morgen naar
Duitschland te vertrekken en dus geenen tijd mogen verliezen, om ons voornemen
te kunnen ten uitvoer brengen?’
‘Gij hebt gelijk, Frans, gaan wij ons bereid maken; ik voel mij reeds, door de
gedachte der reis, als een nieuw leven ingestort.’
‘Voorwaarts dan!’ riep Frans, terwijl hij zijne schilderborstels weglegde en zijn
palet zuiverde. ‘Wij zullen dit tafereeltje later wel voleinden,’ zegde hij intusschen,
‘het figuur is toch afgewerkt.... Vriend Frederik, bezie het eens wel; als wij van de
reis zullen teruggekeerd zijn, zult gij aan dit bleeke wezen niet meer gelijken. De
kleur der volle gezondheid zal terug op uwe wangen geklommen zijn en gij
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zult mogelijk wel een min dichterlijk aangezicht, maar toch een aangenamer
voorkomen bezitten, ten minste voor uwe vrienden, die u liever met den blos der
gezondheid dan met de tint der dichterlijkheid zien prijken.’
Intusschen waren de twee vrienden werkelijk bezig met de kleine voorzorgen te
nemen, welke tot het beginnen eener reis noodig zijn. Alles gebeurde ten spoedigste
en men was bijna gereed om te vertrekken, wanneer de ouders van Frederik nog van
niets onderricht waren. Frans nam het op zich, om hun het voornemen te doen
welgevallen. Hij was daar weldra in geslaagd, ofschoon de moeder van Frederik zich
met vrees van haren geliefden zoon het scheiden.
Vóorzij vertrokken, werd Clotilde, de gevoelige zuster van Frederik, belast zich
den toestand van Maria's broeder aan te trekken en haren vader de benoeming van
stuurman voor den braven jongeling te doen bespoedigen. Het brave meisje gelastte
zich insgelijks voor de betaling van het pensioen van den armen zinneloozen broeder
te zorgen. Frans stelde haar daartoe de noodige gelden ter hand. Op die wijze waren
alle zaken te Antwerpen geregeld en des anderdaags, zooals het gezegd was, begonnen
de twee vrienden hunne reis naar Dusseldorf.

XI.
Reeds hadden Frederik en Frans met eenen diepgevoeligen blik terug gezien op de
grenzen van het vaderoord en met niet minder genoegen beschouwden zij thans den
hemel van het groote Duitschland, waaronder zij zich bevonden; want zij voelden
genoeg, dat, ofschoon de klein beperkte plek van hunnen geboortegrond meer naar
den Oceaan gelegen was, zij toch buiten de palen van het groote, het algemeene
vaderland niet getreden waren, en zich op den alouden Germaanschen broedergrond
bevonden, die ook ons vaderland is. Dan, welke gedachten er in hunnen geest woelden,
beiden bleven sprakeloos, mogelijk wel omdat de stem, die in hun binnenste opstond,
te luide sprak en hen aan geene andere taal liet denken.
Het gunstige weder deed niet weinig om de twee vrienden in die gelukkige
geestgesteldheid te houden. Het was in den namiddag en de schuinsche stralen der
zon vielen koesterend op het dek van het
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stoomschip, deden het kabbelende water aan een vloeiend kristallijn gelijken, en
trokken den frisschen geur der oevers tot over de glansende vlakte. De hemel was
blauw en zuiver, en slechts hier en daar kon men een licht wolkje ontdekken, dat,
eenzaam en als mijmerend, zijne vaart zachtjes en bijna onmerkzaam voortzette. Het
heldere gejuich van het gevogelte, dat in de lommerige boomen der oevers dartelend
rondvloog, mengde zich hij het gebruis van de door het dampschip geklovene golven,
en maakte met deze een koor uit, dat zoo harmonisch als grootsch voorkwam.
Frederik inzonderheid was door die harmonie der natuur hoogst getroffen. Op
eene donzige rustbank uitgestrekt en met het hoofd op de handen leunende, hield hij
zijne oogen half gesloten, en liet zijnen geest op de wieken der glinsterende
verbeelding ronddwalen. Schoon was de jongeling, zooals hij daar droomend zat, en
ware het ons gegeven om zoo fijn als eene vrouw te gevoelen, wij zouden én zijne
hemelsche uitdrukking én zijne schoone lichaamsvormen naar waarde kunnen
afschetsen. Dan, onze geest kan moeilijk gevoelen wat er al verleidend in der
jongelingen schoonheid kan besloten liggen. Voor ons is het hemelblauwe oog eens
jongen mans wel schoon; doch de vrouw alleen zou ons kunnen zeggen, wat zij daar
al in te lezen vindt; hoe die zachte waterige blik in haren boezem doordringt, de
liefdegevoelens in haar hart kan gaan opzoeken, doen levend worden en haar als kan
dwingen hare blikken in die des mans te versmelten en, liefdevol en door hemelsch
gevoel overgoten, in zijne armen neêr te storten. Voor ons is de welbesneden mond
eens mans wel een schoone natuurvorm, die ons aan de kunst zou kunnen doen
denken; maar wie kan, zooals de vrouw, gevoelen wat die mond kan zeggen? O zij
alleen weet hoe zacht, hoe zielbetooverend de woorden zijn, die zich uit de fijne
lippen dringen; hoe hemelzoet de glimlach moet zijn, die deze lippen kan doen
bewegen, en welke hemelsche wellust men in de ziel voelt dalen, wanneer die lippen
zich op het voorhoofd, op de wang plaatsen en daarop een' dier zoenen drukken,
welke over het lot eener maagd voor eeuwig beschikken, en langs waar heure ziel
door den mond des mans als wordt ingeademd. Voor ons is de fijne hand des
jongelings een schoon voorwerp; maar weten wij, zooals de vrouwen, welk gevoel
de drukking dier hand kan doen ontstaan, en hoe zalig een genot het is, wanneer men
zijne hand in dezelve mag laten rusten? Weten wij wat het voor eene vrouw wil
zeggen, wanneer zij, door gevoel over-
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weldigd, zich op de breede borst des mans mag laten neêrglijden, haar hoofd op
zijnen schouder, tegen zijne wang, mag laten rusten, hare oogen door den glans zijner
oogen bezweemd voelt, en zich door eenen zachten geur, door eene koesterende
uitstraling omgeven waant, die haar het aardsche doet vergeten en haar het hoogste
geluk kan doen smaken, dat den sterveling op aarde vergund wordt: de innige
samenneiging van twee zielen en twee lichamen. - O bestonde er slechts dit genot
op de wereld, en mocht ieder mensch het slechts eenmaal in zijn leven smaken, dan
was de aarde nog een oord van gelukzaligheid!...
Zoodanig waren de gedachten van Frans, terwijl hij het oog op zijnen vriend
gevestigd hield en in hem het schoone schepsel, den mensch, het meesterstuk der
natuur, bewonderde. - O, zuchtte hij bij zichzelven, wie vrouw zou hem kunnen zien,
zonder tot in het diepste der ziel geschokt te worden; zonder dit zacht maar brandende
verlangen te gevoelen, dat den eenen mensch tot den anderen doet snellen, en als tot
een enkel wezen maakt?... o Vriend, vriend! God heeft u met oneindige schatten
begaafd! Mochten zij u nimmer duur staan! Geschapen om uwe wegen met
rozenbladen bestrooid te zien, mochten de doornen nimmer uwen voet kwetsen!...
Frans ware denkelijk nog verder in zijne bemerkingen voortgegaan; doch Frederik,
thans de oogen ontsluitende en het hoofd ter zijde wendende; deed met de hand
teeken als wilde hij zijnen vriend bij zich roepen. Frans trad nader en voegde zich
naast hem op de rustbank.
‘Mijn goede Frans,’ sprak Frederik, ‘ik weet niet wat er op dit oogenblik in mijnen
geest omgaat. Het is zeker, dat ik voor de eerste maal mijns levens den Rhijn bevare
en nogtans schijnt het mij onbetwistbaar, dat ik nogmaals in deze streken geweest
ben. Gij ziet daar ginder tusschen die frissche boomen wel dit prachtig zomerverblijf
oprijzen, niet waar? Welnu, het schijnt mij, dat ik daar jaren lang gewoond heb. Ik
ken deze gansche streek en zou u op de plaatsen kunnen brengen van waar men het
schoonste uitzicht op den stroom heeft.’
‘Gij zult u waarschijnlijk in eene streek bevonden hebben, die veel gelijkenis met
dit oord heeft,’ merkte Frans op, ‘en zulks zal u de zaak als wezentlijk maken, daar
de inbeelding er het overige zal bijvoegen.’
‘Dat is wel de natuurlijkste en gemakkelijkste uitlegging,’ zegde Frederik, ‘doch
zij bevredigt mijnen geest niet. Het geheugen is mij
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immer zeer getrouw geweest, en wanneer ik mij iets herinner, dan is de herinnering
volledig. Daarom juist...’
‘Maar gij wilt er toch niet door besluiten,’ onderbrak Frans, ‘dat gij hier werkelijk
gewoond hebt?’
‘Ik besluit niets, beste vriend; maar ik zoek naar de uitlegging, en die, welke gij
mij geven wilt, voldoet mij niet... Hebt gij nooit ondervonden wat het tweegevoel is.
- Ik zal het maar tweegevoel noemen; want ik ken er anders geenen naam voor?’
Frans schudde zachtjes het hoofd, zonder dat zijn vriend zulks nogtans bemerkte;
en eene pijnlijke aandoening bekroop zijne wezenstrekken. ‘O de genezing, de
genezing!’ zuchtte hij inwendig, ‘zij is nog niet daar!’ Doch getrouw aan zijn genomen
besluit, wilde hij tegen zijnen vriend niet hevig meer twisten en hij vroeg vervolgens
op eenen kalmen en zachten toon:
‘En wat is dan dit tweegevoel?’
‘Dit tweegevoel,’ hervatte Frederik, ‘dit tweegevoel is iets, dat ik mij niet kan
uitleggen; het is, zooals het woord het bijna uitdrukt, voor de tweede maal iets
gevoelen; doch juist in dezelfde omstandigheid en in denzelfden graad van kracht;
het is voor eene tweede maal zich bevinden in eene omstandigheid, welke zich
andermaal heeft opgedaan; het is eenen klank hooren, dien men nogmaals gehoord
heeft en juist zooals hij zich de eerste maal heeft laten gevoelen. het is voor de tweede
maal eenen reuk gewaar worden, juist zooals men hem reeds gekend heeft. Met een
woord, het is meermaals hetzelfde op dezelfde wijze gevoelen; het is bijna de
evenwezentljkheid.’
‘Ik heb het nooit gevoeld; maar ik begrijp u,’ zegde Frans.
Frederik ging voort:
‘Die stonden zijn soms de droevigste oogenblikken, die zich in het leven kunnen
voordoen. De herhaling moge ook een vreugdevol gevoel ten voorwerp hebben, zij
valt de ziel zoo pijnlijk, dat men tot stervens toe bedroefd is, en ik geloof, dat men
niet in staat zou zijn dikwijls zulke gevoelens te ondergaan. Op die stonden schijnt
het alsof men op eens al wat bestaat, ziet verdwijnen, en zelve in het ijdel nedergestort
wordt; alsof alle licht van ons zou worden weggetrokken en men in het
ondoordringbare duister zou rondwoelen en versmachten. Het zijn stonden van
vertwijfeling, van ongeloof, van vetloochening, van wanhoop tot den hoogsten graad
gevoerd!...’

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 3

168
‘Ik versta niet,’ zegde Frans, ‘waarom zulk een gevoel zoo pijnlijk kan wezen!’
‘Ik heb daar lang over nagedacht,’ hernam Frederik, ‘en kan slechts deze uitlegging
vinden: - In de natuur is alles eenheid en daardoor bestaat zij. De evenwezentlijkheid
bestaat niet, zij is de vijand van het bestaan, en ik durf bijna gelooven, dat wanneer
er in de natuur twee dingen bestonden, die evenwezentlijk dezelfde waren, het gansche
stelsel verbroken zou zijn, en het wezen een einde zou nemen. Van die gedachten
afstappende, kan ik mij eenigszins uitleggen, waarom wij in gegeven omstandigheid
zulke zware smart gevoelen. Op die stonden bevinden wij ons, als het ware, op den
boord eens afgronds; ons hoofd is duizelig, onze oogen schemeren, ons lichaam
begint zijn evenwicht te verliezen en, ware de toestand volkomen, ware de herhaling
echt eenzelvig, dan zouden wij nederstorten, dan zou ons de geest ontgaan. Wie weet
zelfs of de geest niet zou versmelten in den niet, of zijn bestaan, dat eeuwig moet
zijn, niet zou ophouden!...’
‘Dat zijn duistere paden, die wij bewandelen, vriend Frederik.’
‘De duistere paden zijn de eenige, die tot het licht leiden, vriend.’
‘Maar is het niet te vermetel met onzen geest zoover in de geheimenissen der
natuur te willen zien?’
‘Neen, vriend, dat is niet vermetel, dat is zelfs plicht. En gij zegt het wel: in de
geheimenissen der natuur zien! zoo is het. Ik dacht, dat gij zoudt gezegd hebben de
geheimenissen des geestes, en dat ware niet alleen vermetel, maar dwaas; want
daartoe kan ons slechts het zuiver gevoel leiden. - Maar in de geheimen der natuur
zoeken, dat is het! daar mogen wij ons met den geest in verdiepen; want dat is eene
bron van kennis. Die niet stout voorttreedt, die niet zoekt, zal nimmer ontdekkingen
doen: de daad is eerst en dan volgt de beredeneering. De uitvindingen zijn daadzaken,
die zich vertoonen...’
‘Vriend,’ onderbrak Frans, ‘het schijnt mij, dat wij tamelijk ver van ons eerste
voorwerp zijn afgeweken: dat is de herkenning van dit lieve zomerverblijf. Wij zijn
juist voor hetzelve genaderd. Het zou mij spijten, indien gij hier weêr diezelfde
pijnlijke gewaarwordingen gevoeldet.’
‘Het pijnlijk gevoel is nu reeds verdwenen,’ zegde Frederik, ‘doch ik ben blijde
deze gelegenheid te hebben kunnen waarnemen, om u over het tweegevoel te spreken.’
En dit zeggende, herviel de jongeling in zijne vorige mijmerij, en
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scheen geene de minste acht meer op zijnen vriend te geven. Ook Frans deed geene
verdere moeite, om de samenspraak terug aan te knoopen; want zij was volgens hem
niet van aard, om aan de geestgesteltenis van zijnen vriend eenige verzachting te
kunnen toebrengen.
Voor het overig liep de reis ten beste af. Het schoone vertoog, dat de boorden van
den ouden Rhijn en de stroom zelf opleveren, gaf aanleiding tot een aantal aangename
redekavelingen. Frederik, die de sagen van Duitschland kende, vertelde er aan zijnen
vriend de schoonste van en liet niet na er bemerkingen bij te voegen, die van de
doordringendheid zijns geestes getuigden en deden zien, dat hij, onder den schijn
der verdichtsels, tot den eersten oorsprong der zaken, tot de bloote geschiedenis wist
door te dringen. Hij sprak van de dryaden, die zich in de bosschen schuil hielden,
van de blonde ondinen, die zich in het kristallijnen nat van den stroom verlustigden
en den reiziger, door haren hemelschen zang, uitlokten en wisten te betooveren; van
de kabouters of dwergen, die hunne woon in den grond der aarde gekozen hadden,
en als eene tweede bevolking onder gansch Duitschland uitmaakten, die den arme
soms wisten te veirrijken en den rijke zijne goederen ontdroegen, wanneer beiden
die weldaad of straf verdiend hadden; die in vroegere tijden met de ridders kamp
voerden, en aan deze slechts de overwinning lieten, wanneer zij zagen, dat de moed
der dapperen, om zoo te zeggen, bovenmenschelijk werd. Dan sprak hij nog van den
zwarten jager, die, op eenen hert gezeten, eeuwig de bosschen doorkruiste, den horen
deed schallen en de liefhebbers van de jacht, die al te zeer op dit vermaak verslingerd
waren, niet zelden tot der dood toe afmatte. Hij sprak ten zelfden tijd van Everaart
met den langen baard, die de vorsten op de jacht raad gaf en hun het beste wild deed
ontdekken. Dan verhaalde hij van de wondere daden van de geesten der rotsen; van
de wondervogels, die raadsels opgaven en liederen zongen of verhalen opzegden;
hij sprak van de maagden van het roode meer, van de kleine toovernimfen, die niet
grooter waren dan kleine kevers; van de zeven zusters van Schoonberg, die in rotsen
veranderden; van den Duivelssteen en de Duivelsladder; van bisschop Hatto, die tot
straf zijner onbarmhartigheid, door de ratten in zijn eigen slot verslonden werd.
Hij sprak ook van het slot Falkenburg, en vertelde de zielroerende geschiedenis
van Leba en Guntram, welke aldaar plaats greep - De
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dag was vastgesteld, waarop Guntram zijne geliefde Leba tot het altaar moest leiden
en voor eeuwig aan haar verbonden worden. Hij treedt op het kasteel en voor hem
ziet hij twee mannen met eene doodskist geladen heenstappen. Hij zegt het aan zijne
geliefde, die hem, met den maagdelijken schaamteblos op de wangen, antwoordt,
dat het het huwelijksbed is, dat hij gezien heeft. Hij leidt zijne bruid naar de kapel
en voor zich ziet Guntram eenen zwarten ridder en eene bedekte vrouw treden, en
niemand dan hij ontwaart dit vreemde verschijnsel. De geliefden stappen de kapel
binnen. Zij zitten voor het altaar. Guntram wil den ring aan den vinger zijner bruid
steken en eensklaps voelt hij eene ijskoude hand in de zijne: het is de hand van de
maagd uit de boschsterkte, die zich des nachts de lange haren kemde en hare liederen
bij een open graf zong. Men droeg Guntram bezwijmd weg en eenige stonden later
gaf hij den geest. Leba viel, door de smart gedood, op zijn lijk neder.
Toen men Dusseldorf naderde, deed Frederik eindelijk aan zijnen vriend opmerken
hoe, volgens de sage, de duivel Urian weleer op die plaats den Rhijn overstak, met
eene duin, die hij aan de zee was gaan halen, op den rug en met het inzicht om de
stad Aken daaronder te begraven. Doch, door den last vermoeid en door eene oude
vrouw bedrogen, het hij den last aan de poort der laatstgenoemde stad vallen, en de
duin kreeg den naam van Loosberg.
‘Iets dat ons leeren moet,’ zegde Frans, ‘van ons immer van de oude vrouwen te
mistrouwen; vermits zij in het geval den duivel zelven kunnen bedotten.’
Weinige stonden na die diep wijsgeerige bemerking van Frans stapten de twee
vrienden te Dusseldorf aan wal en begaven zich rechtstreeks naar het gasthof, waar
de kunstschilder weleer zijn verblijf had gevestigd. Daar de dag tamelijk ver gevorderd
en Frederik eenigszins van de reis vermoeid was, besloten zij thans aan geene
bezoeken te denken. Frans schreef een briefje aan de moeder van Walter, waarin hij
zijne aankomst met zijnen vriend en hun bezoek voor den volgenden dag aankondigde.
Dan, na de reiskoffers uitgeladen en eenig voedsel genuttigd te hebben, plaatsten de
twee vrienden zich aan het opene venster hunner kamer, die op den stroom uitzag,
en ontstaken hunne pijpen.
Droomend zaten zij daar beiden; want het schouwspel, dat zich voor hun oog
opdeed, was wel bekwaam, om hunnen geest in zachte mijmerij
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te doen vlotten. De zon begon reeds aan den gezichteinder neer te dalen en, terwijl
zij het half gedeelte des azuren hemels met eene gloênde kleur overstroomde, deed
zij duizenden tinten op het zacht kabbelende water van den Rhijn nedervallen, en
maakte daarin een kleurspel, welks rijkheid men zich wel kan inbeelden, doch dat
niet beschreven kan worden. Eene menigte lichte schepen kruisten op den stroom en
schenen als zoovele fantastische gebouwen, waaraan leven en beweging zou verleend
geweest zijn. Nu eens staken hunne uitgespannen zeilen zwart tegen het licht der
nederdalende zon af; dan weder ontvingen zij de schuinsche stralen van het groote
hemellicht en schenen zich in eenen warmen gloed te baden. - Een zachte avondwind
ruischte door de vlakte en scheen den frisschen geur der waters op te vangen en over
den ganschen omtrek te verspreiden.
Wat is toch de menschelijke kunst,’ zuchtte Frans, ‘bij zulk schouwspel! Wat is
toch de menschelijke kunst in vergelijking met de tafereelen, die ons de natuur zoo
mild oplevert. Waar is de schilder, wiens kunst zoo hoog gestegen is, om slechts
datgene wat het oog ontwaart, op het paneel hervoor te brengen? Waar is hij, die met
aardsche kleuren kan afschilderen de tooneelen, die de aarde ons aanbiedt!’
‘En verwondert u zulks, vriend,’ zegde Frederik, ‘verwondert het u, dat het stof
boven het stof zich niet kan verheffen? Wat wilt gij met uwe stoffelijke kunst doen?
Hertoover, zoo goed gij kunt dit schoone schouwspel op het paneel, en als wij het
later beschouwen, zullen wij mogelijk zeggen: ja, een goed tafereel; doch, wanneer
wij dan onze herinneringen nagaan, zullen wij moeten verklaren, dat het ons slechts
eenen schemer voorstelt van hetgeen wij duizenden keeren in de natuur ontdekt
hebben. o Vriend, de geesteskracht is alleen oprechte kracht! De geest ziet wat bestaat
en, door dit zicht, klimt hij nog hooger en voelt het hooge schoon van alle dingen en
reikt tot de godheid.’
‘Vriend,’ onderbrak Frans, ‘uwe pijp is uit, wilt gij ze opnieuw vullen? Hier is
nog besten maryland, dien ik uit Antwerpen medegebracht heb.’
Frederik antwoordde niet en had de oogen terug op het schoone natuurtafereel
geslagen. Frans hoopte, dat hij eene andere wending aan zijne gedachten zou hebben
gegeven en van de hoogte, waar hij bereid was op te klimmen, terug zou gedaald
zijn. Doch het gebeurde
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zoo niet. De jongeling zegde thans inwendig wat hij anders met den mond uitsprak.
Hij bleef ruim een kwaart uurs sprakeloos zitten en Frans, die zijne oogen van hem
niet afwendde, kon licht de werking opmerken, welke er in den geest zijns vriends
plaats greep. Hij zag, als het ware, de geestverrukking zich van Frederik meester
maken en, naarmate dit gevoel heviger werd, zag hij het zwakke lichaam zijns vriends
in krachten afnemen. De pijp slibberde het eerst uit de hand van Frederik, dan zakten
zijne handen machteloos op zijne knieën, zijn oog werd waterig en flauw, zijn blik
vestigde zich op niets meer bij uitstek, maar scheen de gansche wereld als te omvatten.
Eindelijk zakte zijn hoofd op de borst neder en, het gansche lichaam zich begevende,
schoof uit den zetel en ging op den grond glijden, toen Frans het in zijne armen
klemmende, zijnen vriend oplichtte en hem op zijn rustbed droeg. Beweegloos, doch
met eene hemelsche uitdrukking op de wezenstrekken verspreid, lag Frederik daar.
Alleenlijk de zachte ademhaling zijns boezems duidde aan, dat het leven in hem niet
had opgehouden. Met twee tranen in de oogen, stond de goedhartige Frans voor de
legerstede en wist niet wat aan te wenden, om zijnen vriend behulpzaam te zijn. Zou
hij hem uit die vreemde mijmerij opwekken, zou hij hem tot het uitwendige leven
terugroepen; of zou hij dien staat, die mogelijk eene weldoende rust was, eerbiedigen
en niets aanrichten om hem te doen veranderen?...
Besluiteloos liet zich de kunstschilder in eenen zetel naast het bed neerzakken,
het hoofd in de handen zinken en weende van broederlijk medelijden. Treurig waren
de gewaarwordingen, die zijnen geest overvielen. Het was aan hem, dat de ouders
van Frederik hunnen zoon toevertrouwd hadden; hij had de zorg op zich genomen
de genezing des jongelings te voltooien en, nu hij zoo sterk op de goede gevolgen
eener reis hoopte, nu zag hij reeds die poging als verijdeld; de ziekte zijns vriends
was in verre na niet verdwenen en die soort van ontgeesting, die hij voor de eerste
maal bij hem opmerkte, was er een doorslaande bewijs van. Eenen stond dacht hij
er aan eenen geneesbeer te doen roepen; doch dan herinnerde hij zich, wat hem de
doctor te Antwerpen gezegd had en welke verklaringen hij van dezen had ontvangen.
Similia similibus was het uitgesproken orakel geweest; de geest kan niet dan door
den geest genezen worden: voor stoffelijke ziekten, stoffelijke hulpmiddels, voor
moreele aandoeningen, andere moreele aandoeningen. Geven wij den moed niet op,
zegde eindelijk de
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kunstschilder, en laten wij, bij de eerste beproeving, den moed niet zinken. De
vermoeidheid der reis is mogelijk de eenige oorzaak van dit alles en morgen zal
Frederik een gansch ander mensch wezen.
Die laatste gedachte stortte den kunstschilder moed in. Hij hief het hoofd recht,
stond van zijnen zetel op en wierp eenen blik, waar thans de hoop in te lezen stond,
op zijnen vriend, die nog immer in dezelfde houding was. Vervolgens stapte hij van
het bed weg en ging zich terug aan het venster plaatsen. De avond was intusschen
gevallen en alles nam eene duistere tint aan. De maan klom statig aan den horizont
op en reeds zag men hier en daar de tinteling der starren in het zuivere uitspansel der
lucht, terwijl eene kalme rust zich als over de gansche natuur verspreid had.
Ongetwijfeld hadde Frans dit schoone schouwspel der natuur met niet minder
bewondering dan dit welk, over eenige stonden, de ondergang der zon aanbood
gadegeslagen, indien zijn geest zooals toen ware bevredigd geweest. Doch nu kon
hij zijne gedachten van zijnen vriend niet aftrekken en van tijd tot tijd ging hij, zoo
stil mogelijk, terug naar het bed van Frederik, om te zien of er zich nog geene
verandering in zijnen toestand had opgedaan. De laatste maal, dat hij tot het ledekant
terugkeerde, vond hij den jongeling met de oogen geopend en half recht in het bed
zitten. De blijdschap daalde in den boezem van Frans terug:
‘Hoe komt het dat ik mij hier bevind?’ vroeg Frederik.
‘Schoone vraag!’ zegde Frans. ‘Wanneer men lust tot slapen heeft, kan men dan
eene betere plaats uitkiezen?’
‘Ja, maar ik herinner mij niet op het bed gestegen te zijn.’
‘Ik geloof het wel, ik heb er u op gedragen.’
‘Maar!...’
‘Gij waart zoo maar stilletjes in uwen zetel ingesluimerd, vriend Frederik: een
teeken ongetwijfeld, dat u mijne samenspraak niet zeer geestig moest voorkomen.’
‘Het is verwonderlijk!’ zegde Frederik. ‘Ik herinner mij daar niets van.’
‘En dit zeggende stapte hij van het bed, en wandelde eenige keeren op en neder
in het vertrek. Dan nam hij weder het woord en de hand van zijnen vriend drukkende,
zegde hij:
‘Frans. beste vriend, ik dank u voor de schoone gedachte, die gij gehad hebt mij
deze reis te doen ondernemen. Ik ken Dusseldorf nog
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niet; doch er is een voorgevoel in mij, dat mij zegt, dat mij hier groote zielsvreugden
te wachten staan.’
‘Te beter, te beter,’ zegde Frans, ‘ik zal in die vreugd deelen; want gij weet, dat
onze blijdschap immer wederzijds is... Ik ga er eene versche pijp op ontsteken.’
Ten zelfden tijd schelde Frans en gebood den bediende van het gasthof eene flesch
Rhijnwijn boven te brengen. Toen zulks gedaan en het licht ontstoken was, plaatsten
zich de twee vrienden aan tafel en Frederik volgde zijnen vriend nogmaals in het
rooken eener pijp na. Tusschen het ledigen van eenen roemer, zegde Frederik:
‘Gij zult u herinneren, vriend Frans, dat ik u, gedurende onze reis, een zomerverblijf
aanwees, waar het mij toescheen nogmaals geweest te zijn. Ik heb mij thans eene
geschiedenis herinnerd, welke daar is voorgevallen, en waarvan het mij schijnt
ooggetuige geweest te zijn.’
‘Wij zullen dit laatste punt niet betwisten, vriend,’ zegde Frans, ‘doch indien het
verhaal eenige merkwaardigheid oplevert, zoudt gij mij aangenaam zijn met het mij
mede te deelen.’
‘Het is inderdaad niet zonder belang; gij zult er over oordeelen. Nu, luister:
‘De geschiedenis, die ik u ga verhalen, moet over ongeveer een achttal jaren plaats
hebben gegrepen. Zekeren dag hield er in het dorp B., dat het dichtst bij het
zomerverblijf, dat ik u aangewezen heb, gelegen is, een postrijtuig stil en twee
jongelieden, rijk gekleed, stapten de bijzonderste afspanning van het dorp binnen.
Eenige dagen later hadden zij het bedoelde zomerverblijf in huur genomen en gingen
er hunne woon vestigen. Niets was aangenamer noch scheen vreedzamer dan het
huisgezin van de twee jong getrouwden. Zij hadden weldra een aantal kennissen in
de omstreken aangewonnen en niet zelden gaven zij feesten, waarvan de
prachtongemeen was. Het mangelde hun aan geen geld. Omstreeks een jaar na hunne
aankomst in het zomerverblijf, ontving de echtgenoot eenen brief, en de vrouw
bemerkte, dat hij, bij dezes lezing, hevig ontroerd werd. Van dit oogenblik af, zooals
zij mij later verklaarde, begon haar ongeluk.’
‘Gij zijt dan zeker haar gezien en gesproken te hebben?’ onderbrak Frans.
‘Ik meen zeker te zijn van hetgeen ik zeg,’ antwoordde Frederik, ‘doch laat mij
stil voortgaan; want anders verlies ik den draad mijner geschiedenis.’
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En na eene korte poos stilzwijgen, ging de jongeling weder voort:
‘Het was van dit oogenblik af, dat de echtgenoot van handelwijs veranderde: hij
was dezelfde mensch niet meer. Het jonge dochtertje, dat zijne vrouw hem over
eenige weken geschonken had en dat hij, zoo het scheen, met zooveel liefde had zien
geboren worden, werd hem als onverschillig; hij vluchtte de tegenwoordigheid zijner
vrouw, en er was geene spraak meer van feesten te geven of iemand te verzoeken.
Theresia wist niet waaraan dit alles toe te schrijven.’
‘Theresia, zegt gij!’ onderbrak weder Frans, ‘de vrouw heette dan Theresia?’
‘Ja wel, Theresia, indien ik het mij goed herinner...’
Eene lichte ontsteltenis verspreidde zich over het gelaat van Frans. Die
vrouwennaam Theresia moest hem ongetwijfeld dingen te binnen brengen, die voor
zijn geheugen onaangenaam waren.
‘Ga voort, ga voort,’ zegde hij eindelijk tot zijnen makker, en deze hernam:
‘Van dit oogenblik begon Theresia haren echtgenoot, zooniet te bespieden, ten
minste gade te slaan, en niets ontsnapte meer aan haar scherpzichtig onderzoek.
Zekeren keer, dat haar man afwezig was, bevond zij zich in zijne studiekamer, en
een briefje viel haar in het oog. Zij opende het en ziehier wat zij las:
‘Mijn verkleefde vriend!
‘Ik ben van mijne reis terug. - De lucht van Spanje was voor mijn zenuwstel niet
voordeelig. Gij weet, dat ik zeer gevoelig ben. Mijne gezondheid heeft veel geleden;
doch iets dat nog meer geleden heeft is mijne beurze. De gouden dukaten wegen in
Spanje niet zwaarder dan bij andere natiën en zijn even spoedig verteerd als de gouden
Napoleons in Frankrijk. Ik wilde wel, beste vriend, dat gij mijn klein fortuintje een
weinig hersteldet. Ik ben voornemens tot de deugd terug te keeren, en de hemel heeft
mij reeds voor mijne goede inzichten beloond, met mij uwe woon te doen ontdekken.
- Denkt gij niet, dat morgen, op het uur van den middag, een goede stond zou wezen
om elkaar eens te spreken. Hoe milder gij wezen kunt, hoe beter: wij zijn verkleefde
vrienden en gij kunt met niemand beter dan met mij deelen. Hadt gij den lust niet te
komen, dan kon ik wel zekeren brief, die van de zaak spreekt, bekend maken...
‘Uw verkleefde wacht u.’
‘GIOVANNI.’

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 3

176
Theresia las en herlas dien brief, en wist niet wat uit dit alles op te maken. Zij zag
gemakkelijk, dat een geheim daaronder moest schuilen: doch van welken aard was
dit geheim en welkdanig waren de banden, welke haren echtgenoot aan dien Giovanni
verbonden? Ziedaar eene vraag, die zij niet kon oplossen; doch welke niet naliet haar
de ziel te verontrusten. Zij besloot voortaan nog meer acht op haren gemaal te geven.
De handelwijze van dezen werd allengs geheimzinniger; bijna den ganschen dag
bleef hij van zijne woon verwijderd, en als hij dan des avonds terugkeerde, sloot hij
zich gewoonlijk op zijne kamer, na metterhaast een klein avondmaal genuttigd te
hebben. Theresia had het meermaals gewaagd hem met omzichtigheid over zijne
handelwijze te ondervragen; doch Charles ontvluchtte telkens die ondervragingen.
‘Wat zegt gij?... Charles?’ onderbrak Frans, ‘heette de echtgenoot Charles?’
‘Ja wel,’ zegde Frederik, ‘wat is daarin te verwonderen?’
‘O niets, vriend, niets; maar die namen zijn mij niet onverschillig,’ hernam Frans
met ontsteltenis, ‘zeg mij van waar was die echtgenoot?’
‘Ik geloof dat hij een Franschman was.’
‘En Theresia, van waar was zij?’
‘Heb ik het u niet reeds gezegd? Van Antwerpen.’
‘Van Antwerpen! zegt gij, van Antwerpen! Hadt gij ze aldaar te voren gekend?’
‘Dat herinner ik mij niet,’ zegde Frederik, eenigen tijd nadenkend blijvend, ‘neen,
ik geloof het niet.’
Frans wreef zich met de hand over het voorhoofd, en terwijl er een lichte glimlach
over zijn wezen liep, zegde hij verder:
‘Ga voort, vriend, ik vergat dat gij mij een ingebeeld verhaal doet.’
‘Ik verhaal u eene herinnering,’ zegde Frederik, op eenen kalmen toon, ‘tot hoeverre
ze waar is, dat geeft er niets aan; doch hoe meer ik er aan denk, hoe klaarder mij
thans de daadzaken voor oogen komen.’
‘Nog een woord, vriend, eer gij verder gaat,’ zegde Frans, de hand zijns vriend
grijpende en met moeite het treurige gevoel bedwingende, dat in zijnen boezem
oprees, ‘nog een woord: gij weet, dat ik u weleens gesproken heb van eene
ongelukkige liefde, die mijne jonkheid als onttooverd heeft!’
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‘Ik herinner het mij, Frans.’
‘Heb ik u ooit den naam van het meisje genoemd, of gezegd op welke wijze zij
mij is ontroofd geworden?’
‘Nooit, vriend. Dat gij eene ongelukkige liefde gevoed hebt, dat weet ik. Wie het
voorwerp derzelve geweest is, heb ik nooit geweten, of weet het nog niet. Uwe
droefheid was reeds zwaar genoeg, dan dat ik ze, door ondervragingen, nog zou
hebben willen vergrooten... Doch waartoe die vraag op dit oogenblik?’
‘Tot niets, vriend, tot niets. Eene vliegende gedachte... Ga voort, ik bid u.’
Frederik hernam zijn klein verhaal:
‘Theresia had opgemerkt, dat gedurende het grootste gedeelte van den nacht, het
licht op de kamer van haren echtgenoot bleef branden. Mocht hij den nacht met
werken doorbrengen? Zij dacht het; doch zij wilde er zich van verzekeren. Hare
vrouwelijke nieuwsgierigheid eischte zulks. Zekeren nacht dan, toen alles in stille
rust lag gedompeld, stond de jonge vrouw van hare legerstede op, en begaf zich, zoo
stil mogelijk, naar de kamer haars echtgenoots. Eenigen tijd bleef zij aan de deur van
het vertrek luisteren; doch niets dan eene zware ademhaling trof haar oor. Zij opende
de deur, zoo zacht mogelijk, en zag haren echtgenoot gekleed op zijne ruststede
uitgestrekt liggen. Zij naderde tot aan het voeteinde van het bed en bleef stilzwijgend
op den slapende staren. Deze scheen door eenen angstigen droom overvallen. Van
tijd tot tijd tastte hij met de handen voor zich in het ijdel en dan kwamen er woorden
uit zijnen mond, die vreemd in de ooren der vrouw klonken: ‘Ha,’ sprak de slapende,
‘ha, gij wilt mij onterven!... hier! schrijf en teeken dit papier!... of ik stoot toe... ja,
de dagteekening moet van vroeger tellen... Nu, sluit het daar in de kist... en den sleutel
hier, dien zal ik bewaren... Ah! ons doel is bereikt, Giovanni, mijne zaak is afgedaan...
nu de uwe... ah! wanschepsel!... ah! die laffe moordenaar! van mijne handen zal
hij!... Doemnis!...’ De vrouw durfde niet langer meer op de kamer verblijven. Zij
voelde zich de ziel door die geheimzinnige woorden geschokt en vreesde telken
stonde, dat haar echtgenoot mocht ontwaken. Bevend en de ziel door
onbeschrijfelijken angst overvallen, ging zij hare legerstede terugvinden, en bleef
het overig van den nacht in de treurigste overdenkingen doorbrengen. Zij vreesde
het geheim ontdekt te hebben, en sidderde bij die ontdekking. Haar leven werd
vergiftigd, en een worm

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 3

178
scheen haar aan het hart te knagen. Zij wachtte echter om te spreken.
‘Twee angstvolle maanden verliepen nog en de toestand der twee echtgenooten
verergerde langs beide kanten. Theresia vond geene rust meer en haar gemaal werd
allengs meer barsch en geheimzinnig.
‘Zekeren dag verspreidde zich het gerucht in den omtrek, dat men, in een bijgelegen
bosch, eenen vreemden reiziger had vermoord gevonden. Eene reispas, het eenige,
dat men bij hem bevonden had, gaf zijnen naam en zijn geboorteland te kennen. De
naam was Giovanni en Italië was het geboorteland van den vermoorde. Niets deed
gissen wie de dader dier moord mocht geweest zijn. - Die mare was als een
bliksemstraal voor den geest van Theresia: zij herinnerde zich den brief, dien zij op
de kamer haars echtgenoots ontdekt had, den naam, dien zij hem droomend had
hooren uitspreken! Zij besloot nu de zaak onbewimpeld te onderzoeken en te zien,
hoe groot haar ongeluk was, dan wel of zij zich bedrogen had en ongegronde
vermoedens had opgevat. Zij wachtte slechts tot den volgenden dag en deed haren
gemaal verzoeken bij haar te komen. Met een stuur gelaat voldeed de echtgenoot
aan dit verzoek, en toen hij binnengetreden was, sprak Theresia:
- ‘Charles, zet u neder, bid ik u, wij hebben over zaken van groot aanbelang te
spreken.’
- ‘Van groot aanbelang?’ herhaalde de echtgenoot, ‘en welke zijn dan die groote
belangen?’
‘Die woorden werden op eenen kouden toon uitgesproken en Theresia voelde er
zich gansch door ontsteld. Zij hervatte echter moed en ging voort:
- ‘Wij zijn thans ruim twee jaren in den echt getreden, Charles, en, tot over eenigen
tijd, hebben wij in vrede geleefd, zooals het behoort. Dan, waarom zijt gij sedert kort
van levenswijze veranderd, waarom spreken wij thans elkander zoo weinig, waarom
zijt gij meest altijd van uwe woon afwezig, met één woord, waarom zijt gij
veranderd?’
- ‘Dat zijn vragen, welke moeilijk te beantwoorden zijn,’ zegde de echtgenoot de
schouders ophalende, ‘zooals ik ben, ben ik, en ik moet er mij denkelijk goed bij
bevinden.’
- ‘Gij bevindt er u niet goed bij,’ zegde de vrouw; ‘want dan zoudt gij er zoo
mismoedig niet uitzien,’ en de stem hooger verhef-
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fende, ging zij voort: - ‘Charles, er is iets dat u knaagt! Spreek op, deel mij de smart
mede, die in uwen boezem bedoken ligt: er is iets dat u pijnigt!...’
- ‘Ik versta u niet!’ zegde Charles, en hij wilde opstaan, om het vertrek te verlaten.
Doch Theresia, nader tredende, vatte hem bij de hand en dwong hem terug neêr te
zitten:
‘Er moet eene uitlegging plaats grijpen,’ zegde zij, ‘ik wil niet langer in dien staat
voortleven. Uwe handelwijze moet uitgelegd worden.’
‘En wat beteekenen al die woorden?’ riep Charles, terwijl de kleur der gramschap
zich over zijn gelaat verspreidde. - ‘Wat wilt gij weten, wat wilt gij vragen, wat wilt
gij onderzoeken?’
- ‘Ik wil veel weten en veel onderzoeken,’ hernam de vrouw met eenige drift,
‘omdat ik u verdenk...’
- ‘Gij verdenkt mij!...’ En Charles werd bleek als een doode. ‘Gij verdenkt mij en
waarvan verdenkt gij mij?’
- ‘Bedaar en hoor mij aan,’ zegde nu Theresia op statigen en meer kalmen toon.
‘Toen gij mij trouwdet, bezat ik weinig en gij boodt mij een groot fortuin aan. Tot
hiertoe heb ik met kalm gemoed het genot van dien rijkdom gehad; thans begin ik
er eenen afkeer voor te gevoelen, en ik verwijt mij dit genot dagelijks.’
- ‘En waarom dat, mevrouw?’ zegde Charles, de armen over elkaar kruisende, en
terwijl een helsche grimlach zijne lippen deed beven.
- ‘Omdat ik,’ antwoordde de vrouw, ‘omdat ik verzekerd ben, dat wij een kwalijk
verkregen fortuin bezitten.’
- ‘En wie beweert dat! Wie durft...!’
- ‘Ik beweer dat, en ik durf het u zeggen.’
- ‘Mijn fortuin is mij door mijnen oom nagelaten!’ schreeuwde Charles.
- ‘Gij hebt het hem met geweld afgetroggeld; gij hebt hem met geweld gedwongen!
en de ouderling heeft gehoorzaamd... beef niet... ik weet alles! en dan, dan heeft
Giovanni...’
- ‘Zwijg! zwijg!’ gilde de echtgenoot.
- ‘Ziet gij?’ hernam de vrouw, terwijl tranen over hare wangen biggelden, daar zij
thans de verzekering gekregen had van de handelwijze haars mans.’ Ziet gij?..
‘herhaalde zij. ‘En gij hebt met Giovanni moeten deelen; maar de booswicht heeft
niet genoeg gehad!

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 3

180
Hij heeft u over eenigen tijd de wandaad komen herinneren. Gij hebt hem de eerste
maal de handen gevuld; doch hij is teruggekomen...’ En zich tot aan het oor van
Charles bukkende, fluisterde zij voort: ‘En nu hebt gij, door eene tweede moord, de
eerste willen bedekken...’
‘Alsof de echtgenoot den beet eener slang gevoeld hadde, bonsde hij op eens recht,
bij het hooren dier woorden, liep als een uitzinnige rond het vertrek, met de vuisten
in elkaar geklemd, en kwam zich eindelijk afgemat voor de voeten van zijne vrouw
werpen:
- ‘Genade! genade!’ snikte hij, ‘lever mij toch niet aan het gerecht over! De
goddelijke Voorzienigheid heeft mij niet ongestraft willen laten!’
- ‘Dat ik u aan het gerecht overlevere!’ zegde Theresia terwijl tranen in overvloed
over hare wangen rolden, ‘God behoede mij voor zulk eene daad! Theresia is geene
laffe vrouw! Sta op, en luister nu naar mijn besluit... Morgen verlaat ik u; mijn kind
gaat met mij, en nooit zult gij ons wederzien. Zonder fortuin hebt gij mij tot vrouw
genomen; ik zal u in denzelfden staat verlaten. Ik wil geen fortuin, dat met bloed
gekocht is; poog nooit mij weder te zien, ik ken u niet meer...’
- ‘Dan zal ik ook vertrekken!’ riep Charles, ‘ik blijf hier niet langer!’
- ‘Het staat u vrij,’ zegde Theresia; ‘doch indien ik u eenen raad mag geven, dan
zoudt gij beter doen nog eenigen tijd alhier te vertoeven; uw vertrek kon achterdocht
opwekken en u als den dader der moord doen vervolgen. Niemand zal mijne
afwezendheid gewaar worden; gij kunt zeggen, dat ik naar de zeebaden vertrokken
ben... Ga nu weg...’
‘En Theresia liet zich op eenen zetel neêrvallen. Onmogelijk is het te beschrijven
welke neerslachtigheid zich thans van den schuldigen echtgenoot had meester
gemaakt. Hij vreesde en beefde voor de straf zijner misdaden. Hij wilde Theresia
vergeving afsmeeken, haar medelijden inboezemen; doch niets was bekwaam de
vrouw van haar besluit te doen afzien. Eindelijk verliet Charles, half zinneloos, het
vertrek en hij herzag zijne vrouw niet meer.
‘Des anderdaags, nog eer de zon in den hemel te pralen stond, vertrok Theresia
met een postrijtuig tot aan de dichtstbijgelegene stad. Daar zond zij het rijtuig weg,
trok eene eenvoudige kleeding aan, en men hoorde van haar noch van haar kind niet
meer.’
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Hier hield Frederik op met spreken en begon zijne pijp aan te vullen. Het wezen van
Frans had eene onrustige uitdrukking verkregen. Hij staarde eenigen tijd sprakeloos
en met de grootste aandacht zijnen vriend aan en vroeg hem eindelijk:
‘Vriend Frederik, zoudt gij mij die Theresia niet kunnen afschilderen?’
‘O, gemakkelijk, vriend. Mij dunkt ik zie ze nog... Eene ranke, welgemaakte vrouw;
handen verwonderlijk schoon van vorm; een langwerpig aangezicht; breed voorhoofd,
blonde haren en donkerblauwe oogen; welbesneden lippen; een fijne neus, waar men
den Griekschen vorm kon in terugvinden; eene eenigszins fiere en gebiedende
houding: eene echt schoone jonge vrouw.’
En Frederik ging voort met zijne pijp te vullen.
Frans lag met het aanzicht in de handen op tafel, en mompelde binnensmonds:
‘Verwonderlijk, onbegrijpelijk! Het is naar het leven afgeschilderd. Kon zulk iets
waar wezen! Ik verlies er mij in!...’
Doch die gedachten als uit den geest verdrijvende, richtte Frans nu weder het hoofd
recht, en nam eene zoo onverschillig mogelijke houding aan. Na verder eenige
onbeduidende aanmerkingen op het verhaal gemaakt te hebben, deed hij aan zijnen
vriend opmerken, dat de nacht begon te vorderen, en hij lust had zijne slaapstede op
te zoeken. Frederik voldeed aan dit verzoek en weldra gaven zich de twee vrienden
aan den slaap over. Toen het vertrek in het duister gedompeld was, gaf de
kunstschilder eenen vrijen loop aan zijne overdenkingen: hij herdacht het verhaal
en, hoe weinig hij ook aan deszelfs echtheid kon geloof geven, daar hij moeite deed
het alles als eene droomerij van zijnen vriend te beschouwen, kon hij echter zijnen
boezem niet beletten te kloppen noch zijn oog niet bedwingen zich door den slaap
te laten toeluiken. Het is mogelijk, dacht hij, eene ware geschiedenis, die men hem
verhaald heeft en die hij nu meent zelve gezien te hebben. Hij bracht eenen treurigen
nacht door en het was slechts toen de eerste stralen der morgenzon in de lucht
schitterden, dat het hem gegeven werd een weinig in te sluimeren. Hij had den
ganschen nacht noodig gehad, om zich, bij middel van zijne wijsbegeerte, te
overtuigen, dat het verhaal een verdichtsel was, en dat zijn vriend hem slechts een'
zijner droomen verteld had. - Was hij nu ook wel ten volle van die meening overtuigd?
Ziedaar wat wij niet durven beslissen: he sterkste ziel is soms licht- en bijgelnovig.
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XII.
Des morgens, met het krieken van den dag, was Frans reeds te been, en zat geduldig
het ontwaken van zijnen vriend af te wachten. Toen deze laatste de oogen ontsloot,
schelde Frans den bediende van het gasthof en gebood hem het ontbijt op te brengen.
Toen beiden aan tafel zaten, spraken zij over het bezoek, dat zij, dien morgen, bij de
moeder van den afgestorven vriend Walter moesten afleggen.
‘Ik ben nieuwsgierig,’ zegde Frederik, ‘om die brave lieden te leeren kennen; ik
ben zeker, dat onze zielen elkaar zullen begrijpen.’
‘Ik twijfel er geenen stond aan,’ antwoordde Frans. ‘De vriendschap, die de twee
vrouwen mij gewijd hebben, zult gij weldra met mij deelen. Jammer maar, dat wij
na zulke treurige omstandigheden aankomen: ik ben er verzekerd van, de droefheid,
die het afsterven van Walter haar veroorzaakt heeft, zal nog immer even pijnigend
in het hart der twee vrouwen besloten liggen.’
‘Jammer ook,’ hernam Frederik, ‘dat ik zulke zwakke trooster ben.’
‘Ik reken nogtans veel op u, vriend.’
‘Dan zult gij denkelijk zonder den waard gerekend hebben,’ zegde Frederik.
‘Wanneer ik droefheid zie, kan ik wel mede weenen; doch ik weet geene woorden
te vinden, die de ziel der bedrukten kunnen opbeuren.’
‘Het zijn niet altijd de woorden, vriend, die het grootste vermogen op de ziel der
lijdenden uitoefenen. Eene warme deelneming, die niet gemaakt is, maar natuurlijk
uit het hart voortvloeit, heeft dikwijls meer kracht dan de schoonste volzinnen, die
de mond zou kunnen uitbrengen, en ik ken het zacht gevoel, dat in uw hart besloten
ligt.’
‘Het zal van mij niet afhangen!’ hernam Frederik met eenige geestdrift. ‘Indien
ik mijn leven moest ten beste geven, om de twee vrouwen gelukkig te maken en haar
de rust des harten terug te geven, ik zou geenen stond aarzelen.’
‘Goed, vriend, indien gij reeds met zulke gevoelens bezield zijt, wat zal het dan
wezen, wanneer gij die twee hemelsche wezens van naderbij zult hebben leeren
kennen?’
Zoo bleef de samenspraak nog eenen geruimen tijd voortduren, tot
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dat men eindelijk, als de morgen meer gevorderd was, besloot het bezoek te gaan
afleggen.
Beide vrienden stapten het gasthof uit en wandelden eenigen tijd, arm aan arm,
door de straten van Dusseldorf. Frans deed, gedurende dien kleinen tocht, reeds aan
zijnen vriend de merkweerdigheden der stad aanmerken, welke zich op hunnen weg
voordeden. Doch Frederik sloeg ter nauwernood eenen vluchtigen blik op dit alles
en scheen in gedachten verdwaald. Ook zag Frans, dat eene lichte zenuwschokking
het lichaam van zijnen vriend ontstelde. Hij vroeg hem of hij zich onpasselijk
gevoelde.
‘Toch niet,’ zegde Frederik, ‘maar ik weet niet wat er in mijn binnenste omgaat;
ik voel mij de ziel ontsteld; ik zou reeds niet de twee vrouwen willen kennis gemaakt
hebben en vrees den stond van die kennismaking. Zijn wij nog ver van hare woning
verwijderd?’
‘Gij kunt ze van hier ontdekken,’ zegde Frans. ‘Ziet gij ginder dien breeden
voorgevel, eene echte oude schilderachtige woning?’
‘Ik zie het vriend; doch laten wij nog niet binnentreden; doen wij liever eerst nog
eene kleine wandeling, dan zal ik mij meer bedaard gevoelen.’
‘Gelijk gij verkiest,’ zegde Frans. ‘Laten wij eens dit oude gebouw ginder gaan
bezichtigen.’
‘Laten wij liever niets bezichtigen, vriend Frans; doen wij eene wandeling alsof
wij ons te Antwerpen bevonden, en alsof de merkwaardigheden van Dusseldorf ons
overbekend waren.’
‘Zooals gij het verlangt,’ zegde Frans, en nog eenigen tijd bleven de vrienden in
de stad rondkuieren. Eindelijk toch besloten zij het bezoek te gaan afleggen en
bevonden zich weldra in de ontvangstzaal van de woning der moeder van Walter.
Nauwelijks waren zij daar binnengetreden, toen de vrouw verscheen.
‘Wees welkom, beste vriend Frans,’ riep Klara op eenen zachten toon uit, ‘wees
welkom! wij hebben u reeds lang verwacht. Heb dank voor uwe goede vriendschap...’
En dan, zich tot Frederik wendende en hem de hand aanbiedende, ging zij voort:
‘En mijnheer is ongetwijfeld de vriend, van wien gij ons meermaals gesproken
hebt? Dat hij ook welkom weze!’
Frederik voelde zich thans volkomen in zijnen schik en antwoordde, de hand der
vrouw tusschen zijne beide handen geklemd houdende:
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‘Mevrouw, het verwondert mij niet, zoo mijn goede Frans u meermaals over mij
gesproken heeft; hij is zoozeer aan zijne vrienden verknocht en zijne vriendschap
voor mij is zoo levendig, dat hij ongetwijfeld u zijne gedachten over mij zal
medegedeeld hebben. Alleenlijk vrees ik, dat hij mij wat al te voordeelig zal
afgeschilderd hebben, en dat het origineel veel tegen het portret zal moeten verliezen.’
‘Ik deel in die meening niet, mijn goede heer,’ zegde Klara; doch Frans, de
samenspraak onderbrekende, zegde:
‘Vriend Frederik, gij maakt vandaag complimenten; dat zijt ge niet gewoon?’
‘Mevrouw,’ hernam Frederik, ‘hij noemt dat complimenten; en welken naam zal
hij dan aan mijne woorden geven wanneer ik u zal zeggen, dat hij mij, in mijne
jongste krankheid, als eene ziekedienster heeft opgepast, dat hij nacht of dag mijne
bedsponde niet heeft verlaten, en mij uit de handen des doods verlost heeft en nu
nog mijne zwakke stappen onderschraagt.’
‘Vriend, vriend,’ zegde Frans, terwijl een lichte schaamteblos zich op zijne wangen
vertoonde, ‘vriend, vriend: zoo genomen dat dit alles waar was, waartoe dan nog...?’
‘Beneem mij het genoegen niet, Frans, u recht te doen: het is de eerste maal, dat
ik van mijne dankbare gevoelens kan spreken, en ik heb de gelegenheid niet willen
laten voorbijgaan; want als wij alleen te zamen zijn, zoudt gij mij dra den mond
stoppen, indien ik van zoo iets durfde gewagen. Nu, mevrouw,’ ging Frederik, niet
eenen zachten glimlach op het wezen en zich tot Klara terugwendende, voort, ‘nu
belet uwe tegenwoordigheid hem zulks te doen, en het is den eersten dank, dien ik
u reeds schuldig ben; ik zal hem meermaals in zulke verlegenheden brengen...’
Frans meende te antwoorden; doch Klara, het woord opvattende, zegde met eenen
vriendelijken lach:
‘Heer Frans, spreek niet, ik ben van het gevoelen van uwen vriend en al wat gij
zeggen kunt, zou mijne meening niet kunnen veranderen.’
‘Indien het zoo is, mevrouw, dan moet ik mij wel ten onderen geven,’ zegde Frans.
Die kleine onbeduidende samenspraak had Frederik van stonden aan in volle kennis
gebracht en het was hem alsof hij Klara van jongs af gekend hadde.
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‘Daar is mijne dochter,’ zegde de vrouw, en men hoorde inderdaad iemand het vertrek
naderen.
De twee jongelieden stonden nu van hunnen zetel recht en hielden de oogen naar
den ingang der kamer gewend. De deur ging open en Elisa trad binnen.
‘God!’ gilde Frederik op denzelfden stond, en hij viel terug in zijnen zetel neder.
Allen verschrikten bij die uitroeping en bleven diep getroffen staan. Weldra, nadat
zij de oogen op Frederik geslagen hadden, omringden zij den jongeling en bezagen
elkander ondervragend, niet wetende wat er gebeurde noch wat er te doen stond.
Frederik lag in zijnen zetel, met de handen in elkaar geslagen, het hoofd half
gebogen en de oogschelen gedeeltelijk toegeloken. Geene beweging was er in zijne
ledematen te ontdekken; op zijn aangezicht stond eene zalige uitdrukking te lezen
en het scheen alsof hij zich in hemelsche gedachten verlustigde.
‘Wil ik om den geneesheer zenden, heer Frans?’ vroeg de moeder.
‘Toch niet, mevrouw,’ zegde Frans, die, gansch ontsteld, zijne oogen van zijnen
vriend niet afwendde, ‘de geneesheer kan hier niets te weeg brengen; ik ken de
zwakke lichaamsgesteltenis van mijnen vriend en, zoo ik mij niet bedrieg, zal deze
bezwijming van korten duur wezen.’
‘Maar kunnen wij niets aanwenden, om de bezwijming te doen ophouden?’
‘Het zou er niets aan baten, mevrouw. De geneesheeren hebben mij die eenigszins
wonderbare overvallen uitgelegd, en mij mijne handelwijze voorgeschreven. Het
zijn de gevolgen van de zenuwziekte, welke mijnen vriend tot op den boord des grafs
gebracht heeft; naarmate zijn lichaam thans in krachten zal aanwinnen, zullen ook
die uitwerksels der sterke aandoening verdwijnen. Stel u gerust, het is niets; laten
wij hem slechts in vrede en, eer het eene halve uur verder is, zal het zijn alsof er niets
gebeurd ware.’
Hoe geruststellend die woorden van Frans ook schenen, konden zij echter de twee
vrouwen niet beletten eenen zwaren angst in het hart te voelen. Zij bleven voor den
jongeling onbeweegbaar staan en hielden hare blikken van hem niet afgewend, als
wilden zij bespeuren of er zich niet eenige teekens van herleving zouden opgedaan
hebben. Op het wezen van vrouw Klara stond eene warme deelneming afge-
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schilderd. Naast den zetel van Frederik gebukt, sloeg zij de ademhalingen zijns
boezems gade en deed dezer kalmte aan Frans opmerken. De jongeling knikte zachtjes
tot antwoord, en bleef sprakeloos op zijnen vriend staren. Wat Elisa betreft, zij had
zich op een voetbankje, dat voor den zetel van Frederik stond, laten neêrglijden, en
zat daar als in bespiegeling voor den jongeling. Schoon was het meisje zooals zij
daar zat, buitengewoon schoon was zij. Het bruine haar hing haar in twee gladde
strenen naast het hoofd en omkranste een wezen, dat voor de schoonste droomerijen
der dichters niet moest wijken. Er was iets in haar gelaat, dat aan den hemel deed
denken en ten zelfden tijd de menschelijke schoonheid tot in den hoogsten graad
voorstelde. De lichtbruine tint, die over hare zijden huid verspreid lag, verzachtte
nog de opale kleur van hare groote blauwe oogen, waarin men het waterachtige als
met eenen zachten gloed gepaard zag. Fijne wenkbrauwen en lange wimpers gaven
te meer aan hare blikken eene soort van zalige geheimzinnigheid en van innige
stemming tot de dichterlijke droomerij. Een fijn besneden neus, die recht afdaalde,
deed het ovaal van het gansche gelaat nog lieflijker voorkomen, en de mond, waar
twee reien ivoren tanden in glinsterden, bezat eene uitdrukking, die men zich wel
zou kunnen inbeelden, doch tot welker beschrijving de menschelijke taal onmachtig
is. Haar lichaam was met die vrouwentengerheid bedeeld, welke voor het oog eens
kunstenaars zoo verleidend is en waarbij hij de grondvormen vindt, om tot het ideale
schoon op te klimmen... Was Elisa immer Bene betooverende schoonheid, nog
hemelscher scheen zij op dit oogenhlik, daar zij zoo, voor de voeten van Frederik
gebogen, de ziel door het gevoel van zusterlijke deelneming overgoten voelde.
Ofschoon zij den jongeling slechts voor de eerste maal zag, voelde zij zich als met
hem lijden en de blikken, welke zij soms op hare moeder en op Frans wierp, schenen
als te willen vragen, of men dan toch niets kon aanwenden, om dien pijnlijken toestand
te doen ophouden.
Eenen langen tijd bleven de vier personen hunne zelfde houding bewaren, toen er
zich eindelijk eenige beweging in de oogschelen van Frederik opdeed, en zijne hand
zich roerde. Niet zoodra had Frans die beweging bemerkt of hij stapte nader tot zijnen
vriend, en zich tot hem bukkende, legde hij zijne hand op het voorhoofd des
bezwijmden. Frederik, de oogen thans openende en ze in die van Frans wendende,
zegde met eene zwakke stem:
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‘Zij is het!’
‘Wie dan, goede vriend?’ vroeg Frans.
‘Lydia.’
‘Hoe Lydia?’
‘Lydia! zeg ik u.’
‘Spreekt gij van Walters zuster?’
‘Ja, het is Lydia, levend, zooals ik ze gezien heb; uitgenomen het blanke kleedsel.’
‘Verdwaal niet verder, beste vriend,’ zegde stil de kunstschilder, ‘herneem uwe
klaarzichtigheid, ik bid u: zie dat gij die kracht op uwen geest uitoefenet.’
‘Ik ben nimmer klaarzichtiger geweest, mijn goede Frans, ik zeg u dat zij het is...’
Klara en Elisa, die niets van die kleine samenspraak verstaan hadden, doch genoeg
zagen, dat de jongeling voor goed van zijne bezwijming herkwam, voelden zich het
hart met blijdschap vervuld. Elisa liet haar genoegen luidop kennen, en riep met eene
zachte stem, terwijl zij recht stond:
‘O, het is beter, het zal gedaan wezen!’
‘En hare stem ook!’ zegde Frederik, op het hooren dier woorden, aan zijnen vriend.
‘O ik misgrijp mij niet, zij is het, zeg ik u!’
Frans drukte het hoofd van zijnen vriend tegen zijne borst en hield hem zoo eenigen
tijd vastgeklemd. Frederik bleef eenige stonden rusten, tot dat hij eindelijk zijn hoofd
zachtjes losrukte en zijnen vriend een weinig deed verwijderen, hem nogtans bij de
hand geklemd houdende. Hij wierp nu zijnen zachten blik op de twee vrouwen, en
zonder dat de woorden uit zijnen mond kwamen, kon men reeds op zijn gelaat lezen,
hoe dankbaar hij voor de deelneming was, die men hem betoonde. Klara naderde en
vroeg hem hoe hij zich gevoelde:
‘Het kan niet beter wezen, mevrouw,’ zegde de jongeling, ‘ik voel mijne krachten
gansch terugkomen. Vergeef mij, bid ik u, de stoornis, welke u dit geval mag
veroorzaakt hebben.’
‘Spreek zoo niet, heer Frederik, er is hier geene stoornis; heeft dit klein ongeval
ons gesmart, het is omdat wij aan uw lijden deel nemen.’
‘O, ik weet, dat gij goed zijt, mevrouw, al te goed...’
‘Wilt gij, dat wij u thans met uwen vriend alleen laten? Gij hebt
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nog een weinig rust noodig. Intusschen zult gij gansch hersteld wezen, als het uur
des middagmaals zal gekomen zijn.’
‘Zooals gij doet, zal wel gedaan wezen, mevrouw.’
‘Tot straks dan, heer Frederik,’ zegde Klara en zij verliet met hare dochter het
vertrek.
Elisa had verder geen woord meer uitgesproken, ofschoon zij, gedurende de laatste
samenspraak, achter hare moeder verscholen, hare blikken gedurig op den jongeling
had gevestigd gehouden. Bij het uitgaan stuurde Frans haar eenige woorden toe, haar
smeekende hem te vergeven, indien hij, door de verzorging zijns vriends, tot dan toe
vergeten had naar haren toestand te vernemen.
Toen de vrouwen vertrokken waren, schoof Frans zijnen zetel tot bij dien van
Frederik en zegde:
‘Vriend, indien wij thans te Antwerpen op mijne werkkamer waren of in uw
studievertrek, zou ik eens terdegen opspannen. Zoudt gij het willen gelooven?’
‘Gij zoudt mogelijk niet ten volle ongelijk hebben, vriend Frans, ik ben er zelve
in verlegen. Eene aardige kennismaking, in der waarheid, als die welke met eene
bezwijming begint. Doch, ik vraag het u! Gij weet wat ik u al van Lydia verhaald
heb, en denk eens welk uitwerksel het op mij moet gedaan hebben haar thans levend
te zien.’
‘A sa! bij alle duivels!’ zegde Frans, ‘gij gaat toch niet gelooven, dat Elisa die
Lydia is, die gij in uwe verbeelding...?’
‘Gelijk gij het noewen wilt, vriend. Wij zullen daar thans niet verder over twisten;
doch vormen, aangezicht en stem, alles is hetzelfde, uitgenomen het zwarte kleedsel,
waarin de zuster van den afgestorven vriend Walter gehuld is.’
‘Zooals gij zegt, wij zullen daar niet langer over twisten,’ herhaalde Frans, ‘doch
eene zaak zou ik u verzoeken en, indien gij mij het toelaat, opleggen, dat is van niets
van dit alles te gebaren, en het woord van Lydia uit uwen mond niet te laten vallen.
Ik ken u, ik versta uwe woorden, ik weet wat er in u omgaat; doch spraakt gij met
anderen zooals met mij, dan kon men licht eene onvoordeelige gedachte van u
opvatten, en dat wil ik niet.’
‘Ik weet, dat gij voor mijn welzijn bezorgd zijt, vriend Frans, en ik zal u
gehoorzamen. Gij hebt sedert mijne ziekte het bevel over mij en, om zoo te zeggen,
den last aangenomen mijne voetstappen te richten; wijs mij de wegen aan en ik zal
ze bewandelen.’
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‘Ik weet, dat gij van goede meening zijt; doch gij zoudt u meer geweld moeten
aandoen en trachten zelve de goede baan te kiezen.’
‘Dat ook zal komen, beste Frans, gij zult over mij voldaan zijn, ik verzeker het u;
wat mij daareven overkomen is, zal geene tweede maal geschieden. Daar is er mijne
hand op. Spreek ik nu niet kalm en bedaard?’
‘Mocht ik u immer kalm en bedaard zien en u ook van de kalme geestdrift voor
altijd verlost weten: mijne vreugde zou oneindig zijn, mijn goede makker.’
Nog eenigen tijd gingen de twee vrienden in hunne samenspraak voort, die allengs
meer en meer zachte gemoedsuitstortingen deed geboren worden, tot dat Klara
eindelijk het vertrek binnentrad en, na eenige woorden over den toestand van Frederik
gesproken te hebben, de jongelieden verzocht haar te volgen, zeggende dat het
noenmaal hen wachtte.
In het prachtige vertrek, waar het noenmaal opgedischt was, bevond zich reeds
Elisa, en het was niet zonder eenige aandoening, dat zij de twee jongelieden zag
binnentreden. Hare houding nogtans duidde niets van die lichte ontsteltenis aan en,
eenige treden voorwaarts doende, vernam zij in korte woorden naar den toestand van
Frederik.
‘O het is gedaan, mejuffer, het is gedaan,’ zegde Frederik; doch meer kon hij niet
uiten en zijne zachte oogen bleven naar het meisje gewend. Hij verloor echter weldra
die houding, daar vrouw Klara, hem zachtjes den arm rakende, eenen zetel aan de
tafel aanwees en hem verzocht zonder plichtplegingen plaats te nemen.
Bij de sprakeloosheid, welke men gewoonlijk bij den aanvang van eenen maaltijd
kan waarnemen, vond Frans den tijd, om eenigszins den toom aan zijne bedenkingen
te geven. De toestand, waarin hij verkeerde, ofschoon hij voor het uiterlijke niets
buitengewoons, niets merkwaardigs opleverde, was een pijnlijke toestand, en de
jongeling bevroedde zulks in al zijne uitgestrektheid. De verwijdering van het
vaderland met eenen vriend, dien men hem als een' broeder toevertrouwd had; de
ziekelijke toestand van dien vriend en de weinige hoop op volkomene genezing; dan
het daarzijn in de woning van zijnen zoo zeer geliefden Walter, over wiens dood hij
nog geen woord had durven spreken, uit vrees van de droefheid der twee vrouwen
te zien losbersten; de wonderbare houding van zijnen vriend Frederik zelven, en

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 3

190
eindelijk, bekennen wij het ook, het vreemde verhaal, dat die laatste hem den avond
te voren gedaan had en welk niet naliet zijnen geest te ontrusten, hoe hij ook moeite
had aangewend en nog aanwendde, om het alles als droomerij te beschouwen.
Werd de ziel van Frans inwendig door treurig nadenken geschokt, de zielen der
andere dischgenooten ook waren niet minder ontsteld. Frederik kon zijne oogen van
het jonge meisje niet afwenden. Voor hem was zij de Lydia van Wolfang; en hij was
er niet ver van verwijderd te gelooven, dat het zalige schepsel op aarde teruggedaald
was. Er waren stonden, dat hij rond zich niets anders meer dan de maget ontwaarde,
en dan zag hij in haar wezen eene nog meer hemelsche uitdrukking stralen; een gloed
van licht scheen zich rond haar te verspreiden; het zwarte rouwgewaad verdween
voor de oogen van den opgetogen jongeling en werd door het blanke kleedsel, het
echte kleedsel van Lydia vervangen. - Dan weêr verdween op eens die
zinsbegoocheling. Het meisje zat voor Frederik in haren natuurlijken toestand: het
was wel het echte evenbeeld van de Lydia, die hij soms, op de stonden van heilige
geestverrukking, gezien had; doch het was ook de zuster van Walter; hij moest er
zich van overtuigen. Zij zat daar met hem aan het noenmaal; naast hare zijde zat zijn
vriend Frans, en tusschen hem en haar bevond zich de moeder van het meisje.
Gedurende die laatste stonden van beschouwing voelde zich de jongeling het hart
ontevreden: hij hadde zich willen overtuigen, dat het meisje, dat daar met hem
tegenwoordig was, dezelfde was als die, welke hij onder eenen anderen naam had
leeren kennen. Hij verdwaalde in die bedenkingen en de onrust maakte zich van zijn
hart meester.
Vrouw Klara was treurig en zulks was klaarblijkend op haar blanke aangezicht te
lezen. Wellicht dacht zij, wanneer zij het oog op Frans richtte: weleer had ik ook
een' zoon, die door gezondheid rijk was, en wiens goede inborst mij als een balsem
in mijne smarten versterkte. Hij was mij immer een trooster, toen het wreede lot ons
zoo nijpend beproefde; hij was mij in den nood een helper, in de vreugde eene oorzaak
van grootere vreugde. Met ons wist hij te lijden, en onze smart verzoette hij, terwijl
hij zijne eigene droefheid tot eenen hoogeren graad voelde klimmen. - En nu, nu het
lot scheen opgehouden te hebben ons te vervolgen, nu het fortuin ons weder tot onzen
vorigen staat had teruggevoerd, nu wordt hij aan het kalme huiselijke geluk ontroofd,
nu doodt eene onbekende smart den jeug-
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digen jongeling, en goedheid, kunde en alles, het moet met hem ten grave zinken.
God! God!... Doch dan, wanneer die gedachten zoo hare ziel overweldigden, dan
oefende de vrouw als eene bovenmenschelijke kracht op zich uit, en haar wezen bleef
wel treurig, maar kalm en bedaard, maar goed en liefdevol: een echte spiegel van de
reine ziel, die in haar binnenste woonde.
Wat het lieve meisje betreft, het ware moeilijk den toestand harer ziel af te
schilderen. Nu en dan wierp zij eenen oogslag op hare moeder, als wilde zij, door
het onderzoeken van het aangezicht dezer laatste, raden welke gewaarwordingen er
zich in het hart der brave vrouw opdeden. Hoe gevoelvol Elisa ook was, hoe zeer
haar hart ook door de minste aandoening kon geschokt worden, wist zij echter
derzelver ongestuimige bewegingen, als in eenen gedurigen toom te houden; zij bad
door de gewoonte eene groote kracht op hare verbeelding gekregen, en wist, wanneer
het noodig was, de smarten, die haar pijnigden, te verbergen en een open gelaat te
vertoonen, dan zelfs, wanneer haar boezem door de innigste martelingen gefolterd
werd. De rampspoed en het moedige voorbeeld haars broeders hadden haar dit
zielvermogen doen verkrijgen, en toen Walter gestorven was, had zij de taak op zich
genomen, ten gedurigen steun en ter heilige vertroosting aan hare moeder te
verstrekken. Dit besluit had haren moed vergroot, en terwijl zij thans aan den maaltijd
gezeten was en vluchtelings de houding en gebaren van Frederik gadesloeg, nam zij
ook voor, de ziel diens jongelings op te beuren en, zoo 't noodig was, te vertroosten;
want zij dacht klaar genoeg te zien, dat zijne krankheid eerder eene zielenonrust dan
wel iets anders was.
Als men nu nagaat, hoe elk onzer personaadjen zich door diepe bedenkingen voelde
weggesleept, dan zal men ook licht begrijpen, waarom het middagmaal bijna
sprakeloos werd doorgebracht, en hoe het kwam, dat er weinig meer woorden
gewisseld werden dan die, welke men gewoon is gedurende het eten te zeggen,
wanneer men zich met dagelijksche gasten aan tafel bevindt.
Toen de disch ten einde was geloopen en men nog eenige stonden in stille rust
had doorgebracht, stond Frederik eensklaps van zijnen zetel recht, greep de hand der
moeder en zegde:
‘Mevrouw, toon ons eens de kamer, waar onze arme vriend den laatsten adem
gegeven heeft.’
Die woorden deden een verschrikkelijk uitwerksel op de aanhoor-
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ders. Klara en Elisa werden bleek als twee dooden, en Frans, nu ook rechtstaande en
den arm van Frederik grijpende, riep uit, terwijl twee tranen in zijne oogen parelden:
‘Vriend, vriend, welke vraag! Welke zielsscheurende woorden spreekt gij uit!’
‘Laat mij begaan, Frans; wij moeten nadere kennis met elkander maken,’ zegde
Frederik, en zijne oogen blonken alsof ze door een hemelsch vuur ontstoken waren.
‘Frederik! Frederik!’ hernam de kunstschilder, ‘welke handelwijs! Is dat wel wat
gij mij beloofd hebt?’
‘De heer Frederik heeft gelijk,’ zegde Elisa, nu insgelijks rechtstaande, ‘ja, laten
wij het vertrek mijns broeders gaan bezichtigen.’ En de stem van het meisje scheen
als met tranen doormengd, ofschoon hare blauwe oogen helder en even zacht bleven.
‘Gaan wij,’ zegde Klara nu ook, en men verliet de eetzaal.
Wie de twee vrouwen en den kunstschilder op dit oogenblik hadde kunnen
gadeslaan, ware zeker diep door hunne houding getroffen geworden. Het was alsof
zij, tot sterven veroordeeld, de stem van den beul gehoord hadden en tot de
gerechtsplaats naderden. Frederik alleen scheen moedig, alhoewel door eene statige
gewaarwording in het diepste der ziel aangedaan. Hij had, bij het uittreden des
vertreks, zijnen arm Elisa aangeboden, terwijl Frans de moeder in haren gang
ondersteunde.
Men klom den breeden trap op en men hield weldra aan eerie deur stil. - Elisa
zegde:
‘Het is daar, mijnheer!’
Frederik opende, bij het hooren dier woorden, de deur van het vertrek en, de hand
van Elisa zachtjes grijpende, deed hij haar binnentreden. Hij zag de uitdrukking niet,
welke zich op dit oogenblik, waaraan zijne handelwijze eerie zekere plechtigheid
verleend had, op het gelaat van Elisa verspreidde; doch hij voelde de hand des meisjes
in de zijne beven, en dit gevoel deed als eenen elektrieken schok in het lichaam des
jongelings ontstaan. Hij bedwong echter die kleine ontroering, stapte verder het
verblijf in en wees het meisje eenen zetel aan. Elisa, door haar gevoel overmeesterd,
het zich op den stoel neêrschuiven, en haar zwierig hoofd zakte op hare borst, terwijl
zij de handen samengevouwen hield en het uiterlijke voorkomen van eene biddende
scheen aan te nemen. Frederik bleef naast den zetel rechtstaan en liet zijne hand op
deszelfs leuning rusten.
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Frans vergat op dit oogenblik verder de handelwijze zijns vriends gade te slaan en
weende stilzwijgend, terwijl Klara, in tranen stikkend, haar hoofd op den schouder
des jongelings liet rusten. Op Frederiks wezen kon men geene buitengewone
aandoening bemerken. Eene statige, kalme gewaarwording alleen stond, als het ware,
daarop geschilderd, en de enkele glans zijner oogen duidde aan, dat hij door
buitengewone gedachten overvallen was. Zijn blik weidde van het eene tot het andere
voorwerp. Aan de donkere bruine wanden zag hij eenige tafereelen en schetsen
opgehangen: het waren gewrochten van den afgestorvene; in eenen hoek van het
vertrek ontwaarde hij een' grooten zetel met groen zijden damast bekleed: het was
de ruststoel van Walter, waarin hij menig smartelijk uur gesleten had, toen de ziekte
nog zoover niet gevorderd was, om hem te dwingen het bed niet meer te verlaten. In
het midden der kamer en recht voor den jongeling bevond zich een dier kostelijke
ledekanten, welke men naar den ouden vorm vervaardigd had; het was prachtig en
kunstig uitgewrocht; doch het vertoog, dat het thans aanbood was akelig. Het
bovenbeddegoed was verdwenen, en een groen zijden overkleed bedekte het halfledige
der slaapstede, waar de hoofdpeuluw door een smal langvormig kussen met wol
gevuld vervangen was. Dit anders onverschillig vertoog riep hier thans luid, dat er
een mensch van de aarde was weggerukt geworden, dat die plaats, welke zoo dikwijls
tot zachte rust en sluimering gediend had, in een gevreesd oord was herschapen; dat,
waar men eertijds de leden met genot zou nedergestrekt hebben, thans een
onverschillige slechts een gevoel van afschrik zou hebben gewaar geworden. En
voor de personen, die zich thans in het vertrek bevonden, scheen de verlaten slaapsteê,
met eene nare stem te roepen: Uw zoon, uw broeder, uw vriend is voor eeuwig van
uwe zijde weggerukt!
O ja, die stem werd er gehoord en angstig sneed zij door den boezem der aan den
afgestorven zoozeer verkleefde wezens...
Terwijl Elisa in haren zetel neêrgebukt zat, hoorde zij de verkropte snikken harer
moeder en zulks scheen ook bij haar de maat der droefheid te vullen; want eensklaps
borst zij in luid geween los en, de handen tot de ledige slaapsteê reikende, riep zij
op eenen treurigen toon uit:
‘Walter! Walter! mijn broeder!’
Frederik boog het hoofd tot Elisa en sprak met eene hemelsche stem, die als een
balsem in het hart des meisjes doordrong:
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‘Ween, lieve zuster, ween, geef eenen vollen toom aan uwe tranen... De tranen zijn
eene hulp, welke de hemel ons in zijne genade geschonken heeft, om de rust in onzen
benauwden boezem terug te brengen...’
En terwijl Frederik die woorden uitsprak, liepen de tranen ook, als bij beken, over
zijne wangen en vielen brandend op de blanke handen van het meisje neder. De
uitstorting van Elisa had voor uitwerksel, dat hare moeder nu ook hare droefheid niet
meer bedwong en vrijen toom aan hare tranen gaf. Frans weende sedert lang en
voelde zijne ziel, bij het zien van de droefheid der twee vrouwen, door de hevigste
folteringen afgepijnd. Nu verhief Frederik weder de stem en, door geestontzetting
als overweldigd, riep hij uit:
‘o Walter, gij wiens gereinigde ziel van de aarde wegvloog, omdat zij haren loop
voltooid had, omdat zij voor het eeuwige onvergankelijke geluk rijp was geworden,
en de aarde niet meer weerdig was de goddelijke stof op haren bodem te bewaren!
o Ziel van Walter, juich in uwe gelukzaligheid! Diegenen, welke gij hebt achtergelaten
zijn uwer waardig; hare zielen ook zijn tot de laatste reiniging bestemd en, wanneer
zij de aarde zullen verlaten, zal er voor haar geen ballingschap meer bestaan. Als
zonklare lichtwolken zullen zij tot het eeuwige rijk van het goddelijk gevoel
opklimmen, en daar zich met u en met de Godheid versmelten... En gij, moeder, gij,
zuster, o weent, weent! en geeft uwen boezem lucht; want de schat, dien gij verloren
hebt, kan door niets herkregen worden! Weent, ja, weent nog! want de rust is nog
niet volkomen! Doch dat uwe tranen niet eeuwig wezen: zij zouden de ziel van uwen
zoon, van uwen broeder bedroeven - want, weet het wel, hij heeft ons niet verlaten;
zijn lichaam is hier niet; maar zijn geest, die van den alomvattenden geest uitstraalt,
bevindt zich in ons midden; hij wandelt hier in het vertrek, hij hoort uwe zuchten,
hij ziet uwe tranen, hij voelt uwe onbegrensde smart en hij juicht er om; want zij zijn
hem de onwederleggelijke proeven van den liefdeband, die uwe zielen aan zijne ziel
voor eeuwig heeft vastgehecht... Doch die proeftijd moet ten einde, en na dezen stond
zult gij niet meer weenen: de ziel van Walter zou daar te veel bij te lijden hebben.
Was zijne liefde op aarde groot, zij is thans onmeetbaar geworden, en het zien uwer
voortdurende smarten, zou hem zijn geluk kunnen bitter maken. Hij zal, ofschoon
onzichtbaar, steeds bij u verblijven. O maak hem zijne gelukzaligheid niet min zacht
met hem steeds een benepen hart en eenen treurigen geest te toonen. Neemt
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geduldig het pak op, dat de hemel u nog voorgeschikt heeft om te dragen; gaat moedig
voorwaarts, weldra zult gij het gewicht niet meer gewaar worden, en niet lang zal
het aanloopen of de gewoonte zal den last doen verdwijnen. Dan zult gij nog een
zacht aandenken van hem bewaren, en in uwe vreugde zult gij aan den broeder, aan
den zoon denken, niet om hem die vreugden te doen deelen; maar om in uw binnenste
te zeggen: grootere vreugden, hooger geluk is aan hem beschoren, en met blijdschap
ziet hij thans de opgeruimdheid van ons zuiver en rein gemoed...’
‘o Mevrouw,’ ging Frederik weer na eene poos voort, de hand van Klara vattende,
die op zijne stem tot hem genaderd was. ‘o Mevrouw!’ riep hij in zachte
zielsverrukking uit, ‘belooft gij aan mijne stem, de stem uws gelukzaligen zoons,
die door mijnen mond wil spreken, te gehoorzamen? Belooft gij, Elisa, mijne goede
zuster, die woorden in uwe ziel te printen, en zoo te doen?’
‘Wij beloven het!’ spraken te gelijk de twee vrouwen, terwijl zij weenend nog de
handen van Frederik in de hare klemden.
‘Ja, wij beloven het,’ ging Elisa alleen voort, ‘want gij hebt waarheid gesproken.
Onze handelwijze sedert het afsterven van Walter, zou, indien hij nog geleefd hadde,
hem de ziel verscheurd hebben, en wat moet hij, indien de Almachtige hem, zooals
gij zegt, de macht verleent om nog met den geest bij ons te verblijven, dan nu niet
geleden hebben!... Want het afsterven, neen, kan het gevoel niet wegnemen...’
‘Vergroot het gevoel,’ hernam Frederik, ‘maakt het gevoel rein en zuiver, maakt
de ziel gelijk aan God!... o Zuster!... laat mij u dien heiligen naam geven, o zuster,
was het ons gegeven eenen stond op aarde dit zalige gevoel te smaken, welk de zielen
in overmaat is toegedeeld, wij zouden van verlangen, van genot sterven!... O wist
gij welk geluk uw broeder thans geniet, gij zoudt u verheugen, en hem niet uwe
smarten, maar slechts uw vreugdegevoel doen kennen...’
‘Zoo zullen wij doen!’ zegde het meisje, terwijl zij thans, hare tranen afgewischt
hebbende, het oog op het wezen des jongelings gericht hield, en als door eene
bovenaardsche macht aan de blikken van Frederik vastgehecht scheen.
‘Uwe woorden, heer Frederik,’ zegde nu ook de vrouw, ‘hebben mij moed ingestort.
Ja, gij hebt het wèl voor: onze droefheid kan hem niet aangenaam zijn. Hij beminde
ons zoo vurig, onze smarten
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waren hem, levend, zoo pijnlijk; ook nu moet hij er bij lijden. Wij zouden ikzuchtig
handelen, indien wij hem dien troost niet wilden schenken... o Gij, goede vriend,
help ons daarin, sterk ons voornemen; wij zullen uwe woorden bewaarheden...’ en
dan, zich tot Frans wendende, en hem insgelijks bij de hand vattende, ging de vrouw
voort: ‘en gij ook, beste Frans, gij ook zult onze zielen helpen opbeuren, en het zal
de eerste maal niet zijn, dat gij ons tot steun zult verstrekken...’
Frans voelde door die woorden zijn hart als in zacht gevoel wegsmelten; hij drukte
eenen vurigen zoen op de hand der vrouw en sprak met eene verkropte stem:
‘o Mevrouw, mocht ik u ooit volkomen gelukkig zien, dan was ik rijk. Men heeft
mij dikwijls van onverschilligheid beschuldigd; doch men is onrechtveerdig geweest.
Ik voel het op dit oogenblik beter dan ik het ooit gevoeld heb. In mijn hart is ook een
zacht en teeder gevoel opgesloten, en wanneer dit ontwaakt, ken ik mij zelven niet
meer: ik zou u niet kunnen uitleggen wat er alsdan, wat er nu op dit oogenblik in
mijne ziel omgaat. Het gevoel overweldigt mij, en het doet mijne ziel in medelijden
smelten. o Frederik, gij mijn vriend, mijn broeder, gij hebt eene groote macht op
mijne ziel. Ik moet voortaan uw leider niet meer wezen; want uw woord is op mij
gebiedend.’
‘Gij vergist u, beste Frans,’ snikte Frederik, zich in de armen zijns vriends
werpende, ‘gij vergist u, ik heb uwen steun noodig en nu meer dan ooit. Wanneer
het gevoel in mij spreekt, ben ik mogelijk krachtig; doch het is slechts voor eenige
stonden, en weldra moet ik eene schuilplaats in uwe kalme ziel komen zoeken... En
nu nog, goede vriend, o gevoel ik niet dan te zeer de zwakheid van mijnen geest en
van mijn lichaam... Kom, laten wij vertrekken. laten wij de lucht, de volle lucht gaan
inademen... Ik kan niet meer...’ En het hoofd van Frederik zakte machteloos op den
schouder zijns vriends.
Met angst zag de kunstschilder die beweging; doch, toen hij den jongeling weder
het hoofd zag oprichten en hem eenen zachten blik toewerpen, hergreep hij moed.
en zegde:
‘Ja, mevrouw, laten wij thans vertrekken.’
De twee vrouwen hadden ook niet zonder angst de beweging van Frederik gezien,
en van zijnen zwakken gezondheidsstand reeds onderricht, vreesden zij voor eene
bezwijming. Die bezorgdheid deed aan haren geest goed; want zij vergaten op eens
hare droefheid, om
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niet meer dan aan den braven jongeling te denken. Als twee moeders vroegen zij
hem naar zijnen toestand en het deed haar goed, toen een zachte glimlach van Frederik
haar deed verstaan, dat hij slechts een weinig door de ontroernis vermoeid was.
Men verliet het vertrek en Frederik, op den arm zijns vriends leunende, volgde de
twee vrouwen naar den uitgestrekten tuin, welke zich achter de rijke woning bevond.
Daar gingen zich allen op eene bank, door welriekende bloemen omringd, neêrzetten,
en men genoot eenigen tijd eenen dier kalme ruststonden, welke aan den mensch
soms eenen voorsmaak van de eeuwige bovenaardsche kalmte kunnen geven. Zulk
eene kalmte moest op het ongestuimige onweder volgen, dat in aller boezems zoo
wreed gewoeld had.
Frederik, die immer aan het schouwspel der schoone natuur hoogst gevoelig was,
scheen thans van stond tot stond zijne krachten te hernemen. Met gretigheid ademde
hij de door der bloemen geur bezwangerde lucht binnen, en het zijne oogen met
welgevallen rond den tuin zweven. Het was die laatste bezichtiging, welke de eerste
stof voor de samenspraak opleverde, en indien men een kwaart uurs later onze vier
personaadjen hadde kunnen hooren spreken, zou niemand voorzeker gezegd hebben,
dat zij daar even slechts uit de diepste droefheid als opgerezen waren.
Eenen langen tijd bleef men in den tuin. Frans sprak met de moeder van Elisa, als
met eene oude kennis, en wat Frederik op eene zoo vreemde wijze begonnen had,
voltooide thans de kunstschilder met de vrouw, door gepaste redenen, te overtuigen
hoe noodzakelijk het was eindelijk de droefheid ter zijde te schuiven, en het nadeel
te doen verdwijnen, welk haar lichaam daarbij geleden had. De jongeling maakte
tevens van die stonden gebruik, om over zijnen vriend, die intusschen met Elisa in
gesprek was, te redekavelen, over zijne goede hoedanigheden uit te weiden, en aan
Klara een kort gedacht te geven van den nog ziekelijken toestand des jongelings. Dit
verhaal was voordeelig voor den geest der brave vrouw. Zij zag, dat zij de gelegenheid
zou hebben met Frans mede te waken, om aan zijnen vriend de volkomene gezondheid
terug te geven, en dit denkbeeld was haar zacht en hielp veel, om hare gedachten
van den afgestorvene af te trekken.
Wat de samenspraak van Frederik met Elisa betreft, deze was, om
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zoo te zeggen, onbeduidend, ten minste voor de onverschilligen, en wij zullen er niet
bij stil houden.
Eerst tegen den avond verlieten de twee makkers de woning van hunnen afgestorven
vriend, en begaven zich terug naar hun gasthof.
‘Zijt gij van mij tevreden geweest?’ vroeg Frederik.
‘Ja, toch wel,’ antwoordde Frans, ‘ofschoon gij mij meermaals den angst op het
lijf hebt gejaagd. Ik ben bijzonder verheugd, omdat gij, zoo van stonden aan, u bij
de twee vrouwen hebt weten in vriendschap te stellen.’
‘Ik ook,’ zegde Frederik, ‘ben over ons bezoek tevreden, en het kennen dier twee
engelenzielen heeft mij eenen grooten troost verschaft.’
EINDE VAN HET DERDE DEEL.
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