Ziel en lichaem
Pieter Frans van Kerckhoven

bron
Pieter Frans van Kerckhoven, Ziel en lichaem. Karel Oberts, Antwerpen 1848 (2 delen)

Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/kerc007ziel01_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.

V

[Eerste deel]
[Woord vooraf]
De toestand der beschaving in de vlaemschsprekende gedeelten van Belgiën heeft
sedert lang een tweevoudig opzigt. De geleerde klassen bevinden zich, door den
geest, van de lagere volksklassen gescheiden, en die toestand is door het verval
der nederduitsche spraek veroorzaekt geworden, terwyl de moedertael echter de
eenige band gebleven is welke het volk nog aen elkaer heeft gehouden. De laetste
groote vaderlandsche zegeprael, ten voordeele der beschaving gewonnen, was die
waerby de spaensche invloed in ons land ten onder ging. Die zegeprael was gewigtig
en ryk aen gevolgen; doch de boom, die toen zoo bloeijend was, werd korts daerna
weêr van zyne kostbaerste vruchten ontbloot en gedwongen om stil voorttetreuren.
De vreemde invloed verspreidde zich op nieuw over onze gewesten en, bleven ook
de geletterde klassen het heilige vuer der verlichting smeulend bewaren, nimmer
werden zy in staet gesteld, om aen den openbaren geest eene vrye, onbelemmerde
rigting te geven, en wie tot openbare poogingen durfde overgaen, werd weldra het
slagtoffer zyner edelmoedige gevoelens. Zoo zagen wy menig
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burgerheld zyn zucht naer vryheid en broederlyke onafhankelykheid met den dood
bekoopen; zoo zagen wy wysgeerige geesten onbegrepen verkwynen en, nog in
de laetste tyden, eenen Vonck nutteloos voor vryheid en verlichting alles aenwenden.
- By de groote fransche omwenteling kreeg de openbare geest eenen weldadigen
schok; doch de ingevoerde begrippen kwamen van eenen overweldiger, werden in
eene vreemde spraek voorgegeven en deden dus op de massa van het volk dien
voortdurenden indruk niet welke men er had mogen van verwachten. Te meer, het
akelig van het tydstip belette dat men, met kalm gemoed, de grondbeginsels van
verlichting aenname; slechts de gebeurtenissen zelve konden aen het volk het
meeste leeren en de daedzakelyke veranderingen alleen moesten het goede te
weeg brengen. De vruchten die op onzen bodem bloeiden, hadden geene diepe
wortels geschoten: zy trokken hare echte groeikracht uit den vaderlandschen grond
niet.
Na de fransche omwenteling greep er in ons vaderland, zoowel als elders, eene
staetkundige wederwerking plaets en de beschaving kon er niet by winnen. De
verwydering tusschen de twee klassen van het volk werd allengs grooter; de
geletterden dachten aen geene moedertael, zochten hunne onderrigting by 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 onmagtige vertegenwoordiging. Eindelyk deed zich de
staetsverandering van het jaer dertig voor en nu eerst kwam zich een genster
vertoonen van dat koesterende vuer, zonder welk eene grondige beschaving in de
vlaemsche gewesten van Belgiën onmogelyk is. Men dacht om de nederduitsche
letterkunde uit haren langdurigen slaep opteroepen en haer echt nationael doen
hervoor te treden. - Zoo schoon als de gedachte was, zoo moeijelyk ook was
derzelver uitvoering. Diegenen welke, by de omwenteling, eenen blinden haet tegen
Holland hadden opgevat, zagen met misnoegen eene tael heropkomen die zoo zeer
naer de spraek van Holland geleek en ten voordeele van welke de verdreven vorst
zoo vele en nuttelooze poogingen had aengewend. En er was inderdaed iets
onverstaenbaer in die heropkomst der tael, voor al wie niet goed be-
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greep dat er, door de daedzaek der omwenteling zelve, een weldadige schok aen
den openbaren geest was gegeven geworden en de volksklassen zich digter by de
hooge standen hadden geplaetst.
Dan, dit was slechts een begin. De verwydering tusschen de verschillende standen
des volks is sedert dien wel merkelyk verminderd, doch zy is niet verdwenen en is
thans nog de schuld, dat onze letterkunde zich in eene lage bevindt die, vergeleken
met die van andere litteraturen, eene uitzondering mag genoemd worden. De invloed
der geestproducten van Frankryk, Duitschland, Engeland en Holland heeft zich
dermate op den geest der geleerde lezers doen gevoelen, dat dezen zich op eene
hoogte bevinden welke de vlaemsche schryvers niet mogen beklimmen, omdat
hunne stem ter zelfder tyd van diegenen, welke zich omlaeg bevinden, moet kunnen
gehoord en begrepen worden. De geleerde lezers zouden willen, dat wy reeds
volwassen mannen waren en wy zyn nog in de losse kleederen der jongheid
gewikkeld. Wat wy voortbrengen, wordt door hen in vergelyk gesteld met wat zy in
vreemde, tot rypheid gekomene litteraturen ontmoeten en, men begrypt het genoeg,
die vergelyking kan voor de vlaemsche schryvers niet dan nadeelig wezen. Ons
ontbreekt het nog altyd aen volledige litterarische opvoeding en die opvoeding kan
wel verhaest worden; doch zoo ver zal men het nooit brengen, dat wy op eens tot
rypheid zouden kunnen komen. En toch, ware zulks mogelyk, dan nog mogten de
nederduitsche schryvers die spoedige, oogenblikkelyke klimming niet ondernemen;
want het gansche doel der volksbeschaving zou daerdoor mischien gemist worden.
Te lang zyn onze ongeletterde volksklassen verlaten geweest, hun geest is te lang
van alle voedsel verstoken gebleven, dan dat wy op eens dien geest met sterke
spys zouden mogen voeden. Allengs en niet dan allengs kan het volk, in tyd van
vrede, van de verlichting deelachtig gemaekt worden en waerlyk vooruitstappen.
Nu zal men genoeg begrypen, welke moeijelyke pligt de vaderlandsche schryver
te vervullen heeft. - Met de eene hand moet hy het volk opleiden en de andere hand
moet hy der geletterde klassen toereiken, ze door deze doen aenveerden en zich,
op die wyze, in staet stellen om, als schakel, tusschen de geletterde en ongeletterde
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landgenoten te dienen. Aen hem het doel om allengs den schakel in te korten, de
beide klassen in den zelfden geest te versmelten en daer by te winnen, dat het hem
eindelyk, zoo als in andere litteraturen, toegelaten zy, met even veel vrucht, het
zelfde woord tot de gansche menigte zyner landgenoten te sturen. – Wanneer hy
zoo ver zal gekomen zyn, dan is de echte nationale beschaving daergesteld en de
stryd voor tael en letterkunde mag als gewonnen beschouwd worden.
Die lage, waervan wy thans 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 zy hebben aengewend, schenen hun de beste geschikt om den toestand
zoo veel mogelyk te vergemakkelyken. Wat zy van eerst af, door den onbegrepen
dichterlyken vorm der letterkunde, niet konden verkrygen, poogden zy langs eenen
anderen kant te winnen en zy begonnen met op het nationale gevoel te werken. Zy
verheerlykten het aloude vaderland, herriepen deszelfs helden, als het ware, tot het
leven en poogden, op die wyze, belang te wekken, by al wie voor vaderlandsche
herinnering en grootheid vatbaer was. Vlaemsche helden, die eeuwen lang in het
duister waren verdoken gebleven, stonden uit hunne vergetene grafplaetsen op en
het vlaemsche volk zag in zyn midden de beelden herschynen 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 tael, de letterkunde en
het vaderlandsch gevoel wonnen by die herleving onzer geschiedenis. - Dan
verstonden de schryvers nog dat, om het belang niet alleen staende te houden,
maer ook allengs meer optewekken, het noodig was, zoo veel verscheidenheid
mogelyk aen het vlaemsche publiek aen te bieden, en men begon met al de
verschillende vakken der letterkunde te beoefenen. Men doorliep de poëzy, van het
verhevene epische gedicht tot het eenvoudige volksdichtje en de proza van de
ernstige geschiedenis tot het boertige kluchtspel, terwyl men, langs eenen anderen
kant, begon zich aen het bekend maken der wetenschappen toetewyden en in
taelgeleerdheid proeven zag leveren,
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die op den zelfden rang met de voortbrengsels der rykste 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 wy zeggen, dat wy in onze tael het compendium eener volledige letterkunde
bezitten.
Ongetwyfeld, en wy zyn de eersten om het te bekennen, zyn het slechts proeven,
welke wy tot hier toe geleverd hebben, en kunnen wy nog in geen enkel vak werken
aenwyzen die voor groudbeeld kunnen dienen en als meesterstukken in de
letterkunde zullen blyven voortleven. Dan, wy hebben het reeds gezegd, zulks is
voor heden onmogelyk, daer de litterarische opvoeding niet ver genoeg gevoorderd
is; en toch, stond er ook in ons midden een schryver op, met een genie begaefd
zoo als weleer Dante, die op eens, door een onsterfelyk meesterstuk, de tael by
hare volmaektheid bragt, hy zou van geen oogenblikkelyk nut voor het volk wezen
en slechts later naer weerde kunnen geschat worden.
De schryver van het volgende roman heeft immer deel gemaekt van diegene welke
het hierboven uitgelegde stelsel aengekleefd zyn geweest en zyne werken werden
er immer naer ingerigt. Thans weêr heest hy getracht, in het vak des
hedendaegschen roman, de natuer onder een nieuw opzigt aen zyne landgenoten
voor te schilderen; maer, hy bekent het geern, voor geen enkel zyner voortbrengsels
heeft hy ooit meer vrees gevoeld dan voor de twee boekdeelen welke hy hier, onder
den titel van Ziel en Lichaem, laet volgen. - De grond waerop het gansche gebouw
rust, is zoo onvast en zoo slibberig, dat hy zich zelven meer dan eens moed heeft
trachten intespreken om het gebouw te voltrekken. Wat er onbekend en geheimzinnig
in de natuer bestaet, kan men slechts doen voelen, slechts aenwyzen, en hoe
moeijelyk nog is het dan om van ieder met aendacht en toegenegenheid aenhoord
te worden. Wie luistert er lang naer het verhael eener inbeelding, waeraen de verteller
slechts met de grootste moeite vatbare vormen kan geven?... En hoeveel lastiger
valt het dan nog niet, wanneer men zoo eene taek voor een tweevoudig publiek
moet
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vervullen en, tegen wysgeeren en kinderen sprekende, zich door de laetsten met
voorliefde en toegenegenheid en door de eersten niet eenig belang moet doen
aenhooren? - De schryver heeft al die moeijelykheden in zyne baen gezien en toch
heest hy durven voortstappen. Het betrachten van den inwendigen mensch en van
datgene wat de ziel geheimzinnig en onverklaerbaer inhoudt; de soort van stryd
dien wy tusschen beschaving, vrydenking en onderdrukking te leveren hebben; de
botsing van het tweevoudige gevoel dat de mensch in zyn binnenste ontwaert en
dat slechts in onvolmackte trekken op zyn uitwendig verschynt, deed voor hem een
wyde veld ontsluiten, waer toe zyn geest onwederstaenbaer getrokken wierd, en
hy stapte op het onbekende domein, zonder nog verder om te zien of zich te
bekreunen, hoe men zyn werk zou opgenomen en geschat hebben. - Heeft hy zich
door zyne verbeelding laten misleiden, heeft hy zich aen hersenschimmen zonder
gevolg vastgeklemd, heest hy in het duizelig donker getast of in het ledige ydel
gegrepen? - Ziedaer wat hem het gevoelen, het oordeel van het publiek zal moeten
komen leeren. - Zal zyn werk slechts als eene min of meer goed waergenomen
daedzack en niet als eene strekking opgenomen worden, ziedaer waerover hem
de welwillende geletterde lezers zullen moeten inlichten.
Vreemd kan het sommigen voorkomen dat de schryver, ter gelegenheid van een
roman, zulke bedenkingen durft voorstellen en dan in zyn werk zelve van dingen
durst gewagen die toch buiten de gewoone dagelyksche begrippen vallen. Doch,
men verwondere zich daer niet zoo zeer over: al wie eenig dichtervuer in het brein
voelt gloeijen, is ter zelfder tyd overtuigd, dat hy meermaels door ingeving handelt
en zulks moet hem verstouten. Het is hem te meer bewezen dat, in letterkunde, de
romantische vorm, hoe ligt hy ook aen sommige moge toeschynen, immer diegene
geweest is welke den grootsten indruk op den openbaren geest maekt. Wat men
in werken van eene anderen aert niet in beraedslaging zou durven leggen, kan men
stout weg in de romantische litteratuer doen. Een enkel voorgevoel, een schemer
van wysgeerige begrippen kan stof geven voor het morele gedeelte van een gansche
werk en de grootste maetschappelyke veranderingen
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zyn soms slechts de gevolgen van een onryp gedacht, van eenen nevelachtigen
twyfel, eerst onder eenen aengenamen vorm voorgedragen...
Heeft de schryver van Ziel en Lichaem zulke hooge inzigten gehad? - Toch niet;
maer het is alleen die gedachte welke hem verstout heeft om wat hem, in onvatbare
vormen, voor den geest zweesde, ook aen een gedeelte van het publiek te doen
opmerken. Hem scheen het, onder andere, nog al eene belangryke vraeg om te
weten, wat de zoo ver mogelyk gedrevene verfyning of beschaving van het voelende
gedeelte van den mensch, van de uitbreiding der zielekrachten, zou voortbrengen;
en hy heeft slechts voor inzigt gehad dit punt eens met den vinger aentewyzen en
er de aendacht van wysgeerige denkers voor in te roepen, - Vindt men dat het
voorwerp, welk hy gemeend heeft in zynen geest te voelen zweven, slechts eene
inbeelding, eene hersenschim zonder gevolg geweest is, dan denkt hy niet langer
aen wat hy thans het wysgeerige gedeelte zyns gewrochts zou noemen, en hy zal
zich moeten getroosten met Ziel en Lichaem slechts als een gewoon verhael te
beschouwen, dat, onder het opzigt van geruchtmakende voorvallen, veel te wenschen
zal laten. Komen er integendeel eenige stemmen zich by de zyne voegen om te
roepen: ja, daerin ligt een vraegpunt besloten dat verdient nagegaen en, zoo
mogelyk, opgelost te worden, dan zal hy ongetwyfeld zich aengemoedigd voelen
om, in latere voortbrengsels, de opgegeven gedachten nog meer uittebreiden en
poogingen te doen, om digter by de oplossing van het raedsel te geraken dal zich
in de ziel des menschen schuil houdt.
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Ziel en lichaem.
I. Hoofdstuk.
Brief van Frederik aen Frans.
Myn goede vriend Frans,
Meermaels heb ik eenen glimlach van zachte spotterny op uw wezen ontdekt,
wanneer wy, te samen in gezelschap met den heer Wolfang, dien toonkundige zyne
wonderbare stelsels hoorden ontvouwen, en ik met de grootste aendacht op zyne
woorden luisterde, terwyl gy aen die droomeryen - zoo als gy ze noemde - ter
nauwernood gehoor kondet verleenen. - Ik weet niet, myn goede Frans, of ik in dit
opzigt beter van harte ben dan gy, die my in zoo vele dingen overtrest; doch immer
luister ik met welgevallen naer het woord van
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menschen zoo als de heer Wolfang. Te meer nog heb ik altyd voorliefde gekoesterd
jegens diegenen welke, door de glinsterende fantazy verleid, als het ware, hun
gansch leven in eene andere sfeer doorbrengen, - en wanneer zulke lieden eene
kunstenaers ziel bezitten en dan in het bovenaerdsche wegdwalen, kan ik my niet
onthouden hunne droomeryen - indien men ze zoo noemen wil - met innig genot
na te hooren - zelfs met diepen eerbied; want telkens schynt het my in hen een van
die verheven geesten te ontmoeten, welke op onze dagen dikwils voor dwaes
aenzien worden en in de oudheid met den naem van Waerzegger, Profeet of
Pythonissen werden genoemd. - Er zyn soorten van zinneloosheid welke slechts
uit eene overtollige kracht der geestvermogens voortspruiten, en zou het soms niet
kunnen gebeuren dat wy menschen voor krankzinnig houden, enkel omdat hunne
geestvermogens boven de gewoonelyke klimmen en door onzen geest niet meer
kunnen gevat worden? - Wie zegt ons waer de echte krankzinnigheid begint! –
Verschrikkelyke vraeg, welke ik niet zal beslissen; doch wier betrachting myne ziel
tot in het diepste harer gewaerwordingen verontrust.....
De aendacht en de bedenkingen welke ik gewoonelyk op de gezegden van den
heer Wolfang maekte, waren my meer dan eens nuttig en ik heb daer niet zelden
nieuwe geestschatten in ontdekt. Wanneer hy zoo, door den geestdrift vervoerd, in
de wereld der oneindige verbeelding zweefde en de dingen met vreemde, doch
meest altyd met hoogst bevallige, kleuren afschilderde, zag ik meermaels - en gy
hebt het mogelyk zelf ook ondervonden - als een nieuw licht voor myne oogen
opgaen en ik was alsdan verwaend genoeg, om soms
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inwendig te zeggen: - de heer Wolfang, in zyne geestverdwaling, ontdekt voor my
nieuwe landen, waer ik den voet op plaetse en in mynen naem bezit van neme. En,
kortzigtig als ik was, kwam my de gedachte niet, dat dit vreemde gewest mogelyk
door den geest van mynen vriend, tot in zyne diepste geheimen, reeds onderzocht
en gekend was.... Verwaend zyn, is misschien de grootste krankzinnigheid!...
U de wonderbare levenswyze van Wolfang afschilderen is onnoodig. Gy hebt die,
zoo goed als ik, kunnen leeren kennen en gy weet genoeg hoe, onder andere dingen
die de nieuwsgierigheid jegens den toonkundige gaende maekten, men deed
opmerken, dat nooit iemand zyner beste vrienden op zyne studeerkamer was
toegelaten geworden. – Die studeerkamer was een geheim voor allen, een soort
van heiligdom, waer niemand dan de opperpriester den voet mogt binnenplaetsen.
- Gy zult dan regt hebben van u te verwonderen, myn 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 byna eenen ganschen nacht heb in
doorgebragt.... Hoe is dat gekomen en wat hebt gy er gezien? hoor ik u uitroepen.
- Myn goede vriend, dat is op eene zeer eenvoudige wyze gekomen, en ik heb er
wel niet veel gezien; doch veel gehoord en gevoeld. Ik zal u het een en ander
verhalen.
Gy weet, myn goede, dat, voor gy Antwerpen verliet, wy gewoon waren dagelyks,
by het vallen van den avond, eene wandeling te doen, en welk genot ons dit
verschalte, zult gy u ligt zoo wel als ik met genoegen herinneren. Uw vertrek werd
oorzaek dat ik eenzaem de straten onzer stad moest doorkruisen en telkendage
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tegen het besluit uitvaerde dat de schuld uwer afwezendheid was. - Zekeren avond,
dat ik wederom, in die onnoodige klagten, tegen het noodlot uitviel, voelde ik
eensklaps eene hand my den schouder drukken. Ik wendde het hoofd om en myne
verwondering was groot wanneer ik den heer Wolfang voor my zag. - Die handelwyze
was gansch buiten zyne gewoonte. Hy die, verre van zyne kennissen op straet aen
te spreken, immer zorg had ze te vermyden en zynen stap verhaestte, wanneer hy
hen in zyne nabyheid ontdekte, hy kwam my thans zelve het woord toesturen.
‘Mynheer Wolfang!’ riep ik.
‘Vriend Frederik’ zegde de toonkundige zachtjes, en, na eenige stonden zyne
hemelblauwe oogen op my gevestigd te hebben, ging hy voort:
‘Gy doet uwe gewoonelyke avondwandeling!’
‘Ja, heer Wolfang, ik ben zoo wat aen 't kuijeren; het spyt my dat myn vriend Frans
afwezig is, wy waren gewend dagelyks dit kleine vermaek samen te genieten.’
‘Uw vriend Frans is een poëtische geest die de magt niet heeft om zich van het
stoffelyke te ontbinden. Hy kan een goed schilder zyn; maer een groot kunstenaer
zal hy nooit worden.’
Wat beteekent die uitval? dacht ik by my zelven, en dat scherpe oordeel over
mynen vriend? - en mynen medespreker zachtjes beziende, zegde ik;
‘Mynheer Wolfang, gy zyt al te streng, en dat jegens eenen afwezigen.’
‘Wat afwezigen?... de heer Frans is niet afwezig.’
‘Hy is te Dusseldorf’ zegde ik.
‘En hier by ons’ sprak Wolfang, met een zachten glimlach ‘en moest hy geoordeeld
worden, wy zouden
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dit billyk kunnen doen. Ik zou voor hem de strenge regtveerdigheid wezen en gy
zoudt de goedertierenheid vertegenwoordigen. Wanneer iemand aen twee zulke
regters is overgelaten en de twee regters elkaer wat toegeven, kan hy over hunne
uitspraek niet ontevreden zyn: alle regtveerdigheid moet met zachtheid gepaerd
gaen.’
‘Het is mogelyk ‘zegde ik nadenkend en, als of wy beide door de zelfde gedachte
waren bestierd geworden, zetteden wy te samen onzen weg voort. Ik vervolgde
alsdan:
‘Maer waerom, heer Wolfang, noemt gy den vriend Frans eenen poëtischen geest
die zich van het stoffelyke niet kan ontmaken?’
Doch de toonkundige, zonder regtstreeks op myne vraeg te antwoorden, zegde:
‘Dichterlykheid en redenering zyn twee tegenovergestelde zaken. Er zyn weinige
dichters; want onze eeuw is eene eeuw van redenering: het woord heeft het
opperbestuer... Weet gy welk verschil er is tusschen eenen dichter en een redekundig
mensch? – zie hier. - De redekundige springt op krukken en de dichter vliegt. Uw
vriend Frans redeneert veel en gevoelt daerdoor minder. De kunst laet zich door
geene redeneerkunde beheerschen...’
‘Maer is de redekunde dan zoo laeg te schatten?’ merkte ik stil op.
‘De redeneerkunde of, om beter te spreken, het gedurig zoeken en aenstippen
van den waerom is eene dwaesheid; het is het heilige, het hooge gevoel in boeijen
slaen; het is het genot dooden. - Geen heil, geen genot kan aen de ontleding, aen
het stoffelyke onderzoek
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wederstaen; eene bloem waervan men de deelen van elkaer scheidt, is geene bloem
meer... Voor de alledaegsche geesten, voor de geesten onzer eeuw bestaet er
geene dan eene stoffelyke wezenlykheid.... Men heeft het leven eentoonig gemaekt,
verduisterd; men wil alles onderzoeken, alles uitleggen en dan denkt men veel te
weten... Weten is de grootste zonde, waermede het menschdom bevlekt is: het is
de appel dien onze voorouders in het Paradys gegeten hebben; het is de dood der
onnoozelheid, de dood van het zuiver, van het verheven gevoel.... Wat zoudt ge
zeggen van iemand die eenen langen weg zou moeten afleggen en, in plaets van
zynen stap goed door te zetten, telkens dat hy eene schrede doet, zou gaen
onderzoeken welke werkingen van evenwigt er in zyn lichaem geschied zyn, hoe
en op welke wyze hy beweging aen zynen voet heeft gegeven, waerop hy dien voet
geplaetst heeft en wat al voorwerpen hy daer ontdekt?’
‘Dat zou een dwaes wezen.’
‘En is dat niet wat de zoogezegde redekundige, verstandige, geleerde,
veelwetende mensch doet, en mag men hem niet dubbel dwaes noemen, wanneer
hy dan nog daerin zynen roem durft zoeken en zich van verwaendheid opblaest!....
Daer, ging Wolfang voort, zyne hand tot den zachtgestarnden hemel rigtende. Daer zie! Gy hebt den loop der starren berekend, gy kunt zeggen, wanneer die
hemellichamen zich in dit of gene gedeelte van het luchtruim zullen bevinden: gy
weet wanneer zekere soort van starrenlichten op den horizont verschynen! wat heeft
het u gevoorderd? – Geeft u zulks eenige magt op die hemellichten, kunt gy er
hunnen loop door verhaesten of vertragen? - Gy hebt werk-
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tuigen uitgevonden; waerop men met eenigen grond kan oordeelen, wanneer het
schoon of slecht weder zal worden; kunt gy er het een of ander mede doen geboren
worden?...’
‘Neen, zegde ik halflachend, maer wy kunnen, door die vermaningen ingelicht,
ons voor het onweder in tyds schuil houden.’
‘En zoudt gy het anders niet kunnen - ging Wolfang even statig voort - Nooit hangt
er een onweder in de lucht of ik ben er inwendig van verwittigd, en ik zie echter nooit
naer het weêrglas. Doch, wat meer is, er zyn onweders die der gezondheid voordeelig
zyn en die men niet mag vlugten; myn gevoel verwittigt er my van en een werktuig
kan zulks niet.... Gevoel, myn vriend, gevoel! myn 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 myns maets grypende - gy zyt een gelukkig
mensch; gy moet meer genieten dan andere.’
‘Dat is waer - antwoordde hy - doch grooter zou dit genot wezen, indien ik meer
myner medemenschen er in zag deelen, indien myn woord de waerheid voor aller
oogen kon doen schynen, indien ik van mynen rykdom aen anderen mogt
mededeelen, indien men de handen wilde uitsteken, wanneer ik weldaden toereik!...’
Ik was door de woorden van Wolfang, zoo wel als door den gevoeligen toon zyner
spraek, als weggevoerd en riep uit:
‘Ik zal die weldaden niet verstooten, vriend; reik my uwe hand en wy zullen als
broeders deelen!’
‘En gy zult er my nog ryker door maken, myn beste
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Frederik,... ja, in u heb ik my niet bedrogen.... Ik heb in uwe ziel reeds lang gelezen:
daerin liggen zaden besloten, die slechts naer eene weldoende zonnestrael wachten
om wortel te vatten en eenen frischen boom, met ryk gebladert, voor het oog te
doen opschieten.... Ik heb meermaels gezien dat gy myn woord in het binnenste
uws harten overdacht... Ja, geluk en heil zal uwer ziel toestroomen en het zal u niet
door de hand des ongeluks moeten geschonken worden, zoo als het aen my
eenigzins gebeurd is...’
‘Gy zyt dan ook weleens ongelukkig geweest, Wolfang?’
‘En wie is het soms niet! - Ja, ik ben ongelukkig geweest; en ben het by wylen
nog; doch de maet van genot is my ook rykelyk toegedeeld, oneindig ryker dan aen
het gemeen der stervelingen en myn grootste geluk is, dat ik de bron van dit genot
in myn eigen hart, in mynen geest kan vinden...’
‘Ik versta u niet goed, vriend, uwe woorden, vergeef my, schynen my soms te
verheven, te duister...’
‘Dat is mogelyk slechts een teeken, dat uwe aendacht niet altyd vast genoeg aen
myne woorden hangt, dat uw geest niet altyd even goed met den mynen vereenigd,
vereenzelvigd is...’
‘Kunnen de geesten zich dan ook vereenigen en in elkaer versmolten worden?’
‘Gy twyfelt er aen! maer hebt gy dan nooit?... Doch hebt gy lust om binnen te
treden, dan zullen wy daer verder over spreken, over voelen,’
Wy waren juist aen de wooning van Wolfang genaderd. Ik nam het aenbod, met
eene bedekte vreugd, aen en volgde mynen maet. Wy klommen beide den trap
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op en myn boezen klopte hevig van ontroering, en ik brandde van nieuwsgierigheid,
wanneer ik de heer Wolfang, op de eenvoudigste wyze en zonder eenig teeken van
achterdocht te laten blyken, de - volgens het zeggen van allen - geheimzinnige
studeerkamer zag ontsluiten.
Wy stapten beide sprakeloos binnen.
De stralen der maen drongen zacht door de kleine vensterruiten in het vertrek en
verleenden aen derzelver wanden eene ligtblauwe kleur welke, dansend als een
schemerlicht, over het behangsel heenzweefde. Dat licht was echter niet sterk
genoeg, om my voor het oogenblik iets meer dan schaduwen en massas te laten
onderscheiden; doch de heer Wolfang had weldra eene wassen keers ontstoken
en het gansche vertrek was thans voor myne oogen zigtbaer. - Ik vond er niets, myn
goede Frans, van dat geheimzinnig, welk ik gedacht had er te moeten aentreffen.
Het was eene gewoone kamer. De wanden waren met een gryskleurig gewaterd
papier overdekt, dat voor het oog verschillige tinten aenbood en, wanneer men
hetzelve lang beschouwde, de oogen deed schemeren. Op den vloer lag een groen
tapyt uitgestrekt dat wel niet meer nieuw, maer toch donsig en zacht was. Een zetel
en een sofa, welke prachtig en ryk mogten genoemd worden, bevonden zich in de
studeerkamer, als ook eene kleine ronde mahonihouten tafel met een aental papieren
en muziekstukken overladen. Doch het prachtigste wat myn oog mogt ontwaren,
was een zwaer piano, uit erabelhout gewrocht en dat voorzeker met eenige duizende
franken was betaeld geworden. - Verder was er niets opmerkenswaerdig te
ontdekken.
Die bezigtiging was op eenen oogenblik geschied en
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noch ik noch de heer Wolfang hadden een enkel woord, sedert het intreden des
vertreks, gesproken. Eindelyk deed Wolfang my teeken van op het sofa te zitten en
hy ging vóór het piano op zynen zetel plaets vatten. - Ik sloeg tot zyne minste
bewegingen, met de grootste nauwkeurigheid, gade - Wanneer hy op zynen stoel
gezeten was, staerde hy gedurende eenige stonden met strakheid op het klavier,
terwyl hy zyne handen op zyne knien liet rusten. Eenigen tyd bleef hy in die houding
en dan, zyne vingeren op het klavier plaetsende, doorliep hy de toonen van het
speeltuig; doch met zulk eene zachtheid dat men de klanken slechts als een zucht
door het vertrek hoorde schuiven. - Ik had altyd met diepe bewondering over de
toonkundige bekwaemheid van Wolfang hooren spreken en was nieuwsgierig er
eene proeve van te hebben; want jaren was het reeds geleden dat de kunstenaer
voor het publiek zyne bekwaemheid niet meer had ten toon gespreid: ik luisterde
dus met de grootste aendacht.
Ik heb honderde, duizende keeren, myn beste Frans, het klavier hooren bespelen
door mannen die als meesters in de toonkunst aenschouwd werden; doch het is
slechts sedert den nacht waervan ik u hier het verhael mededeel, dat ik weet wat
het klavier is en welke toonkundige rykdom daerin besloten ligt. Tot dan toe, telkens
dat ik het spel eens pianos naluisterde, ondervond ik, dat er in deszelfs harmony
iets is dat, voor een fyn gehoor, het stosselyk werktuig vervaedt, waermede de
toonen voortgebragt worden. By de melody hoort men het aenraken der snaren,
het dof geritsel van het hout en men is gedwongen, wil men met genoegen en genot
het spel naluisteren, die kleine onvolmaektheden als
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onbemerkt te doen voorbygaen. - Iets dat zeer ligt kan geschieden en weldra eene
gewoonte wordt. Dan, by het spel van Wolfang, verdwynen die kleine
onvolmaektheden: het is geen hout, geen stael, geen koper, geen werktuig meer
dat hem dient om de hemelsche harmony voorttebrengen; er is geen stoffelyk meer
mede gemoeid. Hy beweegt zyne vingeren en het schynt als of het alles, zonder
eenige andere hulp, uit die vingeren stroomt. En dan, buiten die uitvoering, het
gevoel, dat er in zyne scheppingen besloten ligt! - Hy voert niets uit: hy gevoelt en
zyn gevoel deelt zich mede.....
Plegtig was de inzet van het spel, als wilde de toonkundige eerst door het statige
de aendacht, de gansche aendacht boeijen, ze van alles aftrekken en er, op die
wyze, alleen meester van worden. - Ik weet niet of zulks zyn inzigt was, doch ik
gevoelde het zoo. - Dan volgde eene dooreenmenging van halve toonen en zachte
toetsen, welke mynen geest in de zoetste en tederste droomeryen deden verdwalen.
Allengs klommen de toonen hooger en ik voelde my door den geestdrift, niet ontsteld
en geschokt, maer medegesleept, weggevoerd. Ik klom met den geest in de wereld
der verbeelding; de aerde en het stoffelyk was voor my verdwenen en ik leefde, ja,
in eene gansch andere schepping: de schepping der verbeelding, het oneindige
gebied van het gevoel.... – Van dit oogenblik af hoorde ik het geluid van het klavier
niet meer door myne gewoone zintuigen; maer het gevoel was in myn binnenste,
in myne ziel gedrongen en daer weêrgalmde de harmony, daer was zy met my, om
zoo te zeggen, vereenzelvigd en myn leven was harmony geworden.......
Ik weet niet, myn beste vriend Frans, of gy die af-
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schildering, welke ik slechts later, door herinnering, heb kunnen maken, zult bevatten
en den toestand van myn gemoed daer door eenigzins zult kunnen begrypen? Ik
twyfel er aen; want woorden kunnen van dit alles zelfs geen onvolmaekt gedacht
geven. Doch gy zult min of meer over het buitengewoone myns toestands kunnen
oordeelen, wanneer ik u zal doen opmerken, dat ik dermate verdwaeld en vervoerd
was, dat ik niet gewaer werd wanneer het spel ophield en slechts uit myne vervoering
geraekte, door de woorden van Wolfang, die plaets naest my op het sofa was komen
nemen en myne handen in zyne hand geklemd hield. Myne oogen stonden wyd
open en ik zag den toonkundige niet; myne handen waren brandend en ik had de
drukking der killige handen van Wolfang niet gevoeld; slechts zyn woord, het woord:
Frederik, dat hy zachtjes uitsprak, was magtig genoeg geweest om mynen geest,
als het ware, op aerde terug te doen dalen:
‘o Vriend! - riep ik – Nu versta ik de toonkunst!
‘Gy hebt gevoeld, Frederik.’ - zegde Wolfang, met eene zigtbare blydschap op
het aengezigt.
‘o Ja, gevoeld, zoo als ik nooit gevoeld heb!’
‘Uw geest kan een uitverkoren geest worden, zegde Wolfang, uwe kracht is groot.’
‘Gy zyt een uitmuntend kunstenaer! vriend Wolfang.’
‘Ik ben een kunstenaer zoo als anderen, zegde de toonkundige; ik heb zoo als
allen de gronden, de noodige gronden der kunst aengeleerd en al het verschil ligt
hierin, dat ik myn gevoel meer dan anderen bewerkt heb. De grootste schryver leert,
zoo wel als de minste schooljongen, de letteren van het ABC, en met de zelfde
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oirstoffen, die voor het gemeen als nutteloos zyn, weet hy heerlyke scheppingen
voort te brengen. Waerom? omdat het gevoel zyne magt is! alles ligt daerin, vriend
Frederik.’
‘Gy zegt wel’ sprak ik, en in nadenken verslonden, bleef ik eenigen tyd met de
oogen gesloten, tegen de leuning van het sofa rusten.
De heer Wolfang bleef sprakeloos.
Eindelyk ontsloot ik weder de oogen en sprak:
‘Myn vriend, mag ik u thans uwe belofte van daer straks doen herinneren?’
Wolfang antwoordde niet; ik zag dat hy moeite had om zich zyne belofte te binnen
te brengen en ik haestte my er by te voegen:
‘Wy spraken over de vereeniging der geesten....’
‘Het is waer. – zegde de toonkundige, en hy liet het hoofd op de borst zakken, en
na eenige stonden stilzwygen ging hy voort: ‘Ja, ik heb het beloofd en zal u myn
woord houden, gy zyt weerdig in het diepste myner ziel te lezen.... Wy spraken over
de vereeniging der geesten..... Gelooft gy dat, wanneer de ziel door de dood van
het stof gescheiden is, de geest des menschen nog op aerde kan terug keeren?’
‘Daer over zullen denkelyk uwe woorden myn oordeel vaststellen, myn vriend’
zegde ik.
‘Welnu, luister dan, sprak Wolfang - ik zal u het verhael myner jongheid doen.’
De toonkundige bleef eerst nog eenige stonden sprakeloos en met de oogen naer
den grond gewend. Dan liet hy zich zachtjes achterover op het sofa zakken en zyne
oogen niet op my, maer wel op den overgestelden wand des vertreks vestigende,
sprak hy aldus:
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‘Ik ben thans myn veertigste jaer 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 tydstip, kende ik het leven niet.... – Myne
ouders waren welvarend en ik was dus niet genoodzaekt geweest eenen stiel aen
te leeren of my in myne jongheid met iets bezig te houden, dat my later den kost
kon verschaffen. By de onderrigting, welke men my gegeven had, was de muziek
een myner byzonderste bezigheden geweest. Ik maekte er, volgens het zeggen
myns leermeesters, verwonderlyke vorderingen in en weldra verklaerde men my
volleerd. Jaren later slechts begon ik de kunst te begrypen. - Dit alles, Frederik, zeg
ik u slechts om u te doen verstaen, dat myne eerste jongheid doorging zoo als die
der meeste menschen. - En nu koom ik tot de gebeurtenis die, om zoo te zeggen,
myn gansch leven in zich besluit.
‘Zekeren dag ontving myn vader eenen brief van een zyner vrienden aen wien
hy immer als een broeder was verkleefd geweest. Die brief meldde hem de ziekte
van dien vriend en liet hem weinig hoop op genezing over. Myn vader vertrok nog
den zelfden dag naer de stad B. en bleef eenen langen tyd afwezig. Eindelyk kregen
wy tyding van hem; hy meldde ons, dat zyn vriend gestorven was, dat hy deszelfs
uitersten wil had doen uitvoeren en binnen eenige dagen terug zou gekeerd zyn. In
naschrift zegde hy, dat hy my eene zuster zou medegebragt hebben, de eenige
dochter van zynen afgestorven vriend. – Ik en myne moeder bevonden ons alsdan
op ons buitengoed. Er werd een vertrek voor het meisje bereid en wy verwachten
ze met ongeduld.
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‘Wanneer myn vader met Lydia, zoo heette het meisje, aenkwam, bevond ik my in
den tuin en zag hen van verre uit het rytuig stappen. Op het zelfde oogenblik
gevoelde ik iets in myn hart dat ik niet zou hebben kunnen uitleggen; ik bleef als
aen den grond vastgenageld staen en dacht niet eens om de aenkomenden te gaen
vinden. Eindelyk toch stapte ik huiswaerts en, met bevende beenen, klom ik den
trap op die naer de zael geleidde waer myne ouders en Lydia zich bevonden. Ik
trad binnen en myne eerste blikken vielen op het meisje. Nu verging op eens myne
ontsteltenis. Lydia staerde zacht op my en trad my te gemoet;
‘- Het is myn broeder?’ zegde zy ondervragend.
‘- Ja, myn lieve zuster, - sprak ik, hare handen in de myne vattende, en een vloed
van tranen ontsprong aen myne oogen. Ik weende als een kind en zonder te weten
waerom. Lydia kon hare tranen ook niet bedwingen en verborg haer hoofd op mynen
boezem. Myne ouders stonden verslagen en wisten niet waeraen die vreemde
handelwyze toe te schryven. Dan, op eenige liefdevolle woorden die myn vader
uitsprak, droogden wy beide onze tranen af en stapten, de handen in elkaer geklemd,
tot voor myne moeder.
‘- Wat beteekent toch die treurige kennismaking, myne lieve kinderen; want beide
aenzie ik u thans als myne kinderen - sprak de vrouw - zegt, waerom die tranen?
‘Ik werd door die woorden ontsteld en zocht eene reden om die wonderlyke
aendoening uit te leggen.
‘- Ik dacht, zegde ik, aen de ramp die myne zuster - ik wil haer zoo voortaen
noemen - overkomen is.....
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- ‘En gy hadt denkelyk dezelfde gedachten, myne lieve Lydia? - vroeg myne moeder.
- ‘Neen, mevrouw, zegde het meisje; ik dacht daer op dezen stond niet aen. Ik
weet niet waeraen ik dacht.
- ‘Myne zuster, riep ik, gy zyt beter dan ik, gy spreekt regt uit. Ik heb eene valsche
verschooning uitgezocht: ik ook weet niet waerom ik myne tranen niet heb kunnen
bedwingen.
‘Dan, dit onderzoek werd niet verder voortgezet en geene halve uer was
voorbygegaen of ik bevond my met Lydia als of wy van kinds af met elkander waren
opgevoed geweest. Van dit oogenblik leefden wy als broeder en zuster en waren
onscheidbaer.
‘De schoonheid van Lydia werd door elk een bewonderd en was inderdaed
buitengewoon; doch by die bewondering bleef het; want het algemeen gevoelen
was, dat zy weinig geestvermogens bezat en, voor hare jaren - zy was byna van
den zelfden ouderdom als ik - te kinderachtig was!..... o Hadden zy haer, zoo als ik,
gekend; zy zouden er anders over geoordeeld hebben; hadden zy die hemelsche
ziel, dien verheven geest kunnen begrypen, zy zouden zich voor het meisje, als
voor eenen engel, op de knien geworpen hebben en een woord uit haren mond als
eene weldaed hebben afgesmeekt! Dan, wat gaf my, wat gaf ons het oordeel der
wereld? Wy maekten voor ons de gansche wereld uit!....
‘Slechts eenige dagen bevond zich Lydia in onzen woon, wanneer ik reeds eene
gansche verandering in mynen geest gevoelde; ik was dezelfde mensch niet meer:
de denkbeelden waer ik te voren moest naer zoeken, werden in mynen geest als
gestort, zonder dat ik wist op welke wyze zulks geschiedde, de inspraek leefde in
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my en nu ook was de toonkunde my veropenbaerd geworden. Ik speelde niet meer
dan door ingeving. Het gevoel, het heilige gevoel was in myne ziel nedergedaeld:
ik begon te leven!.... Uren lang bragten wy soms beide voor het piano door. Lydia
zong - en wie Lydia niet gehoord heeft, kent het verheven van 's menschen stem
niet – en ik begeleidde haren zang, zonder te weten wat zy opzong. Doch zoo nauw
waren onze zielen te saem verbonden, zoo goed waren zy in elkaer versmolten,
dat dezelfde gedachten in onzen geest, op den zelfden stond, opwelden en wy beide
slechts door eene en dezelfde magt, door eene en dezelfde inspraek bestuerd
werden.... - Wat geluk, welk genot wy op die stonden smaekten, 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 wy soms in de breede lanen
van het speelhof deden. Daer bleven wy ook uren lang in samenspraek verslonden
en onze gesprekken liepen meestal over den toestand van den menschelyken geest
en het heil eener bovenaerdsche wereld, waer de ziel, van het stof ontdaen, hare
goddelyke natuer terug krygt. Ik herinner my, onder anderen, nog een gezegde van
Lydia, welk ik u zal herhalen, om u een ligt gedacht van onze samenspraken te
geven. – Ik had de vraeg geopperd: welke de stemming van den mensch is, en
waerom hy op de wereld gesteld wierd. - Zie hier wat myne zuster daer over zegde:
- ‘Het is zeker, - sprak zy met het oog ten hemel gerigt – het is zeker dat de wereld
zelve onze bestemming niet is, dat de aerde het doel niet is waertoe wy geschapen
zyn. Had ik er geene andere proeven van
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dan de onbegrensde verbeelding die ik in myn brein gevoel, het onbepaeld verlangen
dat iederen mensch in het harte woelt en hem na iets, dat de volmaektheid is, doet
haken, ik zou er nog geenen enkelen stond aen kunnen twyfelen. De schepper heeft
in het voortbrengen van den mensch de grootste en de schoonste zyner magten
getoond - niet ten zynen opzigte; want alle magt is hem even gemakkelyk, maer in
onze oogen, volgens ons oordeel. Hy heeft in den mensch het hoogste punt der
schepping aengeduid. - Het lot van den mensch is schooner dan dit der
hemelgeesten, waeraen men den naem van engelen gegeven heeft en welke niet,
zoo als wy, het geluk in deszelfs hoogsten graed kunnen smaken, omdat zy er het
tegenovergestelde niet van kennen. - De engelen zyn de dienaren Gods en van de
menschen. De mensch is als de vrucht van eenen boom. Volvoert hy zynen
wereldloop, dan krygt zyne ziel, zoo als het zaed in de vrucht, haren vollen rypdom;
het lichaem vergaet en de rype ziel gaet zich met haren schepper vereenigen. Zy
is alsdan weerdig gevonden om in het oord der volmaektheid geplant te worden. Zoo wel als de vrucht goed moet aengroeijen om tot volkomenheid te geraken, zoo
ook moet het lichaem ter zuivering van de ziel dienen. - Is de ziel niet volkomen
gezuiverd en heeft het lichaem zynen vollen loop niet afgelegd, dan moet de ziel
den loop in ander vrucht, in andere omkleeding hernieuwen; wie weet, dan gaet zy
soms ook wel in andere sferen huizen. - Het is datgene wat ons zinnebeeldig door
het Zuivervuer wordt voorgesteld. - Blyft de ziel verdoken, miskent zy haren
oorsprong en het einde haers ballingschaps, blyft zy ongezuiverd, dan gaet zy
misschien, by de scheiding van
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het lichaem, in de plaets der Duisternissen, dat is te zeggen, dat zy beroofd wordt
van het echte zielenleven, van het leven des enkelen gevoels, dat ons by de Godheid
te wachten staet. - Ja, dan wordt zy in de duisternis gestort en kan van de
volmaektheid niets genieten. Zy ziet nogtans waer die volmaektheid bestaet, waer
zy heerscht; zy ziet de gezuiverde zielen door het gevoel in de Godheid versmolten
en haer besef is slechts groot genoeg om het gemis te voelen, en die overtuiging
is de hoogste smart welke men kan uitdrukken: het is de doemenis.....
‘Hier staekte Lydia hare gezegde en beide vielen wy toen in eene zelfde mymering
- vervolgde de heer Wolfang - onze geest scheen van de aerde weg te vliegen en
wy gingen de zaken, waerover Lydia gesproken had, van naby bezigtigen. - Zulke
stonden welke men geestverrukking noemt, waren niet zeldzaem. Wy leefden alsdan
van een gansch ander leven; wy waren enkel ziel geworden en wy voelden niet
meer door de gewoonelyke zintuigen van den mensch; maer wel door eene soort
van aenraking, door eene versmelting met de voorwerpen, door eene zekere soort
van doordringendheid. Wy waren als een nevel die door eenen anderen nevel zou
doortrekken, zich voor eenen stond daermede zou vereenzelvigen en dan weder
scheiden, zonder iets van zyn eigendommelyk wezen verloren te hebben, of, om
het u nog tastelyker te maken, als een water dat door eene zyf zou loopen zonder
dezelve nat te laten....’
Hier zweeg Wolfang eenige oogenblikken. Hy liet het hoofd in de handen zinken,
een stille zucht klom uit zynen boezem, en dan, het oog weder tot den wand der
kamer rigtende, ging hy voort:
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‘Ik zal noch kan u niet verhalen, myn goede Frederik, wat al gewaerwordingen ik,
by den omgang met myne zuster Lydia, in myn binnenste voelde, welke kleine
voorvallen er zich soms opdeden en welk gelukkig zielenleven wy leidden. - Dan,
ik heb u gezegd, dat ik ook het ongeluk gekend heb, en ik zal u verhalen wat my,
gedurende mynen levensloop, wel de grootste smart geweest is. – Zekeren morgen,
wen ik volgens gewoonte in den tuin wandelde en op de komst myner zuster met
ongeduld wachtte, zag ik haer eindelyk tot my naderen. Ik verschrikte op haer gezigt.
Eene bleeke kleur had haer wezen gedoodverwd en uit hare oogen sproten als twee
lichtstralen, welke tot in het binnenste myner ziel drongen. Zy wierp zich weenend
in myne armen en bleef eenige stonden op myne borst rusten. Ik zoende haer zacht
op het voorhoofd en vroeg naer de rede dier droefheid.
- ‘Er is geene droefheid in myne ziel, broeder, - antwoordde zy - ik ween, omdat
ik voel dat ik moet weenen. Laet my myn gevoel uitstorten.
‘Ik sprak geen enkel woord meer en leidde haer tot by eene bank door frische
groen overlommerd. Daer zetteden wy ons neder en eenen geruimen tyd bleef Lydia
op myne borst rusten. Eindelyk hief zy het hoofd regt, greep myne hand vast en
zegde:
- ‘Broeder, het oogenblik nadert waerop myn stryd zal eindigen: morgen bestaet
er geene Lydia meer.....
‘Ik voelde, by dit gezegde, als een gloeijend yzer door myne borst wringen. Myn
gorgel neep zich toe, myne oogschelen sloten zich en eenige stonden bleef ik van
alle uitwendig gevoel beroofd. Wanneer ik uit dien toestand herkwam, ondervroeg
ik myne zuster niet
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meer; ik moest haer niets meer vragen: ik wist alles. - Beide verlieten wy den tuin
en, op mynen arm leunend, leidde ik myne zuster naer heur slaepvertrek. Zy begaf
zich te bed. Myne moeder, die ons had zien binnentreden, en door de bleeke kleur
van Lydia pynelyk getroffen was geworden, volgde ons en hield niet op van hare
aengenomen dochter met de grootste belangstelling te ondervragen:
- ‘Eene ligte onpasselyk, beste moeder, zegde Lydia, ik heb rust noodig.....
‘Myne moeder verliet het vertrek, het rytuig werd ingespannen en, een uer later,
keerde hetzelve met den voornaemsten geneesheer der stad terug. Ik had my naest
het bed der kranke geplaetst en zag nauwelyks den geneesheer binnen treden.
Deze onderzocht, gedurende eenige stonden, den staet van Lydia en zegde, - dat
men zich gerust mogt stellen, dat het slechts eene ligte onpasselykheid was, welke
weldra zou verdwenen zyn. - Daerop vertrok hy en ik bleef myne plaets naest het
rustbed houden. Den geheelen dag bragt ik in stille gesprekken met Lydia door, en
wanneer de avond gevallen was, deed ik aen myne moeder verstaen, dat ik ook
den ganschen nacht in myn zetel wilde doorbrengen en by Lydia waken.
- ‘Maer de doktor heeft immers gezegd – sprak de goede vrouw - dat er geen het
minste gevaer is; waerom dan, Wolfang, u onnoodig vermoeijen?’
- ‘Werk myn voornemen niet tegen, moeder, - zegde ik. Gy bemint onze Lydia,
niet waer, als uw eigen kind?...... Welnu, blyf haer dan dezen nacht met my
gezelschap houden?’
- ‘Ik zal u voldoen, myn zoon; gy weet hoe ik u
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beide lief heb......’ En warme tranen liepen over de wangen der brave vrouw. Ik
vloog, op dit aenzien, in hare armen en kon my ook niet wederhouden te weenen.
Lydia greep de handen myner moeder en bedekte die met hare zoenen: - ‘Weent
niet, moeder, noch gy, broeder, zegde zy, weent niet! er zyne geene ongelukken te
vreezen.... doch, ja, houdt my dezen nacht gezelschap.....’
‘Eenige stonden later trad myn vader binnen en bleef eenen langen tyd met Lydia
spreken. Deze laetste gewaegde van de dankbaerheid welke zy hem verschuldigd
was, voor de liefde die hy haer had toegewyd en de edelmoedigheid met welke hy
haer voor zyne dochter had aangenomen. - ‘Wat ware ik zonder u geworden? zegde
zy: de ongelukken myns vaders hadden my tot eene arme weeze gemaekt,
zonder.....’
‘Genoeg daerover, Lydia, - onderbrak myn vader, – genoeg myn kind, myn lief
kind.... Ik heb u als myne dochter aengenomen, 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 mogelyk te genezen; opdat de vreugde in onzen kring terug keere. Gy
ziet hoe thans met u alles schynt te kwynen!....’
‘Lydia antwoordde niet, drukte nog eens de hand myns vaders en liet zich terug
op den peuluw neêrzakken.
‘Zoo als het besloten was, bleef ik met myne moeder by het bed der zieke waken.
Lydia lag met de oogen gesloten en onbeweegbaer. Slechts haer adem, welke
eenigzins verhaest scheen, toonde aen dat zy inwendig moest lyden. Myne oogen
bleven voortdurend op haer gevestigd en ik sloeg hare minste bewegingen gade.
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Geen woord werd er gewisseld en myne moeder was zachtjes op haren zetel
ingesluimerd. - Het sloeg op dien stond elf ure en Lydia, zich half regt in het bed
plaetsende, greep myne hand vast en zegde, met eene stille; doch klare stem:
- ‘Broeder, het uer is gekomen, uwe Lydia gaet van de aerde verdwynen; doch
uwe zuster zal u eeuwig byblyven..... Dagelyks zullen wy elkaer zien...... onthou het
uer van myn verscheiden.....’
‘Op het zelfde oogenblik, voelde ik hare hand uit de myne schuiven. Lydia daelde
zachtjes op de peuluw terug en een ligte zucht deed my verstaen dat de geest haer
ontvloog.
- ‘Lydia! myne zuster!’ riep ik en ik viel gevoelloos voor het ledekant neder. Op
dien kreet ontwaekte myne moeder uit hare sluimering en op eenen stond was het
gansche huisgezin te been; ik hoorde al wat men zegde, zag de onbeschryvelyke
droefheid myner ouders; doch geen woord kon ik uiten, geen lid kon ik roeren. Men
droeg my naer myne kamer en alle middelen werden aengewend, om my tot het
leven terug te roepen. Des morgends kwam de geneesheer en stelde myne ouders
over mynen toestand gerust, zeggende, dat myn staet van zelve zou veranderd
hebben. Het gebeurde zoo en de geneesheer had zich jegens my niet misgrepen,
zoo als het met Lydia het geval geweest was. Tegen den middag kreeg ik de
beweging terug, myne tong ontbond zich en het was my als of ik uit eenen
langdurigen slaep ontwaekte. Dan, met het leven kwam my het bewustzyn myns
ongeluks ook terug in den geest en wat ik alsdan gewaer werd, kan niet beschreven
worden. – De droefheid welke ik later, by het afsterven myner geliefde
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ouders gevoelde, was zelfs niet in vergelyk te stellen met deze droefheid.....’
De heer Wolfang staekte eene poos zyn verhael en liet zyne blikken onderzoekend
rond het vertrek dwalen. Op zyn wezen stond eene onbeschryvelyke uitdrukking
geprent; het was eene bovennatuerlyke droefheid, een gevoel van ongeluk tot den
hoogsten graed gevoerd en dat waerlyk, zoo als hy zegde, met geene woorden kon
afgeschilderd worden. Edoch die aendoening bleef niet voortduren en maekte weldra
plaets voor eenen stillen zweem van blydschap en inwendige vreugde welke, als
eene zachte zonnestrael, het aenzigt van den toonkundigen bescheen. Het was
alsdan of er een nieuw leven in zyne ziel gestort werd en zyne onbeweegbare
houding verlatende, en my met geestdrift de hand vattende, ging hy weder voort:
‘De laetste woorden myner zuster waren niet ydel gesproken geweest, en weldra
begreep ik de gansche uitgestrektheid derzelve. Het lichaem, ja, dat men Lydia
heette, was van de aerde verdwenen of liever, had zich met het stof weder vereenigd;
maer myne zuster had my niet verlaten! Haer geest - en ik kende van haer niets
anders – bleef my by en dagelyks ontving ik zyn bezoek, gevoelde ik zyne
tegenwoordigheid - “Onthou het uer van myn verscheiden” had zy gezegd, en sedert
hetgeen men hare dood noemde, ging er geen nacht voorby of zy kwam met my
hare vorige gesprekken hernieuwen. Iederen nacht zie ik haer, zoo als zy weleer
naest myne zyde geleefd heeft, ik voel haer byzyn en kan hare vormen zien. Wy
leven nog immer te samen; onze geesten zyn nog altyd vereenigd....’
Juist toen de heer Wolfang die woorden uitsprak,

Pieter Frans van Kerckhoven, Ziel en lichaem

25
hoorden wy het slag eens uerwerks dat zich in een bygelegen vertrek bevond. De
toonkundige zweeg stil; wy luisterden beide aendachtig en telden elf slagen. Op
den zelfden stond liet Wolfang myne hand los, stootte my in den hoek van het sofa,
schoof naer den anderen kant en zegde op eenen vreemden, buitengewoonen toon:
‘Stil! daer is zy!......’
Dit gezegde had op my een wonderbaer uitwerksel; ik kon my tegen eene angstige
vrees niet verzetten, welke my eensklaps op het lyf viel. Ik had echter moeds genoeg
om opmerkzaem te blyven en staerde aendachtig. Myne verwondering was groot,
wanneer ik eensklaps op den wand der kamer een lichte schyn zag schuiven en tot
het sofa naderen. Myne eerste gedachte was om dien schyn aen den zachten
schemer der maen toe te schryven, welke tegen het stille licht, dat in het vertrek
brandde, scheen te kampen; doch hoe ontstelde ik niet, wanneer, ik, op het zelfde
oogenblik, tegen my als het geritsel van een zacht kleed voelde en duidelyk gewaer
werd, dat er iets op het sofa tusschen my en den heer Wolfang plaets nam: ik zag
het zachte kussen stil nederdrukken en myne oogen bedrogen my niet. Met hygenden
boezem en terwyl ik myn hoofd voelde branden, hield ik de oogen op die
verwonderlyke plaets en op den heer Wolfang gevestigd. Deze legde zynen regter
arm op de leuning van het sofa en nam eene houding welke aenduidde, dat er
iemand tusschen zynen arm en op zyne borst rustte. Zyne linkerhand had
klaerblykend eene andere hand vast en drukte die, alhoewel het my onmogelyk was
die laetste te ontwaren.
Het wezen des toonkundigen was nog wel het verwonderlykste en datgene wat
my het meeste verbazing
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gaf. Er was niet aen te twyfelen: er bevond zich iemand tusschen ons – en Wolfang
was er mede in gesprek. Zyne lippen bewogen zich en die beweging was niet
werktuigelyk en ofschoon ik geen enkel woord kon opvangen, was ik echter overtuigd,
dat er woorden gewisseld werden, dat er eene innige samenspraek plaets greep.
Ware ik niet te diep getroffen geweest, had ik met mynen gewoonen koelbloed
kunnen opmerken; dan had ik voorzeker, door de uitwendige teekens zelfs, kunnen
verstaen wat er gezegd, waerover er tusschen het verschynsel en Wolfang werd
gehandeld. Dan, myn geest was dien stond daer niet voor in staet; zelfs werd ik
weldra door eene gewaerwording overvallen, welke ik tot dan toe nooit gevoeld had.
- Het scheen my als of er van den anderen kant van het sofa eene zekere soort van
warmte uitstraelde die my op het lichaem viel, zich door alle myne ledematen
verspreidde en my in eenen luchten dampkring deed vlotten. Ik voelde my, als het
ware, van myne plaets opnemen en tot digt by Wolfang voortschuiven en, op het
zelfde oogenblik, zag ik de schim van Lydia klaer en duidelyk tusschen ons beiden.
Zy rustte, zoo als ik het my had voorgesteld, op de borst van Wolfang. Een blank
kleed omgaf hare fyne vormen en was zachtjes om haren tengeren middel gesloten.
Nauwelyks raekte ik die kleederen aen of het meisje wendde haer hoofd tot my en
stuerde hare blikken met eene hemelsche zachtheid in myne oogen. Zy lachte my
minzaem toe en, terwyl haer linker arm om den hals van Wolfang geklemd bleef,
legde zy have regter hand op mynen schouder. Door het aenschouwen harer
hemelsche gelaetstrekken en nog meer, geloof ik, door het aenraken harer hand,
voelde ik my in zwym vallen,
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en al wat ik my nog kan herinneren, is dat ik op dit oogenblik myn geest als van het
stof ontbonden zag en myne ziel zich met die van Lydia en Wolfang voelde
vereenzelvigen. Ik ook nu werd gewaer wat het zuivere leven der ziel is, wat het
zeggen wil: gevoelen, zonder behulp der stoffelyke zintuigen; doch meer kan ik my
niet herinneren, meer kan ik van dien bovennatuerlyken toestand niet zeggen. Ik
gevoel nog wel, op eene onklare wyze, wat er in my omging; doch zulks met woorden
uitleggen, is onmogelyk. - Wanneer ik tot hetgeen wy het bewust zyn zullen noemen,
herkwam, was ik nog op het sofa gezeten en dit wel naest de zyde van den heer
Wolfang. De goede toonkundige hield myne hand in de zyne geklemd en bezag my
met eene vaderlyke toegenegenheid. Verdwaesd stond my vooreerst het hoofd;
myne oogen schemerden en myne eerste beweging bestond, in met myne hand
over het voorhoofd te wryven. Weldra echter herkreeg nu myn blik zyne klaerheid
en ik staerde ondervragend op den heer Wolfang. Deze scheen my te verstaen;
want hy sprak:
- ‘Goede Frederik, gy hebt haer gezien?’
- ‘Ik heb ze gezien - antwoordde ik - doch ik weet niet..... ik kan my dit alles niet
uitleggen?.....
- ‘Ik wist dat gy my zoo zoudt geantwoord hebben, zegde Wolfang - doch herinner
u, myn vriend, dat de uitleg eener zaek niets beteekent: hebt gy niet gevoeld?’
- ‘Het is slechts van dezen nacht, zegde ik, dat ik weet wat het woord gevoel
beteekent en nu versta ik ook, wat gy my daer over hebt medegedeeld. Wolfang,
Wolfang, wat moet gy gelukkig wezen!....
- ‘Niet waer? vroeg de toonkundige - en indien nu ieder sterveling dit geluk konde
smaken, of ten
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minste een geluk dat daer tegen zou kunnen opwegen?
- ‘o Dat ware een hemel op aerde!
- ‘Dat alleen is genieten’ zegde Wolfang, en eene zachte blydschap straelde op
zyn wezen. Hy zweeg by die woorden en, eenen stond later, verliet hy het sofa en
wandelde eenige keeren in het vertrek heen en weder. Dan, terug tot my stappende,
zegde hy:
- ‘Vriend Frederik, het is twee ure des nachts, begeef u thans....
- ‘Reeds twee ure!’ onderbrak ik.
- ‘Ja, twee ure, vriend, het genot doet den tyd vliegen.... begeef u thans naer uwe
wooning en leg u ter rust, en houdt dezen nacht in uw geheugen. Voortaen zullen
wy elkander beter nog begrypen. Tot hier toe waren wy slechts door de banden der
vriendschap aen elkaer verbonden, thans zyn onze zielen vermaegschapt en wy
zyn in eene betere wereld bekend.....’
Een handdruk was het eenige antwoord dat ik mynen vriend kon geven; doch in
myne oogen kon hy ligt lezen, wat er in myne ziel omging en hoe zeer myn hart
door zachte gevoelens van achting en erkentenis overstroomd werd. Hy begreep
zulks; want hy zegde:
- ‘Ga nu, Frederik; want gy zoudt my doen weenen. Vaerwel!vaerwel.....’
- ‘Neen! geen vaerwel! riep ik, neen, vriend, morgen en alle dagen zullen wy elkaer
wederzien!’
- ‘Het zal niet kunnen zyn, zegde Wolfang, met eenen ligten zucht; myne zuster
heeft my eenige woorden over ons toekomstig lot gezegd....’
- ‘Wat zegt gy, Wolfang! zouden wy gescheiden worden?’
- ‘Wy zullen elkaer nog wederzien....... morgen
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niet; maer later.... nu Frederik, ga, ik moet alleen zyn, ik gevoel het....’
- ‘Vaerwel dan! riep ik, en tot wederziens!’
En ik verliet de wooning van den heer Wolfang.
Des morgens ontwaekte ik, met het vaste voornemen van nog dien zelfden dag
een bezoek by den heer Wolfang gaen af te leggen; doch, nauwelyks was ik uit
myne legerstede, of ik ontving eenen brief welke my alles deed vergeten. Myn vader
die, te Oostende, om zyne gezondheid te herstellen, de zeebaden is gaen beproeven,
was op het punt van eenen eeuwigen vaerwel aen de wereld te zeggen. Myne
moeder schreef my dat, volgens het gevoelen der geneesheeren, ik geenen tyd te
verliezen had, indien ik den braven man voor zyne dood nog wilde zien en zynen
laetsten zegen ontvangen. - Hopeloos begaf ik my op reis en vond mynen vader
zieltogend. Dan, alsof myne tegenwoordigheid heilryk geweest ware, begon de
kranke langzamerhand, doch zigtbaer te beteren en de hoop daelde in onze harten
terug. Die hoop werd niet te leur gesteld en ik had het genoegen twee weken later
met mynen vader in volle gezondheid terug naer onze geboortestad te trekken.
Eene byzonderheid moet ik hier aenstippen. - Alhoewel van den heer Wolfang
verwyderd, was zyn aendenken nogtans gedurig in mynen geest gebleven. Ik wist
dat myn vader den toonkundige van jongs af gekend had en ik liet niet na hem over
de minste byzonderheid van den levensloop van Wolfang te ondervragen. Natuerlyker
wyze vroeg ik hem of hy Lydia gekend had:
- ‘Zeer wel, zegde myn vader, ik heb haer meer dan houderdmael gezien’ en hy
gaf my eene nauwkeurige
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beschryving van het meisje. Denk hoe groot myne verwondering was, wanneer ik
die afschildering, in alles, zag overeenstemmen met het verschynsel dat ik op de
kamer van Wolfang gezien had! Ik had moeite om myne verbaesdheid te bedekken
en bleef op dit alles nadenken. Dan kwamen my ook de woorden te binnen welke
Wolfang my, by het vertrekken, gezegd had. Hy wist dan dat wy elkaer, gedurende
eenigen tyd, niet meer zouden gezien hebben? en hoe had hy zulks kunnen
weten?..... Uitleg was daervan niet te geven dan met het zelve aen het geval
toeteschryven - en ik geloof aen het geval niet..... - Doch zie hier nu wat er, tydens
myne afwezigheid, was voorgevallen.
Wy waren des avonds in onze geboortestad terug gekomen en reeds des anderen
dags, in den morgen, bood ik my ter wooning van Wolfang aen, om by den vriend
een bezoek afteleggen:
- ‘De heer Wolfang? - zegde de bediende, die my de deur opende – maer weet
gy dan niet, mynheer?...
- “Wat! wat is er?” vroeg ik gansch ontsteld.
- “Zyt gy van de stad niet mynheer?” hernam de bediende.
- “Waer toe die vraeg?” hernam ik met ongeduld - ja, ik ben van de stad.’
- ‘En gy hebt van het voorval niet gehoord?’
- ‘Ik ben eenigen tyd afwezig geweest, zegde ik, meer en meer ontsteld; ‘maer
spreek toch, in Gods naem, wat is er voorgevallen; gy doet my de verduldigheid
verliezen.....
- “De heer Wolfang is sedert tien dagen in een zinnelooshuis opgesloten....” zegde
de knecht.
- “Wat zegt gy! in een zinnelooshuis! riep ik, en Wie heeft die onmenschheid
begaen?”
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- o Mynheer, de heer Wolfang was reeds lang krankzinnig; zyne famillie is er eindelyk
tusschen gekomen, grootendeels voor zyne gezondheid; hy was krank gevallen,
lag te bed, het oogenblik kon niet gunstiger wezen en men heeft het waergenomen.
Het is wel waer, de brave man deed niemand geen kwaed; maer in het gestigt, waer
hy zich thans bevindt, zal hy ook gelukkig wezen: hy zal er eenen goeden oppas
genieten en in rust leven.....’
- ‘Dat is eene onmenschelyke wreedheid! riep ik, en waeraen het nog al
aenzienelyk fortuin van den heer Wolfang niet vreemd is!’
Ik verliet de wooning van mynen vriend, snelde in aller yl naer het aengewezen
gestigt en vroeg, om by den heer Wolfang toegelaten te worden.
- ‘Is mynheer van de familje?’ vroeg my een soort van geestelyke broeder, in het
bruin gekleed en met eenen lederen gordel om het lyf.
- ‘Ik ben zyn beste vriend!’ was myn antwoord.
- ‘Dan kunnen wy uw verlangen niet voldoen, mynheer.’
- ‘En welk is dan het middel om tot den zieke te kunnen naderen?’
- ‘De toelating der familje, mynheer.’
- ‘Ik heb die toelating niet noodig - zegde ik, en zal mynen vriend morgen zien en
spreken.’
Er was my eensklaps in de gedachte gekomen, dat de geneesheer des gestigts,
een myner goede kennissen, er my zou binnen leiden, zonder dat ik de hatelyke
erfgenamen, misschien onnoodig, moest gaen te voet vallen. Myne hoop werd niet
verydeld. Ik ging den geneesheer vinden en hy deed my het uer van zyn dagelyksch
bezoek in het gestigt kennen.
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Met brandend ongeduld verwachtte ik den volgenden morgend en ging den
geneesheer tegen het gestelde uer roepen. Onder weg spraken wy over den heer
Wolfang:
- ‘Het is geene echte krankzinnigheid, zegde my de geneesheer; maer slechts
eene soort van manie, welke den heer Wolfang heeft aengegrepen en die toch zeer
onnoozel is. Men had hem zoo goed te huis kunnen genezen....... Hy waent zich
immer boven de stoffelyke wereld verheven, voor zoo veel ik tot hier toe heb kunnen
onderscheppen, en zyne gezondheid heeft daer veel by geleden. Thans echter is
hy reeds aen de beter zyde.’
Ik liet den geneesheer vry spreken, zonder in eenige byzonderheden jegens
mynen vriend uitteweiden. - Wanneer wy in het gestigt getreden waren en de doktor
zyne bezoeken begon, verzocht ik hem, my, door eenen der bedienden, tot het
verblyf van Wolfang te doen brengen, er byvoegende, dat ik hem daer zou blyven
verwachten. De geneesheer voldeed aen myn verzoek en, eenen stond later, werd
my het vertrek geopend en de deur weder op my toegesloten. Ik was blyde my
eenige stonden met Wolfang alleen te kunnen bevinden. Zoodra de toonkundige
my had opgemerkt, kwam hy, met eene zachte blydschap op het aenzigt, my te
gemoet gegaen, sloot my in zyne armen en riep stil uit: ‘myn zoon, myn vriend, myn
broeder! ik ben van uwe komst sedert dezen nacht verwittigd..... maer waerom die
treurigheid? - ging hy voort, my eensklaps in het wezen beschouwende - ik ben hier
niet ongelukkig, myn goede Frederik....’
Ik wierp alsdan eenen blik rond het vertrek en zag, met eenig genoegen, dat het
een tamelyk goed verblyf
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was. Men had er den sofa van Wolfang in overgebragt.
‘Myn vriend, sprak ik nu op eenen ernstigen toon, thans dat het ons vergund is
eenige oogenblikken alleen te wezen, zeg my eens, weet gy waerom men u hier
heeft overgevoerd?
‘Omdat men als krankzinnig beschouwt al wie zoo niet als het gemeen der
menschen denkt.’ zegde Wolfang met de grootste gelatenheid.
‘En denkt gy niet dat uwe bloedverwanten de schuld dier opsluiting zyn, dat zy
het op uwe fortuin gemunt hebben?’
Wolfang bleef eenige stonden nadenkend en zegde eindelyk:
‘Ik durf zulks niet veronderstellen.’
‘Maer, hernam ik, waerom toch hebt gy u hier laten inbrengen?’
‘Ik was een weinig krank, Frederik, en dan zelfs als het myn inzigt niet geweest
ware, had ik het toch niet kunnen beletten.....’
‘Maer gy zult hier niet blyven! het hangt slechts van u af uit die gevangenis te
komen.’
‘Ik ben in geene gevangenis, vriend Frederik; men kan wel myn lichaem opsluiten;
doch wie kan ons de vryheid des geestes benemen! En toch, getroost u, myn vriend,
ik ben hier niet ongelukkig, ik zie hier zielen die myne broeders zyn. Men geeft aen
hunne zoogezegde ziektens alle soort van namen; de verwaende menschen zien
ze met een laf medelyden aen, en weten niet, dat tusschen diegenen, welke zy
krankzinnig noemen, er zich bevinden die de gelukkigste zielen op aerde zyn! Zy
leven buiten de wereld en sommigen ook hebben
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de hooge gaef van het heilige gevoel verkregen.... Sommigen zelfs zyn er oneindig
ver in gevoorderd.....
‘Myn beste Wolfang, zuchtte ik, wel had gy gelyk my te zeggen, dat wy elkander
zoo spoedig niet zouden weêrgezien hebben.’
‘Uw vader is thans hersteld niet waer?’
‘Gy weet dan?’
‘Voortaen weet ik alles wat ons beide betreft, ofschoon soms slechts op eene
onklare wyze’ zegde Wolfang; doch meerder woorden konden wy niet wisselen;
want de geneesheer trad op den zelfden stond binnen, en ik was verpligt met hem,
eenige oogenblikken later, den zieke te verlaten.
Ik keerde, sedert dien dag, meermaels met den doktor terug en deed Wolfang
eindelyk besluiten om my de noodige moeite te laten aenwenden, ten einde hem
uit dit onteerend gestigt te doen treden. Niet lang moest ik daervoor werken; ik ging
naer de bloedverwanten van den toonkundige en deed hun verstaen dat, ingeval
zy den ongelukkigen Wolfang, wiens eer zy reeds door hunne hatelyke opsluiting
gekrenkt hadden, niet oogenblikkelyk in vryheid zouden hebben doen stellen, ik zoo
veel zou aengewend hebben, dat het geregt er zou moeten tusschen komen, en
hunne schandige handelwyze naer verdiensten openbaerlyk moeten schandvlekken.
Eerst had men my met zachte woorden zoeken te bepraten; en my willen doen
verstaen, dat het alles voor het welzyn van Wolfang geschied was; doch eindelyk,
ziende dat ik niet gestemd was om my met woorden te laten paeijen, heeft men aen
myne vraeg voldaen, en thans is de heer Wolfang weder in zyne wooning en heeft
zyne vrye, ongestoorde levenswyze terug kunnen
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aennemen. Dagelyks kan ik hem nu zien en spreken en hy boezemt my dagelyks
meer en meer achting in.
En zie daer nu, myn goede Frans, de geschiedenis van den geheimzinnigen
Wolfang, voor wien ik immer de grootste genegenheid gevoeld heb en die, op deze
laetste tyden, myn innige vriend is geworden. - Ik twyfel er niet aen, of zyne
geschiedenis zal u diep treffen en gy zult, de zuivere, reine ziel van den toonkundige
thans beter kennende, uw scherp oordeel over hem met liefde en vreugd wyzigen
en hem een groot deel uwer toegenegenheid en van uwe goede innerlyke
vriendschap schenken. Het is het byzonderste inzigt dat ik gehad heb, u dit verhael
in alle zyne omstandigheden mededeelende.
Uw immer verkleefde
FREDERIK.

Naschrift. - Tracht toch, myn goede, van weldra uit Duitschland weder te keeren.
Weet wel, en denk het dikwils na, dat vyf maenden eene eeuw schynen voor eenen
vriend die op u wacht en dat het tyd wordt om uwe oude levenswyze by ons te
Antwerpen te komen hernemen.
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II. Hoofdstuk.
Brief van Frans aen Frederik.
Myn beste Frederik, ik heb uwen brief tot drymael toe overlezen en telkens, wanneer
ik de lezing staekte, myne armen kruiswyze over elkaer geslagen en my gevraegd:
- Maer is dat nu de vriend Frederik die my zulke dingen schryft? – Is dat Frederik
dien ik van over zoo langen tyd heb leeren kennen? - Is dat nu Frederik, myn oude
makker, myn 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 myn
woord! ernstig wist over te spreken? - Is dat Frederik, die zoo goed scherts kon
verdragen en er zyn grootste vermaek in vond; en met wien ik zoo dikwils vrolyke
uren gesleten heb, met alles op eene zachte wyze den spot dryvende; met een
woord: is dat de vriend, dien ik te Antwerpen gelaten heb?.....
En telkens, myn goede, heb ik op die vragen met
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een: ‘ik weet niet - ik versta er my niet aen - ik kan er geenen kop aen krygen –’
moeten antwoorden.
Beter hadt gy gedaen, met den heer Wolfang - ik spreek u vry en onbewimpeld,
omdat ik uw vriend ben - in zyn gestigt, welken onteerenden naem hetzelve ook
drage, gelaten te hebben. Gy hadt daerdoor, hem voorzeker en u denkelyk, een
aental dwaesheden gespaerd, welke ik nu in de toekomst voorzie. - Voorwaer, ik
beken het u, ik heb den heer Wolfang nooit begrepen, ik zie het klaer genoeg. - Ik
wist niet dat er in zyn brein zulke vreemde zaken omgingen. Het spyt my thans;
want had ik zulks kunnen veronderstellen, dan had ik ongetwyfeld meer aendacht
op zyne stelsels geslagen en u in tyds trachten te behoeden, voor het gevaer dat
u bedreigde en dat u thans overweldigd heeft. - Tracht toch, myn beste Frederik,
zoo haest mogelyk uit den toestand te geraken, waerin gy verkeert: hy kan u niet
dan schadelyk worden en in alle opzigten..... Mogt het korte onderzoek, welk ik hier
van uwen brief en van het verhael dat hy bevat, ga doen, u de overtuiging daervan
geven en u het vast besluit doen nemen om den heer Wolfang te vlugten, - om hem
te vlugten, als een mensch die met eene overhalende ziekte zou besmet wezen.
De verheven geest dien gy wel aen den toonkundige wilt toekennen, is slechts
een zieke toestand van het brein van den heer Wolfang. Wanneer de verbeelding
niet overdreven wordt, wanneer zy binnen de palen van het mogelyke blyft en
schoone dingen kan te voorschyn brengen, dan is het eene der heerlykste gaven,
welke de geest des menschen kan bezitten, dan eerbiedig ik
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het brein dat met die grootsche kracht begaefd is, en ik verneder er my gaerne voor.
Doch, wanneer die verbeelding buiten de aengewezen palen stapt, wanneer zy,
van allen toom ontdaen, op een gebied voortrolt waeraen men geenen naem meer
kan geven - omdat het zich buiten het wezenlyke bevindt - dan noemt men die
verbeelding slechts fantazy, en als er niets dan fantazy bestaet, dan noemt men
dien toestand den staet van krankzinnigheid. Dusdanig is het geval met Wolfang.
Gy moogt hem nu, zoo veel gy wilt, aen eenen waerzegger, aen eenen profeet
vergelyken; ik heb er niets tegen; ik stem zelfs volkomen met u daerin overeen;
want die ook waren fantastische lieden, overdreven verbeeldingen, geestdweepers
die de fantazy voor de waerheid opnamen, hunne droomeryen voor inspraek hielden
en zoo dikwerf raedsels voorgaven, tot dat er eindelyk een bewaerheid werd. Het
kortzigtige volk is altyd en in alle landen des aerdbodems het zelfde geweest: het
laet twintig voorzeggingen voorbygaen, welke niet of gansch verkeerd uitvallen en
klampt zich aen eene enkele vast die bygeval bewaerheid wordt. - Zoo zal iemand,
byvoorbeeld, die de gansche week moet zwoegen en slechts den zondag tot de
rust kan gebruiken, en dan gaerne eene wandeling doet, zeggen, dat het des
zondags altyd slecht weder is. - Zoo heeft men het spreekwoord uitgevonden dat,
wanneer men van iemand spreekt, hy er aen of omtrent is. - Waerom? omdat zulks
nu en dan eens geschied en men het alsdan juist gewaer wordt, terwyl men het
duizende keeren, zonder opmerking, laet voorbygaen, wanneer het geval niet gunstig
is. – Zoo is het ook met de zoogenaemde voorgevoelens...... Men heeft alle
oogenblikken des levens voorgevoelens
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en van de duizend wordt nog geen enkel bewaerheid; doch wanneer dit laetste
gebeurt, wordt het opgemerkt en anders denkt men er niet aen..... Maer ik herinner
my dat gy aen het geval niet gelooft...... ik wel, vriend Frederik.....
Die bemerkingen zult gy mogelyk - byzonder nu gy in eene zoo hooge wereld
zweeft – als nietigheden aenzien. Zy zyn het nogtans niet. De grootste dingen der
wereld zyn nietigheden en de nietigheden brengen de grootste dingen der wereld
voort. De opmerkzaemheid bestaet 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 aen een predikant gelyk.
Gy schryft my ‘Wie zegt ons waer de echte krankzinnigheid begint?’ en gy vindt
zulks eene verschrikkelyke vraeg. - Ik zal u die verschrikkelyke vraeg oplossen,
vriend Frederik. - De krankzinnigheid begint, daer waer onze gedachten, onze
gezegden, onze doenwyze buiten het algemeen gezond oordeel loopen; daer waer
zy den kring te buiten treden, welke rond het menschelyk verstand, rond de magt
van den menschelyken geest getrokken is. Wanneer men daer buiten loopt, geraekt
men in opstand met de maetschappy en men mag er geen gezond lid meer van
genoemd worden; men verdient den naem van krankzinnig, en worden de gedachten
tot daden gebragt, dan moet men uit de algemeene familje, uit de maetschappy
gesloten worden, welke het behoud, het geluk, het voordeel van haer geheel aen
geene eenheid, aen geen gedeelte mag opofferen. – Die redenering, vriend Frederik,
zal u misschien zeer stoffelyk voorkomen. Het is myne schuld niet: ik ben
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een stoffelyk schepsel en gy moogt van my niets anders verwachten: ook zal ik,
volgens die gevoelens, uwen ganschen brief beoordeelen.
De eenige gezonde reden welke gy uit Wolfangs mond gehoord hebt, is het
oordeel dat hy over my gestreken heeft. Het is waer: ‘myn geest is stoffelyk’ en hy
had er mogen byvoegen ‘al te stoffelyk’ en ik ‘kan een goed schilder; maer zal nooit
een grootsch kunstenaer worden.’ Had de heer Wolfang wat minder en ik wat meer
verbeelding, dan zou het evenwigt tusschen ons hersteld zyn, dan zou hy een groot
man wezen en ik mogelyk een groot kunstenaer kunnen worden. Nu is Wolfang een
fantast, en ik ben een knoeijer in myne kunst; doch ontbreekt my vuer, ik bezit toch
warmte en de heer Wolfang, indien ik my niet bedrieg, bevat slechts vlam waer men
zich, by de aenraking, aen verbrandt. Ik wil myn lot tegen het zyne dan niet verruilen.
Reeds lang, beste Frederik, werd, ik zoo beoordeeld. Myn vriend Walter, in wiens
woon ik my thans te Dusseldorf bevindt - waer ik, zoo als gy weet, na myn verblyf
te Munchen, ben aengekomen - myn vriend Walter, zeg ik, heeft het my over jaren
reeds te Antwerpen gezegd: ‘by u, zoo sprak die brave jongeling - ik weet het, by u
is de geest meester over het hart; gy gevoelt; doch dit gevoel is by u aen de reden
onderworpen en wordt er door verkoud. By my is het een brand die my verteert en
*
dien ik niet kan uitdooven. ’
Helaes, vriend Frederik, nu ik u van Walter spreek, kan ik niet nalaten er u eenige
stonden over te onderhou-

*

Zie myn roman: Jack of een arm huisgezin.
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den. - Ofschoon gy niet zoo innig als ik, door de vriendschaps banden, aen hem
verkleefd zyt, hebt gy den braven duitschen kunstschilder toch te Antwerpen gekend
en zult u denkelyk aen zynen toestand gelegen laten. Het is een der grootmoedigste
karakters, een der edelmoedigste inborsten welke ik ooit in myn leven aengetroffen
heb. Hy ook werkt voor en door het gevoel; maer dit gevoel is heilig en verschilt
hemelsbreed van het kranke, ziekelyke gevoel, waermede de heer Wolfang geplaegd
wordt. Ik heb u nimmer zyne ongelukken doen kennen, omdat hy van dezelve een
geheim maekte en ik zal dit geheim nog omsluijerd 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 van ongelukken, van huiselyken
tegenspoed, welke de jongheid van Walter, als trouwe gezellen begeleid hebben.
Tot slot dier omstandigheden, eene ziekte welke zynen vader jaren lang op het bed
hield uitgestrekt en eindelyk, in de wreedste lichaemsfolteringen, den aengebeden
echtgenoot en vader uit het leven rukte. Eene moeder en tedere zuster tot de uiterste
wanhoop gebragt en, om haer te troosten, een jongeling met eene allergevoeligste
ziel, die al het leed in zyn hart moet verkroppen en, door zynen bedwongen moed,
het eenig dierbare, dat hem op aerde overblyft, moet trachten, als het ware, tot het
leven terug te roepen. - Hierop nu eenige dagen van kalmen vrede, van vrye
ademhaling, welke door den kunstenaer worden ten nutte gesteld om Antwerpen,
die voedstermoeder der schoone kunsten te komen bezoeken en er zyne
bekwaemheid te vervoorderen. Eilaes! in het vreemde land wachten hem nieuwe
ongeluk-
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ken: de liefde, het schoonste wat op aerde bestaet, het heiligste geschenk dat ons
de Godheid gedaen heeft, moet voor hem slechts dienen om hem het lyden, het
ongeluk, den rampspoed in al hunne uitgestrektheid te doen gevoelen. Hy lydt in
zyne ziel, in de ziel zyner geliefde, in de ziel van allen die zyner geliefde duerbaer
zyn. Hy ziet zyne minnares, in zyne armen, den jongsten snik geven en denkt nu
den laetsten druppel gal uit den beker des levens genuttigd te hebben. Hy misgrypt
zich. Het ongeluk is van hem slechts eenen stond weggetogen, om zyne vale vlerken
over zyne geliefde familje in Duitschland weêr gaen neder te stryken. - Hy snelt er
naer toe en vindt zyne moeder en zuster, zich zelven, in armoede gedompeld. Hy
worstelt jaren lang tegen den ramp en rigt het hoofd eindelyk op: een aenzienelyk
erfdeel heeft het verloren fortuin hersteld. - Eene zachte koesterende zonnestrael
schuift weder over de baen zyns levens. Nu keert hy terug naer Antwerpen om er
andere rampspoeden te komen verzachten....... Het is te laet! De rampen zyn
onherstelbaer.... Dit alles is slechts de geschiedenis van den armen Walter.
Thans is de jongeling terug naer de familje have gekomen; doch in welk eenen
toestand? Hopeloos is hy thans en het hoofd, dat zoo lang aen het onweder
weêrstand bood, hangt nu zonder kracht op de borst neder. Zoo als ik u reeds
gezegd heb, verblyf ik in zyne wooning; al de oogenblikken welke ik vry heb, zyn
hem toegewyd; ik tracht hem zoo veel mogelyk te troosten en moed in te storten.
Hy luistert naer myn woorden, is door myne redenen overtuigd en belooft my alles;
doch zyne beloften blyven zonder uitwerksel: twintigmael opgebeurd, valt hy weêr
zoo dikwils neder en zyn
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geest- en lichaemskrachten gaen zigtbaer achteruit. Ik kan my soms niet
wederhouden, wanneer ik hem door mistroostigheid overvallen zie, in tranen los te
breken. Tot overmaet van ramp - en dit is iets dat my den ganschen moed beneemt
- schynt hy zyn lot geduldig te verdragen; hy staet noch tegen het noodlot noch
tegen de menschen op en de eenige klagt, welke ik tot hier toe uit zynen mond heb
hooren komen, bestaet in de treurige woorden: ‘het is te veel! te veel!’ - Zyne kwael
is ongeneesbaer......
Meermaels spreek ik met de moeder en zuster, die my als den tweeden zoon uit
den huize beschouwen, over den toestand van Walter en ik durf aen de tedere
vrouwen niet zeggen, wat ik juist over dien toestand denk: ik wil haer de laetste
strael van hoop niet benemen. - Ik was met zyne zuster Elisa overeengekomen om
hem aentewakkeren, eene kleine reize te ondernemen. Tot onze groote verwondering
wil hy, die altyd zoo inschikkelyk is, aen ons verlangen niet voldoen en zegt, slechts
de rust noodig te hebben....... Eilaes! het ongeluk is nog niet verzadigd en het wil
zynen vollen loop hebben. Ik wenschte wel, dat ik myn leven te Dusseldorf kon
blyven doorbrengen, by Walter, by zyne brave moeder, by zyne engelachtige zuster;
doch eilaes! ik ben myzelven niet meester en te Antwerpen zyn er ook vrienden die
my nauw aen het hart liggen en myne hulp noodig hebben! - Dit brengt my op de
gedachte van u terug, myn goede Frederik, en herinnert my dat ik op uwen brief
slechts heb begonnen te antwoorden. - Vergeef my de korte uitweiding die ik hier
gedaen heb; zy is ook toch der vriendschap toegewyd en heeft my het harte verligt.
- Ik koom tot ons onderwerp terug.
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Over de stelsels der dichterlykheid van den heer Wolfang zal ik niet uitweiden. Zulks
zou my te verre brengen en toch zy zyn slechts een gevolg van de krankheid zyns
breins en, kan ik u overtuigen van het bestaen dier krankheid, dan zullen de stelsels
van zelve wederlegd zyn. Ook de vereeniging, de ineensmelting, de vereenzelving
der geesten zullen slechts droomen worden, wanneer gy, zoo als ik, zult gelooven
dat de heer Wolfang een droomer is - een poëtische droomer, mogelyk; maer toch
een droomer. - Laten wy eens uw bezoek op de geheimzininge kamer - die, zoo ik
hoor, geene geheimzinnige kamer is, ten minste in den zin, zoo als wy gedacht
hadden - trachten terloops uitteleggen.
Laten wy ten eersten aenstippen, myn goede Frederik, dat gy van natuerwege en gy zult het ligt bekennen - eene sterke geneigdheid voor het fantastische gevoelt;
dat gy in droomeryen lust schept en dat uwe zenuwen eene gevoeligheid bezitten
welke waerlyk buitengewoon is. Wanneer men dit alles in aenmerking neemt, dan
is het niet te verwonderen, ten eerste, dat het zigt der geheimzinnige kamer u
getroffen hebbe, ten tweeden dat het spel van den heer Wolfang dat, ofschoon gy
het in uwe beschryving 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 verhael van Lydia, die ik nog wel levend wenschte, tot den hoogsten graed
was gebragt, u eindelyk in eene soort van ontgeesting heeft doen vallen, welke u
onbekwaem gemaekt heeft om het gezond oordeel te bewaren. Wat blyft er nu, ten tweeden, uitteleggen?.... Is het
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de schim welke gy op den muer gezien hebt? het inzakken van het kussen des
sofas? het geritsel van het blanke kleed des geestes? – De geesten hebben altyd
blanke kleederen aen, en ik wil ze daerin niet mispryzen. - Is het misschein het zien
van den geest zelven, het aenraken op uwen schouder van de hand van Lydia?........
Myn lieve Frederik, was uwe geestontsteltenis alleen niet bekwaem om u al zulke
dingen voor te schilderen? Schynt in onze droomen ons de wezenlykheid ook niet
tastbaer?..... Gy hebt gedroomd, vriend, gy hebt gedroomd! en het eenige verschil
tusschen dien droom en andere is dat gy, thans ontwaekt, nog aen de wezenlykheid
geloofd van wat gy meent gezien te hebben: uwe inbeelding blyft duren, gy blyft
ontwaekt voortdroomen......
Ik heb hier te Dusseldorf kennis gemaekt met eenen landgenoot die lang in
Amerika gewoond heeft, alle landen kent en thans de steden van Duitschland voor
*
zyn vermaek bezoekt. Zyn naem is Van Hardenhoek. Hy schynt een reeds bejaerd
man en kent Antwerpen zeer wel. Het is een wonder schepsel, zoo als ik ze geern
zie, geestig en spitszinnig en tegelyker tyd een diep doordringend verstand
bezittende. Hy had my juist gister avond, in het gasthof waer hy inwoont, verzocht
om eene flesch te komen ledigen en over Nederland te redekavelen. Vol van de
lezing van uwen brief, kon ik my niet onthouden de samenspraek op het bestaen
der geesten en op de kracht van het geestvermogen te brengen. Wy hebben uren
lang – en het verwondert my nu –

*

Zie over die persoonaedje myn roman Daniël.
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statig over dit onderwerp gesproken en de heer Van Hardenhoek was zeer
achterhoudend in zyne beslissingen. Hy bekende, zonder nogtans uwen naem te
kennen noch dien van den heer Wolfang, dat de toonkundige in eenen ziekelyken
toestand verkeerde en dat gy op het punt waert hem daerin na te volgen; doch hy
ging immer van het standpunt uit dat hy, voor een oogenblik, veronderstelde aen
zulke dingen te gelooven en hy verdedigde alsdan niet slecht uw stelsel, vriend
Frederik, alhoewel ik hem niets duidelyks van uwen brief gezegd had. Ziende nogtans
dat hy my niet kon overhalen, heeft hy eensklaps van doenwyze veranderd en door
stellige redenen willen bewyzen, dat al wat men van zulke dingen verhaelde, bestaen
kon of ten minste ter goeder trouw van die het ondervinden, kan geloofd worden.
Hy sprak my ter dier gelegenheid over het magnetismus en zegde my wondere
dingen gezien te hebben. - Inbeelding! lautere inbeelding! sprak ik. - Het is mogelyk,
zegde hy, doch de feiten konden niet geloochend worden. - Die opmerkingen, vriend
Frederik, waren voor my niet verloren en ik begon inwendig te onderzoeken of ik
uwe wonderbare geschiedenis, by middel van het magnetismus – deszelfs bestaen
voor een stond aennemende - niet kon uitleggen. Dan ook die middel gelukte my
niet en ik moest tot myne eerste gedachte terug keeren en het alles aen inbeelding,
aen zenuwontsteltenis toeschryven.
Er blyven twee punten waerover gy my met regt eenigen uitleg, eenige verklaring
zoudt kunnen vragen. - Hoe komt het dat de afschildering welke uw vader u van
Lydia gegeven heeft juist overeenstemt met het beeld dat gy hebt meenen te zien,
en hoe kon de heer Wolfang
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weten, dat gy elkaer voor eenigen tyd zoudt hebben moeten verlaten? - Het valt my
moeilyk en niet moeilyk om daer op te antwoorden. Stoffelyke, onwederleglyke
proeven zou ik u voor het oogenblik niet kunnen geven en moet my met
veronderstellingen bevredigen. Er zyn honderde middelen om de onmogelykheid
van zich weder te zien uit te leggen: gy kunt kiezen. - Wie weet of de heer Wolfang
niet eerder dan gy, by brieve, van den rampspoedigen toestand uws vaders was
onderrigt geworden? - Wie weet of hy zelf niet had voorgenomen des anderendaegs
smorgens de stad te verlaten of zich voor eenigen tyd opgesloten te houden? - Het
zou de eerste mael niet geweest zyn, dat hy zulk een besluit zou hebben gevormd
en uitgevoerd. - Indien hem waerlyk een geest ten dienste stond die hem van de
toekomst kon onderrigten, dan zou ik zyn geluk benyden en hem wel naer den
middel willen vragen, om zulk iets ten mynen dienste te hebben. - In de
middeleeuwen ook geloofde men dat de zoogenoemde toovenaers en tooveressen
eenen geest - doch die was nooit schoon - tot hunnen dienst hadden, die hen van
alles onderrigtte, hun de verborgen schatten aenwees – en die domkoppen van
toovenaers wisten er geen gebruik van te maken; zy waren en bleven immer arm,
woonden in kelders of op zolders en eindigden hun leven op den brandstapel. - Iets
dat ook niet zeer kristelyk was en thans beter door de zinnelooshuizen wordt
vervangen.
Nu, tot de gelykenis van Lydia komende, is het zeker, dat de Lydia, welke gy hebt
meenen te zien, aen eene vrouw moest gelyken. De afschildering welke men u later
deed, moest insgelyks het wezen eener vrouw voorstel-
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len; en nu ligt de gansche knoop in het toeval dat gewild heeft dat die twee
gelykenissen zoo goed mogelyk gepaerd gingen, of liever dat de afschildering der
wezenlykheid met die uwer verbeelding overeenstemde! - o Liefde voor het
buitengewoone! Waerom, vriend, de dingen niet liever op eene natuerlyke wyze
trachten uit te leggen, dan wel zich op een ingebeeld gebied te begeven?.....
Beste Frederik, stel toch al die vreemde gedachten uit uw hoofd! spreek niet meer,
van met den geest in eene andere wereld te vliegen - zich boven het aerdsche te
verheffen - tot de volmaektheid op te stygen - door het gevoel te leven...... De aerde
en wat zy ons aenbiedt, is reeds moeijelyk genoeg om te begrypen; kennen wy
eerst goed onze wooning, ons land, vooraleer in vreemde gewesten te gaen verloren
loopen; begrypen wy eens goed en voor altyd dat de volmaektheid op aerde een
droom, een ydele droom is, dat een overweldigd gevoel geen gevoel meer mag
genoemd worden en dat ‘door het gevoel leven’ zeggen wil: door het gevoel het
lichaem dooden. - Geloof my, vriend, de toestand waerin gy thans verkeert, mag
niet blyven duren; hy moet afgebroken worden, of weldra zult gy er in uw
lichaemsgestel de noodlottigste gevolgen van gewaer worden. Gy zyt fyn van
lichaemsvormen, zonder dat zoudt gy zoo geene dichterlyke schoonheid bezitten;
uwe gesteltenis is die van een zenuwachtigen mensch; uwe zachtblauwe oogen,
uwe ligtbruine lokken, uw doorschynend vel, de fyne trekken van uw aengezigt, uw
breed voorhoofd, alles zou het my bewyzen, indien de ondervinding er my niet lang
reeds de onwederleglykste proeven van gegeven had. - Welnu, met zulk
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eene gesteltenis, zoudt gy niet lang aen de ondermyning van uwen geest wederstaen,
en gy zoudt den kamp niet zoo lang volhouden als de heer Wolfang die, by eene
overdrevene organisatie van het brein, toch reuzenkrachten in zyn lichaem bezit. En met al dat nogtans, kan men toch ligt by hem bemerken welke verwoesting
allengs zynen sterken lichaemsbouw ondermynt en dagelyks eenige zyner krachten
wegdraegt........ en reeds - gy zult het u ook wel herinneren - heb ik den heer Wolfang
over het afnemen zyner gezondheid hooren klagen; zyne laetste onpasselykheid,
waervan gy in uwen brief gewaegt, is nog een bewys te meer van hetgeen ik hier
neêrschryf.
Tot overmaet van ongeluk is het er in de zenuwziekten zoo mede gelegen, dat
hoe meer het stoffelyke van zyne kracht, van zyn bestaen verliest, hoe meer het
zenuwstel aengeprikkeld wordt, hoe meer het in verdelgings-kracht aenwint en hoe
meer het zynen loop verhaest - loop waervan het einde eene vroegtydige dood is
- Frederik! laet u deze bemerking tot stof verstrekken van ernstige bedenkingen!
Het is u een pligt u zelven niet te kort te doen, uw leven niet te vergiftigen. Gy hebt
ouders die in u hunnen grootsten troost vinden, die u als hunnen grootsten, hunnen
eenigsten schat beschouwen; die, met u te zien lyden, geenen gelukkigen stond
meer op de wereld zouden smaken. Gy moogt u zelven, gy moogt uwe ouders
geene rampen voorbereiden..... Nog eens! denk er welaen!
En nu nog eenige woorden die aen het voorgaende niet regtstreeks toebehooren
en slechts aen onze oude vriendschap toegewyd zyn. Binnen eenigen tyd keer ik
naer het vaderland terug. - Myn toestand is pynigend!
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gy zult het reeds gevoeld hebben. - Ik zou willen by Walter blyven, hem vertroosten
en zynen moed trachten te doen herleven; ik ben aen het gezelschap zyner moeder
en van zyne zuster Elisa verkleefd, en ter zelfder tyd roepen andere belangen my
naer myne geboortestad terug: ik moet u eene weldoende hand komen toereiken.
- By myne terugkomst hernemen wy onze avondwandelingen en wy zullen weder
dit zoo lang gemiste en zoo zoet genot smaken. Twee andere zware belangen zyn
my ook nog opgelegd: het eene door Walter; het betreft eenen ongelukkigen die uit
de maetschappy verbannen is en wiens lot het grootste medelyden verdient. - Ik
zal u dit later uitleggen. - Het andere werd my 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 zaek voor spioen te Antwerpen dienen, er de daden en den toestand
van een huisgezin gadeslaen en er hem verslag van doen. Het is eene heerlyke
bespieding, myn vriend, eene schoone daed en die my de grootmoedige inborst
van den heer Van Hardenhoek in al hare schoonheid heeft doen raden. Ik mag u
die persoonen niet noemen en kan alleenelyk zeggen, dat myn oude vriend eene
voorzienigheid wil zyn voor eenen jongeling, dien gy kent en welke bezig is met te
poogen om zich eene fortuin door werken aen te schaffen. Gelukt die jongeling niet
in zyne poogingen, dan zal hem, wanneer het noodig is, de fortuin met eene milde
hand geschonken worden en in eene ruime maet; want de heer Van Hardenhoek
is oneindig ryk. - Er zyn laffe zielen in de wereld, ja; maer Goddank! men vindt er
ook nog die, rein en zuiver, de edelmoedigste daden verrigten en ons het menschdom
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doen blyven beminnen. - Myn nieuwe vriend is van die soort.
Ik moet u niet zeggen, myn lieve Frederik, welk genoegen gy my zoudt verschaffen
met my, vóór myn vertrek van Dusseldorf, nog eenen brief te doen geworden. Ik
reken daer zelfs op en vlei my, dat hy min fantastisch en meer stoffelyk zal wezen.
In allen gevalle schryf my zoo als gy voelt en niet om my te believen.
Myn hartelyke handdruk en blyf welvarend!
UW FRANS.

Naschrift: Zoo ik, in mynen brief, over het gevaer niet spreke, waerin uw brave vader
verkeerd heeft, geloof daerom niet, myn vriend, dat zulks door vergetelheid gebeurd
is of door het weinig belang dat ik daer in stelle. Neen, Frederik, het is enkel omdat
ik die zaek niet heb willen mengen met de soort van schertsende twist waeruit myn
brief samengesteld is. - Gy weet genoeg hoe ik aen uw gansch huisgezin verkleefd
ben en hoe hoog ik uwen vader, in het byzonder, schat. Welnu, meet daervan af,
hoe zeer ik, door het vernemen zyner rampspoedige ziekte, ben getroffen geworden
en hoe gevoelig ik er aen geweest ben. Gelukkig dat thans alle gevaer voorby is en
wy niets meer te vreezen hebben! Zonder dat zou ik weinige geruste stonden in
Duitschland meer kunnen doorbrengen. Doe den braven man myne byzondere
groetenissen, vriend Frederik, en zeg hem welk deel ik in uw aller smarten genomen
heb.
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III. Hoofdstuk.
Brief van Frederik aen Frans.
Myn goede Frans,
Uw brief heeft my een der pynelykste aendoeningen veroorzaekt welke ik ooit heb
gewaer geworden. - Waerom toch schynt het op de wereld eene wet te zyn, dat ons
de grootste smarten worden toegezonden van die ons het nauwste aen het hart
liggen!.... Dat is voorzeker eene groote zwakheid van den mensch, en mogelyk wel
aen het onvolmaekte stelsel, dat onze maetschappy bestiert, toe te schryven. Doch, geene smart zonder genot, myn beste Frans, ik heb het altyd ondervonden
en uw brief geeft er my weder eene proef van: uwe openhartige spraek, hoe scherp
zy my ook in de ooren klinke, hoe snydend zy my door het hart vlyme, is my eene
klare getuigenis van de zuivere vriendschappelyke gevoelens welke u bezielen, van
de echte genegenheid
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welke gy my toedraegt. - Gy vertrekt van een ander standpunt als ik en gy redeneert
volgens hetzelve. Ik voel van eene andere hoogte, of, zoo als Wolfang het zegt,
waer gy u met het hoofd bevindt, daer sta ik met de voeten, waer gy uwen loop
staekt, daer begin ik myne vlugt te nemen. - Dit gevoelen van Wolfang opperen, zal
u ter zelfder tyd doen kennen, dat de toonkundige met uwe gezegde eenigzins
bekend is. Zulks belge u niet; want ik heb er geene schuld in: zie hier op welke wyze
Wolfang van alles is onderrigt geworden.
Wanneer ik uwen brief ontvangen, gelezen, herlezen en goed nagedacht had,
had ik mymerend, het hart door droefheid geschokt en den geest door zwaermoedige
gedachten overvallen, myne wooning verlaten. Ik was met den heer Wolfang
overeengekomen om eene kleine wandeling te doen. Wy stapten, byna sprakeloos,
de stad uit en, wanneer wy ongeveer eene halve myl ver gegaen waren, zetteden
wy ons op den kant eener gracht in het donsige gras neder. Dan eerst sloeg Wolfang
zyne oogen met aendacht op my, bleef eenige stonden met strakheid staren en
zegde eindelyk:
‘Lieve vriend, er is iets dat uw hart benauwt?’
‘Ja, Wolfang, ik ben zwaermoedig, mistroostig.’
‘Ik zie het genoeg en gy hebt ongelyk..... Dan dit zal allengs beteren. Ik heb ook
fel moeten stryden, eer ik tot de klaerzigtigheid heb kunnen overgaen, en de
ondervinding heeft my geleerd, dat het eene nuttelooze zaek is den geest door
tegenstand te laten neêrslaen. Gy hebt eenen brief van Frans ontvangen, niet waer?’
‘Ja’ zegde ik.
‘Die brief heeft u ontrust en geen wonder; het nieuwe leven dat gy hebt leeren
kennen, is u nog niet
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zoo eigen, dan dat gy er soms niet eenige verduisteringen zult zien in opryzen; de
weg, dien gy ingetreden zyt, is u nog zoo verre niet bekend, dat gy u soms niet zult
verschrikt voelen voor de hinderpalen welke zich zullen opdoen. Doch, dat ook is
niet erger..... het moet zoo vergaen, wilt gy de noodige kracht eindelyk in den
gevergden graed verkrygen, wilt gy eindelyk sterk genoeg worden om moedig het
hoofd tegen alles te verheffen. Wanneer de beproevingen niet boven uwe magt
gaen, dan dienen zy slechts ter versterking...... - Zie daer dien frischen schent, ging
Wolfang voort, met zynen vinger op eenen groenen plant drukkende - zie! daer
schynt hy thans neêrgeveld te liggen. Hy is echter niet verbroken, vriend Frederik,
en, indien gy binnen de dry dagen hier wilt terug keeren, zult gy hem weder met het
hoofd naer de zon gerigt zien en de tegenspoed zal slechts gediend hebben om
hem meer kracht, meer leven by te zetten. Het is niet voordeelig dat de jonge planten
in den beginne al te weelderig opschieten; het lyden is hun eene noodzakelykheid
en doet hun kracht erlangen. De mensch is, in dit geval, als de planten: de ziel ook
moet tegenwerking ontmoeten, zonder dat bleef zy zwak en onmagtig. En toch,
weet gy het niet reeds! het bestaen op de wereld is een gedurige stryd; het geluk
huist hier niet; het vliegt soms wel-eens over het menschdom en raekt dan hier en
daer een schepsel met zyne gulden vleugelen aen, doch verblyven doet het niet op
aerde. Alleen zalig zyn die, welke de magt bezitten, om het geluk in zyne vlugt op
te volgen en in deszelfs stralen te verblyven.... Dat is aen ons mogelyk: aen al wie
door den geest, door het enkel geest-gevoel kunnen leven.....’
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Wolfang zweeg gedurende eenige stonden en ging dan weêr voort:
‘Ik zie in uw binnenste, Frederik, dat gy uwen vriend Frans nog niet goed begrepen
hebt; ik zal hem u beter doen kennen. - Frans, en ik deed het u reeds andermael
opmerken, bezit niet het hooge gevoel des geestes; doch zyn hart is een kostelyke
schat..... Daerin woont een ander gevoel, dat hy mogelyk in eenen hoogeren graed
dan wy bezit: hy heeft u daervan reeds proeven gegeven en gy zult er nog grootere
van verkrygen. Hy is een opregte vriend die alles voor zyne vrienden zou en zal
opofferen..... Ik zie hem in Duitschland, ik zie wat er in zyn braef hart omgaet. Hy
is daer by eenen ongelukkigen vriend voor wien hy zyn leven, en zonder aerzelen,
zou ten beste geven, indien hy daer door aen dien vriend den vrede en de
gezondheid kon terug schenken. Eilaes! al zyne poogingen zyn om niet: zyn vriend
is voor hem verloren..... arme ziel, maer gelukkige ziel! Zy heeft veel geleden.....
De moeder en zuster, brave schepsels, uitgelezen schepsel!.....
‘Maer, vriend Wolfang, onderbrak ik, hoe weet gy al die byzonderheden!’
‘Waerom zoeken op welke wyze, Frederik, wanneer men gevoelt?
Als of die bemerking den loop der gedachten van den toonkundige onderbroken
had, liet hy het hoofd zakken en zweeg stil. Hy staerde eenen langen tyd op de
planten en bloemen, welke rond ons op het grastapeet prykten, en zegde eindelyk,
eene blauwe bloem van den stengel rukkend:
‘Frederik, bezie die bloem eens gedurende eenige stonden en met aendacht?’
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Wanneer ik aen dit verzoek voldaen had, sprak hy verder:
‘Wat zegt u die bloem?’
Ik antwoordde niet en gaf de bloem mistroostig terug. Wolfang merkte myne
treurige uitdrukking en zyn wezen scheen daer door verlevendigd te worden. Hy
ging op eenen zachten toon voort:
‘Broeder, gy zult weleens de spraek der bloemen verstaen..... Aen Lydia was die
bekend en nooit hebben wy ons over die spraek misgrepen. Wat eene bloem voor
haer zegde, zegde zy ook voor my. Al wat in de natuer leven ontvangen heeft, bezit
eene spraek, een gevoel, een verschillend gewaerworden en uitdrukken. - Het zigt
dier bloem heeft u treuriger gemaekt dan gy te voren waert; is het niet zoo, Frederik?’
‘Ik moet het bekennen.’
‘Zy deed op my het zelfde uitwerksel. Hare kleur nogtans is frisch en lachend,
hare vormen zyn schoon, hare houding is vry; zy heft haren kelk met kracht in de
hoogte en toch is zy treurig en haer zigt boezemt moedeloosheid in.’
‘Wie weet of zy niet gevoeld heeft dat haer stervensuer had geslagen?’
‘Wie weet of zy om het afzyn haers lievelings niet treurde? antwoordde Wolfang.
- ‘Zie daer heeft eene andere bloem gestaen, die men ook van den stengel gerukt
heeft; misschien waren die twee levens aen elkaer verbonden.....’
‘Maer is het geene wreedheid, Wolfang, van zoo dit leven te krenken?
‘Neen, Frederik; want die bloem zal in eene prachtigere bloem herleven; haer
schoon zal door eene groo-
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tere schoonheid vervangen worden; meer lucht, meer licht staet haer te wachten.....
Denkt gy dat de verwoesting welke ik aenrigt een teeken myner magt is? - Neen,
het is integendeel een bewys der menschelyke zwakte. Wanneer ik een plant of
een dier verniel, denkt gy dan dat ik leven beneem? o neen! want uit die schynbare
verwoesting put de natuer nieuwe krachten; ik heb haer slechts tot werktuig gèdiend?’
‘Maer, ingeval ik dit stelsel wil voortdryven, zou ik er dan niet kunnen uit besluiten,
dat het geoorloofd is eenen mensch van het bestaen te berooven?’
‘Gy verdwaelt, Frederik, en dat is het gevolg der redenering. Neen, vriend, de
mensch mag in geenen gevalle vrywillig van het bestaen beroofd worden en zie
hier waerom. - De mensch is het hooge punt der natuer; zyn wezen is het volmaekste
werk dat de natuer trapsgewyze heeft kunnen voortbrengen: hooger kan zy niet
klimmen. Slechts de mensch kan op zich zelven, doch alleenelyk door zyn bestaen,
tot eenen hoogeren trap van volmaektheid geleid worden.... Nu zult gy ligt voelen
dat men, met het lichaem des menschen te dooden, de natuer doet achteruit gaen
- en dat alleen mag verdelging genoemd worden; want men verbreekt een werktuig
dat nog dienstig zou kunnen wezen, om tot het bereiken der volmaektheid gebruikt
te worden; men breekt eene der schakels die ons aen de Godheid verbinden.’
‘Denkt gy, Wolfang, dat de mensch tot eene echte volmaektheid kan opgeleid
worden?’
‘Durft gy er eenen oogenblik aen twyfelen, beste Frederik, gevoelt gy het niet in
uw binnenste? En dan zelfs wanneer gy het niet gevoelde, wordt het u dan nog niet
klaer genoeg, door den gang der zaken, bewe-
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zen? Is er geene gedurige opklimming, van de verwyderste tyden af, waervan wy
het geheugen bezitten, tot op onze dagen geschied? Is de mensch niet allengs
verbeterd en meer beschaefd geworden?’
‘Maer bestaet er niet eerder, Wolfang, eene gedurige klimming en daling?........
Wy lezen van de oude volkeren, hoe verre zy in alles gevoorderd waren; wy zien
nog de overblyfsels van hun vernuft, van hunne kunsten, en wy, die zoo lang na
hen gekomen zyn; wy zyn nog onbekwaem om hen in vele dier dingen te evennaren,
laet staen te overtreffen.....’
‘Broeder, gy verstaet de beschaving zoo als het gemeen der menschen die verstaet
en, zoo als het gemeen der menschen, verkeert gy in dwaling. - Men bedriegt zich
over de middelen die tot de beschaving leiden. - Kunstgevoel, wetenschappen,
voortbrengsels van het vernuft zyn dingen die wel tot de beschaving kunnen
medewerken, wanneer men ze niet misbruikt; doch zy maken den grond der
beschaving niet uit. De verfyning des menschen ligt niet in stoffelyke voortbrengsels;
zy ligt in de ziel, in het gemoed....... Het verheven gevoel alleen is beschaving; de
kunsten en wetenschappen, vruchten van het vernuft, houden mogelyk de beschaving
meer achteruit, dan zy dezelve doen voortgaen. Zy bederven en maken de ziel
flauw. En wanneer gy de zaken langs dien kant beschouwt, zult gy volkomen van
myne meening wezen. - Waert gy hooger in het gevoel geklommen, broeder, ik zou
deze manier van spreken en betoogen kunnen daer laten; dan, zulks zal komen;
maer voor het oogenblik moet ik my nog voor vele dingen op de hoogte van uw
gevoel stellen. Nu verder. - Ga eens den gang der wereldsche dingen na. Wat zien
wy
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in de oudste tyden waervan men gewaegt?..... Het is de stoffelyke magt, het zyn
stoffelyke dingen die alleen den voorrang in de maetschappy genieten. Men aenbidt
de Godheid onder stoffelyke vormen; men bukt voor lichaemlyke magt en kracht:
het is de afschildering der oudheid; het is de yzeren eeuw der dichters, der voelers,
van die uitverkorenen te zeer in de wereld miskend. Ja, vriend Frederik, een echt
dichter is een uitverkoren; hy is de man die het digtste aen de Godheid raekt.... Gaet gy nu verder in de algemeene geschiedenis, dan zult gy zien, dat er een tweede
stap gedaen wordt en die tweede stap is de kracht van den geest. Die geest heeft
voor werktuig het woord. Het is het tweede tydstip door de dichters onder de zilveren
eeuw afgebeeld. De derde stap moet thans nog geschieden; hy is ook voorspeld
geworden: hy zal ons tot het ryk van het gevoel brengen. Het zal een gulden tydstip
zyn, het zal het toppunt der beschaving uitmaken.... Voelt gy nu de dry trappen,
Frederik? yzer, zilver, goud?.... het yzer is de aerde, het donkere, de voortbrenger;
het zilver is het halve licht, de weêrschyn, de maen, het voortgebragte; en het goud
is de zon, het volle licht, de geest van de twee eerste afstammende.’
‘Maer als het laetste tydstip dier Dryvuldigheid zal gekomen zyn, vriend Wolfang,
wat zal er dan geschieden?’
‘Dan is het menschdom tot zyne bestemming geraekt, dan zal het, door de
zuivering, tot zynen eersten oorsprong, dat is God, terug gekeerd wezen en dan
zullen de lichamen verdwynen en de wereld zal niet meer bestaen, zoo als wy ze
thans zien; dat is te zeggen, dat het menschelyk leven een einde zal genomen
hebben en er niets meer dan de ziel zal overblyven. Dan
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ook zal hetgeen men ons door den laetsten dag des oordeels afbeelt, gekomen zyn;
dan verspreidt zich de gelukzaligheid over alles en er zal geene duisternis meer
bestaen: het licht zal den zege behaeld hebben.....’
Ik bleef op al die vreemde gezegden nadenken en kon er my des te ongestoorder
in verdiepen, daer de heer Wolfang ophield met spreken, en, langs zynen kant,
insgelyks in mymering scheen te verdwalen. Eenige oogenblikken later stonden wy
beide regt en keerden wandelend naer de stad terug. Ik kan u niet herhalen, myn
goede Frans, welke samenspraken wy, gedurende het wederkeeren hielden.
Alleenelyk herinner ik my nog eene kleine geschiedenis welke Wolfang my
mededeelde en die, tydens zyn opsluiting in het gestigt voor krankzinnigen was
voorgevallen.
Het mag u niet verwonderen, vriend Frans, dat ik, na uwen brief waerin gy my
zoo duchtig tegenkampt, u nog zoo vry en vrank myne gevoelens mededeel en
myne levenswyze uitleg. Ik denk zulks aen onze vriendschap verpligt te zyn. Er is
een stryd tusschen ons opgerezen; gy gelooft dat ik op eenen dwaelweg ben
versukkeld; ik denk dat gy mynen toestand niet goed begrypt, en ik schrik voor de
bepleiting niet af en wil haer meer stof leveren. Gy gelooft my krank en, aengenomen
dat het zoo zy, wil ik u al de uitgestrektheid myner kwael toonen en uw oordeel, zoo
veel mogelyk, inlichten. De toekomst zal uitwyzen, wie van ons beide het regt voor
heeft. - Die uitlegging gegeven zynde, ga ik verder en verhael u de kleine episode
van Wolfang.
Men had Wolfang, zoo als gy reeds weet, gedurende zyne ziekte en terwyl hy in
eene koortse verdwaeld lag,
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naer het gestigt vervoerd. Hy bleef gedurende eenige dagen te bed, zonder te weten
wat er rond hem omging of waer hy zich bevond: hy leefde gedurende dien tyd, zoo
als hy my gezegd heeft, met Lydia en wist van de aerde niets meer. Dan eindelyk
kwam hem het lichamelyk bewustzyn terug en zyne gezondheid herstelde zich
zigtbaer. De geneesheer had hem bevolen van, zoo veel mogelyk, de frische lucht
te scheppen en hy gehoorzaemde des te liever aen dit bevel, daer er zich een
prachtige tuin in het gestigt bevindt. Byna den ganschen voormiddag bragt hy door
met in de lanen en op de breede grasperken van den hof te wandelen en de bloemen
en planten te bezigtigen. - Den tweeden dag zyner wandeling werd hy eenen persoon
gewaer, die bewegenloos op eene bank zat te rusten en zich in de warme
zonnestralen koesterde. Dit gezigt deed eenen buitengewoonen indruk op de ziel
van Wolfang; hy naderde digter en bleef eenigen tyd op den krankzinnige staren.
Het was een jongeling die omstreeks de vyf-en-twintig jaren kon bereikt hebben;
zyne wangen waren ingevallen; zyne oogen, welke hy gedurig gesloten hield, waren
hem diep in den kop gezonken; zyn schedel was breed en zyn gansch lichaem was
van eene buitengewoone magerigheid. Zyne handen in zonderheid waren zoo tenger
en zoo doorschynend, dat men derzelver beenderen en pezen door het vel kon
onderscheiden. Wolfang voelde zich het hart door medelyden overgoten; hy stapte
tot by den kranke en vatte hem by de hand. De bewaerder, welke den jongen man
nooit verliet, kwam, op dit gezigt, toegeschoten, vreezende denkelyk dat er iets mogt
gebeuren dat den zieke nadeel kon toebrengen; doch Wolfang, den bediende
zachtjes met de hand terug houdende, zegde:
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‘Vrees niets, vriend, er zal mynen broeder geen leed geschieden.’
Nauwelyks had de toonkundige die woorden uitgesproken of de zieke opende de
oogen, staerde zacht op Wolfang en hem stil de hand drukkende, zegde hy:
‘Myn broeder.’
‘Hy spreekt!’ riep de bediende, ten uitersterste verbaesd; want het was de eerste
mael dat men een woord uit 's jongelings mond hoorde komen. - Doch, zonder op
de verbazing des bediende acht te slaen, ging de toonkundige voort:
‘Gy kent my, broeder?’
‘Ik herken u’ zegde de zieke ‘hebben wy niet lang reeds in de zelfde wereld, boven
het aerdsche gewoond?’
‘Gy zegt wel - sprak Wolfang - onze zielen kennen elkaer.’
En dit zeggend, liet de toonkundige zich naest den kranke op de rustbank
neêrzakken. - Intusschen had de bediende zich verwyderd en was weldra met den
overste des gestigts en eenige anderen terug gekomen, om hen van de wonderbare
herkeering der spraek des zieken getuigen te doen zyn.
Wolfang had, in het neêrzitten, onwillig de hand des jongelings losgelaten en
wilde de samenspraek voortzetten; doch hy kreeg geen antwoord meer: de zieke
had de oogen terug toegesloten en scheen weder, zoo als immer, van het uitwendig
gevoel beroofd. Dit zigt bedroefde den toonkundige en nu, terug de hand des
jongelings grypende, vroeg hy hem met belangstelling naer den staet zyner
gezondheid. De zieke antwoordde op die vraeg niet; maer wel op de voorgaende
welke Wol-
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fang gedaen had, wanneer hy de hand had losgelaten. De samenspraek ging alsnu
ononderbroken voort; de aenhoorders waren ten uiterste verwonderd; doch de twee
sprekers sloegen daer geen acht op en gingen ongestoord verder in hunne
redekaveling. By de menigvuldige dingen welke er gezegd wierden, verhaelde de
jongeling in eenige woorden de gesteltenis zyns levensloop welke oorzaek van zyn
tegenwoordigen toestand was, en sprak aldus:
‘Ik had besloten my aen den dienst der kerk te verkleven en moest des
anderendags myne eerste wyding ontvangen, wanneer ik des nachts een visioen
had. Ik zeg visioen, broeder, omdat men gewoon is die dingen aldus in de wereld
te noemen. - Dan, zie hier wat er geschiedde: - Op eene groote uitgestrektheid,
eene ydele ruimte, zoo als die woestynen zonder einde welke men in Arabiën
ontmoet, zag ik in het midden eenen kring in het zand rondom my geleekend. Aen
dien kring kwamen zich een aental geteekende lynen vasthechten, welke zich in
regten loop in de wyde uitgestrektheid verloren. - Naest my stond een geest wiens
vormen ik met het oog niet kon onderscheiden; doch wiens spraek ik duidelyk kon
hooren en wiens tegenwoordigheid ik gevoelde: ‘dat is uwe baen!’ zegde de geest,
op eene der lynen wyzende. Ik plaetste den voet op de lyn en begon voort te
wandelen. - Wanneer ik gedurende eenigen tyd was voortgetreden, wendde ik de
oogen aendachtig rond.... Vóór my op de baen zag ik niemand; doch naest myne
zyde en op andere banen zag ik een aental myner vrienden en kennissen wandelen,
welke den zelfden maetschappelyken stand als ik uitgekozen hadden. - ‘Waerom,
vroeg ik aen den geest, die im-
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mer naest my bleef. ‘waerom wandelen myne broeders op die andere wegen?’
- ‘Gy zyt op de regte baen.’ antwoordde myn geleider.
- ‘En waerom bevinden zich myne broeders hier dan ook niet? stellen zy zich dan
ook het zelfde doel-einde niet voor?’
- ‘Uwe broeders, zegt gy! zy zyn uwe broeders niet; zy hebben met u niets
gemeens, dan de kleeding, het uitwendig.’
- ‘En ik ben gansch alleen op den weg! hoe komt het toch dat zy zoo verre van
my wezen - en, volgens ik kan zien, zullen zy zich aliengs meer en meer
verwyderen?’
- ‘Zoo is het; want de wegen loopen regt; doch gy zyt niet alleen op de baen, zoo
als gy denkt; ga voort en gy zult andere broeders vinden....’
‘Ik liet het hoofd op de borst zinken; doch stapte moedig voort. Na eenen langen
tyd gegaen te hebben, vond ik eenen zwakken gryzaerd op den weg uitgestrekt
liggen. Verschrikkelyk was het schouwspel dat zyn zigt my opleverde. Eene gapende
wonde was in zyne borst gemaekt en eene bloedstrael vloeide onophoudend uit het
binnenste zyns harten. Om zynen eerbiedweerdigen schedel was een yzeren band
geklemd welke met eene vys kon toegewrongen worden. Terwyl ik by den
rampzaligen stond, zag ik dien band, door eene onzigtbare werking, digter toehalen:
Ik bukte my tot den ouderling en wilde hem van den grond opligten; doch hy sloeg
minzaem zyne oogen op my en, myne hand zachtjes terughoudende, sprak hy;
- ‘Ga slechts verder, ik ben ongeneesbaer; myne
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krachten zyn te verre weg; ik kan niet meer; zie dat gy de goede baen ten einde
wandelt..... Gy zyt nog jong, gy zyt sterk en krachtvol en reeds ver gevoorderd....
ga voort, ga voort en bekreun u om my niet!’
‘Dan, ik wilde niet gehoorzamen; doch de geest die naest my stond, zegde nu
ook: “ga voort” en ik moest mynen weg hernemen. Geen kwart uers was ik verder
gegaen of een ander broeder deed zich voor myne oogen op. Eene breede wonde
bloedde hem, zoo als by den eerste, aen het hart; doch zyn hoofd was op eene
afschuwelyke wyze doorploegd en verhakkeld. De tranen borsten my, by dit
beschouwen, uit de oogen:
- ‘Broeder! broeder! riep ik, wie heeft u zoo mishandeld?’
- ‘Wie deed Kristus, den verlosser der menschen, mishandelen?’ was zyn
antwoord.
- ‘Martelaer! hernam ik, laet my uwe wonden verbinden, laet er my de olie en den
balsem der vertroosting in gieten!’
- ‘Neen, broeder, houd a niet langer by my op: de weg is nog zoo lang en er zyn
nog dieper ongelukkigen; tracht slechts de baen ten einde te komen.....’
- ‘Neen, riep ik, ik zal u niet in dien afschrikkenden toestand verlaten!’ - Doch de
geest sprak weder:
- ‘Ontneem uwen broeder de kroon der martelie niet en ga voort!’
‘En ik was wederom gedwongen voorttewandelen.
‘Nog eenige broeders ontmoette ik op myne lange baen, en telkens zag ik de
smarten vermeerderen; hun toestand was zoo afgryselyk dat ik het u niet zou kunnen
beschryven. Eindelyk zegde my de laetste by wien ik stil bleef:
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- ‘Ik ben het verste op de baen voortgesukkeld en zie nu of er een lyden is dat met
myn lyden kan vergeleken worden......... Broeder! broeder! wat kan ééne goede ziel
tegen miljoenen bedorvene zielen? wat kan één gezonde geest tegen duizende
bedorven geesten aenrigten!....... Wee! wee! alle vleesch heeft zynen weg bedorven!
diegenen welke het heiligdom moesten bewaren, hebben hetzelve ontteerd! het
heilige vuer brandt in hunne zielen niet meer! Zy die door den Almagtigen bestemd
zyn om als schakel tusschen hem en het menschdom te dienen; zy die de harten
zouden moeten vertederen en het zielengenot op aerde zouden moeten doen
heerschen; zy treden hunne bestemming met de voeten en, aen vuig zingenot
verkleefd, kunnen zy slechts het stof aenbidden. De dag der verdelging zal voor
hen geboren worden en eeuwig zal de vloek der ongelukkigen op hun schuldig hoofd
drukken.....’
- ‘Geen moed verloren, broeder, riep ik; de martelkroon ontvangt gy hier en ik ga
ze verder zoeken!’
- ‘De martelkroon! en onze arme broeders! het menschdom! waer henen loopen
zy?’
‘By die bemerking voelde ik my het hart als toewringen; ik viel met het aenzigt ter
aerde en riep nu met mynen rampzaligen broeder: “wee! wee!”
‘Die kreet klonk verschrikkelyk door de wyde uitgestrektheid en duizende echos
herhaelden: wee! wee!...
‘Hier brak het visioen af, ten minste herinner ik my niet meer wat er verder
geschiedde.
‘Des anderendags 's morgends ging ik mynen overste vinden en legde hem het
nachtgezigt uit. Ik toonde hem, met krachtige woorden en met eene ongewoone
welsprekendheid, hoe men niet dan de slechte wegen
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bewandelde en hoe verdwaeld men voortstapte. - Myn overste antwoordde weinig
en deed my op myne kamer opsluiten. Wat er verder gebeurd is, weet ik niet. Ik
begon van dit oogenblik af slechts inwendig te leven. Thans ken ik niemand myner
oude vrienden meer.’
‘Maer hoe hebt gy my dan erkent, broeder?’ vroeg Wolfang.
‘Omdat onze zielen zich verstaen.’ sprak de jongeling.
Wolfang voelde zich alsdan in een diepe mymering verdwalen; hy liet de hand
des zieken los en nu herviel deze in zyne vorige spraek- en roerloosheid. Men droeg
hem uit den tuin en legde hem ter rust. - De toonkundige werd sedert dien dag
meermaels by den jongeling toegelaten en telkens, wanneer hy dezes hand
aenraekte, kon hy met hem redekavelen.
Ik wil uit dit alles geene gevolgen trekken, myn beste Frans, en laet dit aen uwen
onderzoekenden en alles uitleggenden geest over. Gy zult ligt de oorzaek en de
reden daer van opsporen. Het visioen zal een visioen zyn en daermede is het
uitgelegd. De ontbinding der tong des jongelings, zoodra Wolfang dezes hand
aenraekte, zal eene inbeelding wezen; de overste en de bedienden van het gestigt
zullen zich ingebeeld hebben, dat de zieke sprak, of wel het is alles eene verbeelding
van Wolfang zelven, of wel nog, het gebeurde zal ditmael aen het magnetismus
moeten toegeschreven worden. - Ik loochen dit laetste niet; doch magnetismus is
slechts een naem, een woord, en dan blyft er nog altyd uitteleggen, wat er door en
in het magnetismus gebeurt en waerom en op welke wyze de werkingen van den
eenen geest op den andere geschieden kunnen. Denk er aen,
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vriend Frans, denk er aen en leg my dit alles op eene natuerlyke wyze uit, indien
gy kunt.
Tot hier zy myn brief eerder wetenschappelyk dan iets anders. Thans van den
ouden vriend aen den ouden vriend. - Uwe schets, beste Frans, van de geschiedenis
van Walter heeft my diep getroffen. Ik heb den braven duitscher te Antwerpen gekend
en wilde thans by hem zyn, om hem, door u geholpen, moed en troost te verschaffen.
Doe hem myn vriendschappelyk aendenken herinneren en zeg hem welke gevoelens
er in myn hart woonen; - dat zal hem mogelyk eenen stond genoegen doen
smaken.... Uwe woorden over de moeder en zuster van Walter doen my die twee
vrouwen hoogachten en beminnen. Ik gevoel dat het twee dier blanke zielen zyn,
welke op aerde door de wreedste tegenspoeden overvallen worden en, als het ware,
voor hare medemenschen moeten lyden. Ik geloof dat onze zielen elkaer goed
zouden begrypen; spreek haer van my; zeg dat uw vriend, ofschoon hy haer nooit
gezien hebbe, ze eerbiedigt en met broederlyke liefde aen haer denkt, dat hy zich
in de ziel met u allen vereenigt en aen u in het byzonder den last oplegt, van dubbel
liefderyk en vertroostend voor haer te wezen.
Ik gevoel te sterk, myn goede Frans, hoe veel troost gy in dit rampzalig huisgezin
kunt storten, om u nog te durven aenporren uwe terugkomst naer Antwerpen te
bespoedigen. Hoe brandend myn verlangen ook zy om u terug te zien, vrees ik
thans eigenlievend te schynen met u dit verlangen te doen kennen. Beslis gy dan
vry daer over, myn vriend, en zie wat u best te doen staet. Verder durf ik niets
zeggen.
Kende my uw nieuw aengenomen vriend, de heer Van
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Hardenhoek, ik zou u verzoeken hem eenen hartelyken handdruk voor my te geven.
Dan, doe het toch maer. - Wat gy over hem schryft, doet my de schoonheid zyner
ziel voorgevoelen, doet my het zuivere zyner gevoelens kennen, met een woord,
doet my den zonderlingen braven man volkomen begrypen, - en zulke gedachten
zyn immer vertroostend, zyn immer zielbalsemend.
Nu, vriend vaerwel; ik verwacht my aen uwe komst of aen eenen brief.
Uw immer verkleefde
FREDERIK.
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IV. Hoofdstuk.
‘Neen! duivels! neen! geen brief meer! vriend Frederik.’ riep Frans uit, wanneer hy
het schrift doorlezen had ‘Neen! geen brief meer: ik koom, ik vlieg naer Antwerpen;
gy zult my naest uwe zyde zien, eer het vyf dagen verder is. - Er mag geen tyd meer
verloren worden; ik moet u eene hand komen toereiken, u uit den afgrond redden,
of, wacht ik langer, dan kon het ligt gebeuren dat ik u, by myne wederkomst, met
uwen zielsvriend Wolfang terug in het gestigt vond opgesloten waer gy hem - dwaes
genoeg - hebt doen uittreden..... Hoe is het toch mogelyk, dat in onze eeuw van
verlichting de menschelyke geest zich nog in zulke dwalingen kan verliezen en dat
by menschen, wie het anders aen geen diep verstand, aen geen gevoel mangelt!......
Dat gaet boven myn begryp...... Dezen avond nog vertrek ik.....’
En dit zeggend, had Frans reeds begonnen met zyne kleederen toetevouwen en
zyn reiskoffer in te pakken.
Eensklaps stond hy nu weêr stil en sprak:
‘En de belofte die ik aen Elisa en aen Walter gedaen heb, van morgen eene
wandeling in de omstreken der stad te doen?.... Ik heb zoo vele moeite moeten aen-
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wenden om den vriend over te halen en ik droom reeds dagen lang aen het genot
welk ons dit uitstapje zal verschaffen.... Bah! dat alles mag my niet tegenhouden:
de vriendschap vraegt al andere opofferingen!....... Maer indien ik myn vertrek eenen
dag vertraegde, indien ik slechts overmorgen Dusseldorf verliet?....’
En Frans herlas nu nog eens den brief van zynen vriend Frederik. - Wanneer die
lezing geëindigd was, zegde hy:
‘Neen! het is besloten! doen wy onzen pligt, zonder achterwaerts te zien. Nog
eens! de vriendschap eischt het. Een dag later is mogelyk voor altyd te laet....’
En nu ging hy weder voort met zyn koffer te vullen.
Wanneer hy zyne reiskleederen had aengetrokken, verliet hy zyne kamer en ging
Walter opzoeken om hem zyn besluit te doen kennen. Walter verbleekte op het zigt
van Frans en sprak:
‘Gy gaet vertrekken?’
‘Het moet zyn, vriend.’
‘En waerom zoo haestig dit besluit?’
‘De brief dien ik daer straks ontving, maekt het my tot eenen geheiligden pligt: er
mag geen oogenblik meer verloren worden.’
Walter bleef eenige stonden sprakeloos, en hernam dan op eenen treurigen toon:
‘Frans, beste Frans, dan moeten wy elkaer eenen eeuwigen vaerwel zeggen.....’
‘En waerom eenen eeuwigen vaerwel?
‘Omdat wy elkaer niet meer levend zullen zien.’
‘Ik bid u, Walter, stel toch die treurige gedachten uit uwen geest; gy weet niet hoe
ze my het hart doen bloeden.....’
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‘Gy zyt sterk genoeg om de waerheid, de naekte waerheid te hooren, myn goede
Frans, zegde Walter, en daerom spreek ik onbewimpeld tot u; ik durf het aen myne
moeder noch aen myne zuster niet zeggen; maer myn leven loopt ten einde, wees
daervan verzekerd..... Doch, genoeg. Ik heb u nog eene vraeg te doen. – Wanneer
uw toestand het u zal toelaten, kom dan nog eens naer Dusseldorf. Myne moeder
en Elisa stellen veel betrouwen in u; zy luisteren naer uwe woorden en gy zult haer
vertroosten, want myne dood zal een harde slag voor hare zielen wezen.... Belooft
gy my zulks, zeg, vriend?’
‘Welke vraeg? Walter,’ zegde Frans terwyl hy in tranen losbrak.
‘Vriend, lieve vriend, belooft gy het my?’ herhaelde Walter.
‘Ik zweer het u!’ zegde Frans, ‘doch, neen! gy zult niet sterven, Walter: heb slechts
moed en uwe zwakte zal verdwynen; gy zult ten vollen gezond, gelukkig worden en
het heil uwer vrienden vergrooten!’
‘Ik wilde wel!’ snikte Walter en weenend liet hy zich in de armen van Frans vallen.
Beide vrienden bleven eenigen tyd hunne tranen en snikken mengen. Wanneer
zy meer bedaerd waren, gingen zy de moeder en de zuster vinden en Frans gaf
haer zyn besluit te kennen:
‘Ik heb het gevreesd - zegde Elisa - wy hadden ons te veel vreugde voor de
wandeling van morgen toegezegd: er moest iets tusschen komen...,.’
‘Zoo gaet het, eilaes! maer al te dikwils in de wereld’ zegde Frans ‘wy zyn van
den dag van morgen nooit zeker.’
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‘Heer Frans - sprak na eenige redekaveling eindelyk de moeder, - wy zeggen u
slechts eenen tydelyken vaerwel; wy hopen u nogmaels te Dusseldorf terug te
bezitten en gy moogt niet te lang wachten. Ik wil my thans niet verder tegen uw
besluit verzetten; maer de vriendschap van Walter en de onze maken u het
wederkeeren tot eenen pligt. Niet waer, dat wy in die verwachting mogen blyven?’
‘Mevrouw, ik heb zulks aen Walter belooft en gy weet dat ik gewoon ben myn
woord gestand te doen..... doch uwe goedheid maekt my waerlyk beschaemd. Hoe
kan ik ooit naer waerde herkennen de vriendschap welke ik hier genoten heb; waer
mede zal ik u ooit kunnen het genot vergelden dat gy my hebt doen smaken,
gedurende den tyd dien ik in uw gezelschap heb mogen doorbrengen?’
‘Ik wist niet dat de heer Frans zulke schoone complimenten konde maken.’ zegde
Elisa, die tot by den jongling genaderd was en hem met eene zusterlyke minzaemheid
aenschouwde.
‘Complimenten, mejuffrouw - herhaelde Frans – neen, het zyn geene
complimenten; doch het is my aengenaem u over myne dankbaerheid te kunnen
spreken en u te zeggen wat....’
‘Nu, ja, wat gy niet zeggen moet; wy weten al ruim genoeg’ zegde het meisje
halflachend en zy plaetste hare poezelige hand op de lippen des jongelings.
‘Ik ken geene aengenamere wyze om iemand den mond te stoppen’ zegde Frans,
nu ook voor eenige stonden zyne blygeestigheid hernemende ‘tegen zulke
argumenten valt niets meer te zeggen.’
Elisa word schaemrood en sprak:
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‘Ik wist wel dat hy zyn echt karakter niet lang kon nederleggen: de scherts heeft
wederom al de bovenhand.’
‘Zy belet het innige gevoel niet, mejuffer - zegde Frans - en ik moet u bekennen,
dat deze dag een der treurigste myns levens is, en, mag ik u ook een lachend wezen
vertoonen, geloof aen die uitdrukking niet. Ik gevoel te diep wat ik by de
afwezendheid zal verliezen.’
‘Mynheer Frans – zegde het meisje thans met ernst - te treurig moet gy ook niet
worden: dat is eene ziekte die, byzonder op dit oogenblik, voor ons zeer aenhalend
zoude wezen........ Spreken wy liever over uwe terugkomst, dat zal ten minsten het
spyt dat wy by uw vertrek gevoelen, doen verminderen.’
Zoo duerde de samenspraek nog eenigen tyd voort. Nu eens waren de tael en
de woorden van Frans gevoelig en de twee vrouwen vonden zich geneigd om te
weenen; dan weder nam hy eenen schertsenden; doch goedigen toon aen, en deed
ook daer door de vrouwen zyn verlies inwendig betreuren; want het scheen haer
als of de jongeling, by zyn vertrek, het leven uit de wooning zou mede nemen en
het er voortaen duisterder moest worden. - Dit voorgevoel moest volkomen met de
wezenlykheid overeen stemmen.
Een uer later had Frans den afscheidskus op de wangen van Walter en van zyne
moeder en op het blanke voorhoofd van Elisa gedrukt, en had zich reeds van
Dusseldorf verwyderd. Hoe moedig hy zich by het afscheid ook had willen houden,
was het hem echter onmogelyk geweest zyne tranen te bedwingen en hy had
eindelyk dezelve vry laten vlieten en daer door volle lucht aen zyn geschokt gemoed
gegeven. - Terwyl hy reeds
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den Rhyn afvaerde, hield hy zich eenen langen tyd bezig met aen het pynelyke
afscheid, en den toestand van Walter te denken, en die treurige gewaerwording
deed hem weldra in eene diepe mymering vallen. Hy wenschte nu slechts om zoo
spoedig mogelyk te Antwerpen te kunnen wezen.
Terwyl Frans aldus in gedachten verdwaelde, zag hy eensklaps eene lange
persoonaedje voor hem staen die hem een snuif aenbood:
‘De heer Van Hardenhoek!’ riep Frans.
‘Ik zelf, myn beste’ zegde de oude heer ‘wat drommels! ik heb van uw vertrek
niets vernomen, hoe is dat zoo spoedig opgekomen?’
‘Over een paer uren wist ik er zelve nog niets van’ zegde Frans, ‘doch ik had
mynen vriend Walter belast u van alles te onderrigten.... maer gy, hoe komt het dat
gy u hier op het stoomschip bevindt? gaet gy mede naer Antwerpen?’
‘Neen, vriend, ik doe slechts een uitstapje naer Rotterdam. Ik moest daer aen
eene kennis schryven en ik heb liever gehad hem mondelings te gaen spreken. Dat
kost my minder moeite dan een brief.’
‘En keert gy nog naer Dusseldorf terug?’
‘Voorzeker en ik zal daer nog al lang verblyven; ik verwacht daer nieuws van u
uit Antwerpen, zoo als wy afgesproken zyn. Verlaet ik Dusseldorf dan schryf ik u.’
‘Of kom het my dan liever zelf te Antwerpen zeggen?’
‘Lach daer niet om, myn vriend, dat kon ook al gebeuren.’
‘Nu, zegde Frans, ik ben regt in mynen schik u
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hier aen te treffen; wy zullen nog eenen geruimen tyd kunnen redekavelen en ik
heb zulks voor het oogenblik noodig.....’
En Frans begon over den toestand van Walter en Frederik te spreken, en wanneer
men zich in het zigt van Rotterdam bevond, duerde die samenspraek nog. - Dan
verliet Van Hardenhoek den vriend Frans en de antwerpsche kunstschilder zette
nu alleen zyne reis voort.
Terwyl de jongeling, het hart door een brandend ongeduld gefolterd, reeds wenscht
om te Antwerpen, in de tegenwoordigheid van Frederik, te wezen, en hy thans alleen
nu sprakeloos zit te mymeren, - zal het niet van onpas komen, hier eene kleine
schets van zynen levensloop op te hangen, ten einde den lezer over zyn karakter
beter in te lichten en hem in staet te stellen om de daden welke Frans, in den loop
van ons verhael, moet verrigten, met meer grond te kunnen beoordeelen.
De groote onwenteling, welke zich in Frankryk op het bloed had moeten vestigen
en wier grondbeginsels later, van de wreede, maer onvermydelyke, hulp des schavots
gezuiverd, zulk eenen weldadigen invloed op het morele der andere natiën van
Europa had uitgeoefend, - de fransche omwenteling, welke naest het onvermydelyke
dwangstelsel, zoo vele fortuinen oprigtte en andere ten gronde wierp, was aen het
huisgezin van den kunstschilder Frans allernoodlottigst geweest. Zyne ouders waren
ryk en hadden hunne schatten en hunnen invloed gebruikt om tegen het fransch
beheer te werken. De vader van Frans was een dier staetkundigen geweest, die in
het geheim over de zaken beslissen en geene opofferingen sparen om hunne party
staen-
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de te houden. Eerst was hy vyand van het patriotiek geweest, later was hy het van
de fransche en belgische republikeinen en hy was geen werkelooze vyand. Dan,
wanneer de vreemdeling almagtig in onze vaderlandsche streken was geworden,
wanneer alles voor zynen yzeren arm moest buigen en hy, door openbaer geweld
of bedekte vervolging, zyne tegenstrevers begon aen te randen, begreep de vader
van Frans weldra, dat het een of ander onweder op zyn hoofd ging losbersten.
Inzonderheid door zyne echtgenote aengespoord, welke, gevoelig zoo als de meeste
vrouwen, als het ware, het onheil in de toekomst reeds voor haer zag, begon hy,
met een gedeelte zyner sortuin in goede handen te stellen. Eenige dagen later ware
alles in veiligheid geweest; doch eensklaps werd hy van het brandend gevaer
onderrigt en had slechts nog den noodigen tyd, om, zonder aen iets anders te
denken, met zyne vrouw en zoon de stad te ontvlugten en Holland te bereiken. Van
daer stak hy over naer Engeland en achtte zich aldaer in veiligheid. Wat hy van
zyne goederen te Antwerpen had overgelaten, werd ten deele verbeurd en ten deele
door laffe zielen ontroofd. Er bleef het rampzalig huisgezin niets over dan de
voortbrengst van het weinige dat men, met voorbedachten rade, in vreemde doch
getrouwe handen had doen overgaen. Het geld en de kleinooden, welke men had
kunnen medenemen, waren niet aenzienelyk genoeg om lang een werkeloos bestaen
te kunnen verschassen. De som was reeds, door de onkosten der reis, merkelyk
ingekrompen en men was weldra genoodzaekt geworden, enkel op de inkomsten
van de weinige verzekerde goederen te rekenen, en zulks was verre van voldoende
te wezen.
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De rampzalige echtgenoot bevond zich dan te Londen met zyne vrouw en zynen
jongen zoon en was verpligt alle middelen in te spannen om eerlyk zyn bestaen te
kunnen houden. Frans, alhoewel weinig in jaren gevoorderd, zag en begreep den
treurigen toestand zyner ouders. Hy zag zynen vader alle moeite aenwenden om
eenig geld te winnen dat hun het dagelyksche brood moest verschaffen, zoo niet
voor den honger bevryden; hy zag ter zelfder tyd zyne moeder, die de vreemde
luchtstreek niet kon verdragen, krank worden; hy zag hare krachten dagelyks
afnemen, hy zag haer inwendig door eene kwael verteerd worden, aen wier einde
niets dan de dood te wachten stond, en dit alles ging diep in het hart des jongelings
en maekte daer eene wonde welker gevolgen hy nooit zou hebben kunnen vergeten.
Frans was geen dier zielen welke hare droefheid door tranen kunnen lucht geven;
hy sloot de smart in zyn binnenste op, hield de zuchten tegen welke uit zynen boezem
wilden opstygen en ondernam eene worsteling waeruit hy zegepralend moest komen;
doch die hem voor altyd de ziel moest ziek houden, die hem het leven moest
onttooveren en hem van alle zacht geestengenot berooven. Hy verstaelde zich, als
het ware, in den rampspoed en bekwam eene zekere soort van onverschilligheid
voor al wat hem persoonelyk aenging. Ware zyne ziel niet zuiver geweest, had hy
geene dier schoone karakters bezeten, welke nooit hunne grootschheid verliezen,
dan had hy ongetwyfeld die onverschilligheid op al wat hem omringde doen drukken
en hy ware voor niets meer gevoelig gebleven. - Dan zulks geschiedde niet. Zyne
eigene smarten immer vergetende, bleef hy voor die der anderen gevoelig en vond
eene soort van wreed vermaek in zich zelven, in alle omstandigheden, te slagtofferen.
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Er was niets méér noodig aen Frans dan zulk eene geestgesteldheid om onder de
harde slagen welke op hem moesten neêrbonsen, niet te bezwyken. Zyne moeder
stierf in het vreemde oord en hare overblyfsels mogten op den vaderlandschen
bodem geene rust genieten. - Dit afsterven van wat hy het meest op de wereld
beminde, verbrak ter zelfder tyd den moed van den groothartigen echtgenoot, en
hy liet voortaen het hoofd magteloos op de borst hangen. Frans had het weldra
opgemerkt en zegde by zich zelven: ‘nu begin ik mynen vader te verliezen.’ En dit
treurig voorgevoelen werd bewaerheid. De echtgenoot verviel allengs in eene
kwyning die voor aller oogen zigtbaer werd, en wanneer hy, eenige maenden later,
by het veranderen der staetkundige gebeurtenissen, met zynen zoon naer Antwerpen
terug keerde, werd die vreugde door den gevoorderden ziekelyken toestand des
mans, als het ware, gansch te niet gedaen en, eenigen tyd daerna, moest Frans
ook den laetsten zucht zyns geliefden vaders opvangen. Die slag deed zyne ziel
weder eene felle marteling ondergaen, welke voor het gemeen niet zigtbaer was;
doch die daerom niet minder als een looden staef op het hart des jongelings bleef
drukken.
Frans was nu in zyn vaderland terug; doch hy bevond er zich als een vreemdeling;
hy kende er niemand dan eenige verwyderde bloedverwanten, die zich zyner weinig
aentrokken, omdat hy met hen niet meer in maetschappelyken toestand gelyk stond,
en hy zocht ook niet om hunne gunsten te verwerven. Men deed hem zelfs gevoelen,
dat hy het alles aen den blinden staetkundigen drift zyns vaders te wyten had. ‘Wie
myn vader lastert, lastert my’ zegde de jongeling ‘wat myn vader gedaen
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heeft, is goed gedaen geweest.’ En sedert dien dag bezag hy de bloedverwanten
niet meer die hem zulke opmerkingen hadden durven maken. - Hy ging ook by
niemand troost zoeken, en toch wie had hem kunnen troosten, hy die sterk genoeg
was om alleen het onheil, en het met een opgeruimd wezen, te dragen? Hy gaf zich
alsdan met geestdrift aen het betrachten der kunst over waervan hy de eerste
grondbeginsels by zynen vader, tydens het ballingschap, geleerd had. Hy trachtte
daerin eenige verligting voor zynen geest te vinden, eenig balseming voor zyn
gefolterd hart. Doch ook de de engel der kunst had voor hem geene gouden vlerken.
Deszelfs bywezen was voor hem niet betooverend en de koude ontleding, welke
hy in alles overbragt, deed de vleugelen der verbeelding meermaels krachteloos
ter neêr hangen.....
Het weinige dat den jongeling van het vaderlyke fortuin was overgebleven, was
hem voldoende, thans dat hy zich alleen in de wereld bevond, om op den dag van
morgen niet te zeer moeten denken en liet hem toe een ongestoord kunstenaers
leven te leiden. Allengs werd hy nu opgeruimder van geest en verkreeg de kunst
om zyne inwendige knagende smarten voor het oog van allen te verbergen. - Dan,
eene groote droefheid stoud den jongeling nog te wachten en het was eene diergene
waerop hy zich niet voorbereid had. De liefde sprak, voor de eerste mael, aen het
hart van Frans en moest hem noodlottig worden.
Hy zag een meisje, beminde ze uit al de kracht zyner ziel en was bereid alle
mogelyke opofferingen voor haer te doen; hy geloofde aen hare woorden, voelde
zich herleven en werd nu eensklaps door haer verstooten, achter-
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uit gesteld voor eenen andere, wiens schatten aenzienelyker waren dan het kleine
fortuin van den kunstschilder. Die slag doodde, als het ware, de laetste schoone
verbeelding van Frans, deed de laetste zoete droom verdwynen en de onttoovering
werd volkomen. Een wreede grimlach, die soms het wezen des jongelings betrok,
deed genoeg kennen, welke diepe verachting er in zyne ziel was ontstaen voor al
wat men heil en geluk op de wereld kan noemen.
Slechts aen eenen zyner vrienden had Frans dit ongeluk doen kennen, zonder
hem nogtans het voorwerp zyner liefde te noemen, en die vriend was Frederik,
wiens zachte ziel ook alleen gestemd was om de bitterheid van het onheil eenigzins
te verzoeten. Van toen af leefden zy reeds door de innigste banden der vriendschap
aen elkaer verkleefd en hadden geene geheimen voor elkanderen meer. De toestand
van Frederik in de maetschappy was zeer aenzienelyk; hy had zich, zonder
genoodzaekt te zyn zich met het tydelyk te moeten bekreunen, aen geliefkoosde
studiën kunnen overgeven, en vond zyn vermaek in de oude werken der
vaderlandsche en uitheemsche schryvers te betrachten, en zich in vreemde talen
te oefenen; met een woord hy zocht slechts om zynen geest alle soort van voedsel
te geven. Dit alles belette niet dat de beste overeenstemming en gemeenschap
tusschen de twee vrienden heerschte en Frederik zich immer door zynen vriend
Frans liet leiden en deszelfs raed in alles volgde. De ouders van Frederik verdeelden
hunne liefde tusschen den jongeling en eene dochter die een jaer jonger dan hy
was en hem in zachtheid van ziel evennaerde en in lichamelyke schoonheid, door
al de kracht der vrouwelyke bevalligheid, overtrof.
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Frans werd door de ouders zyns vriends in groote achting gehouden en als het
derde kind uit den huize beschouwd, en die laetste omstandigheid zal nu den lezer
genoeg, uitleggen waerom Frans, by zyne aenkomst te Antwerpen, terwyl hy zyne
kofsers naer zyne wooning deed voeren, regtstreeks en in zyn reisgewaed, naer
de huizing van zynen vriend Frederik snelde en als een bliksem in deszelfs vertrek
verscheen.
‘Hier ben ik!’ riep de kunstschilder.
‘Myn vriend! borst Frederik los, terwyl hy uit zynen zetel opsprong en in de armen
zyns makkers vloog.
Beide vrienden bleven eenige stonden in elkaers armen geklemd en voelden zich
door het gevoel overwonnen en voortgesleept. Wanneer die eerste aendoening
bedaerd was, greep Frans zynen vriend zachtjes by de beide armen en deed hem
in zynen zetel terug neêrzitten. Dan, eenen stoel vattende en zich regt voor Frederik
plaetsende, zegde hy:
‘Laet my u eens goed en nauwkeurig bezien, om my te overtuigen dat gy nog
altyd dezelfde zyt.’ En Frans staerde met de grootste aendacht op zynen vriend. Frederik kon zich niet onthouden te glimlachen en moest eindelyk in eenen
schaterlach uitbersten, wanneer hy gewaer werd, dat het wezen van Frans allengs
eene meer statige en ernstige uitdrukking verkreeg.
‘Lach maer, - zegde Frans - lach maer, dat zal u goed doen.’
‘Maer, wat drommels! zegde Frederik, waerom die scherpe bezigtiging? Zoekt gy
of ik door ouderdom reeds rimpels op het voorhoofd gekregen heb en of myn hair
begint te gryzen?’
‘Rimpels op het voorhoofd zie ik nog niet en ik ont-
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dek ook geene gryze hairen; maer toch vind u ik veranderd. Uwe wangen zyn
ingevallen en die oogen hebben u nooit zoo diep in het hoofd gestaen noch waren
nimmer door die kleine ligtblauwe banden omzoomd.’
‘Dat alles zal weldra verdwynen, beste Frans: nu ik u terug by my heb, zal ik
herleven.’
‘Ik hoop het, vriend; want het is daerom dat ik gekomen ben.’
‘Hebt gy mynen laetsten brief ontvangen?’
‘Ik heb hem ontvangen, gelezen, en ben vertrokken, zonder eenen enkelen
oogenblik te verliezen.’
Hier staekte de samenspraek eene kleine poos. Frederiks wezen had thans ook
eene meer ernstige houding verkregen en hy scheen nadenkend te zyn geworden.
Frans wachtte nog eenige oogenblikken en dan, zyne beenen over elkaer kruisende,
zegde hy op eenen statigen toon:
‘Vriend, ik ben niet te vreden over u.’
Frederik werd door die woorden getroffen; hy liet zich in zynen zetel achterover
zakken en vroeg:
‘Spreek, Frans, waerin heb ik schuld?’
‘Verstaet gy my niet?’
‘Het is wel mogelyk; ik geloof zelfs: ja...... doch spreek.’
‘Vriend, ging Frans nu voort, gy hebt in myne afwezendheid eene slechte kennis
gemaekt; gy hebt eene vriendschap gesloten die u nadeelig moet worden. Ik zal u
niet herhalen, wat ik u in mynen brief gezegd heb en dat ik vrees nutteloos gezegd
te hebben........ Die heer Wolfang zal u rampzalig worden...... Gy moet hem
vlugten........ en zulks zonder meer tyd te verliezen.....’
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‘Vriend Frans, antwoordde Frederik, gy bemint de redenering niet waer?’
‘Ik schat ze boven alles, wanneer zy door de gezonde rede voorgelicht wordt: het
is aen haer dat ik verpligt ben, myne smarten te boven te zyn gekomen en onder
het noodlot niet te zyn bezweken.’
‘Welnu, redeneren wy dan over den heer Wolfang.....’
‘Ik luister, Frederik.’
‘De heer Wolfang is een goed of een slecht mensch?’
‘Hy kan ook noch goed noch slecht wezen.’
‘Is zulks uw gevoelen?’
‘Neen, Frederik, ik geloof dat hy goed en slecht is.’
‘Laten wy niet met woorden spelen, vriend Frans: zeg, de omgang met Wolfang
is my voor- of nadeelig?’
‘Nadeelig, volgens my, zegde Frans, hoogst nadeelig en schadelyk.’
‘Waerom?’
‘Om zeer eenvoudige reden...... De heer Wolfang heest zich den geest zoodanig
opgewonden, dat hy zich niet meer op het zelfde standpunt als het gemeen der
menschen bevindt; hy ziet alles met andere oogen als wy; hy trekt gevolgen welke
men moeijelyk kan wederleggen, omdat zy aen een gebied ontleend zyn dat ons
allen zoo vreemd is als aen den heer Wolfang zelven. Waer wy niet durven aenraken,
daer klimt hy of denkt hy stout naer toe te klimmen en, by zyne terugkomst, verhaelt
hy ons zaken die hy denkt gezien te hebben en welke, indien men er geloof aen
hechtte, al het bestaende zouden omverre werpen. Nu, al wie tegen den algemeenen
stroom wil opvaren en dingen uitvoe-
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ren of doen aennemen waervan hy de wezenlykheid niet kan betoogen, is een
geestdryver, een enthusiast, en zyne gevoelens zyn verdervelyk voor de
maetschappy in het algemeen en voor de persoonen in het byzonder. Zulke
menschen, wanneer zy zich alleen met hunne droomeryen bezig houden, kunnen
gedoogd worden; doch wanneer zy, zoo als de heer Wolfang, navolgers willen
aenwinnen, dan zou men ze uit den schoot der maetschappy moeten verdryven.’
‘Dat is eene redenering, zegde Frederik, welke zoo ongegrond als weinig
menschlievend is. Gy kent Wolfang niet, vriend Frans, neen, gy kent die zuivere,
schoone ziel niet of gy zoudt geheel anders spreken. Gy zoudt overtuigd zyn, dat
er niets dan weldoening in hem woont.’
‘Ongelukkige vriend! hernam Frans, weldoening, zegt gy! maer mag men
weldoening noemen den invloed welken de toonkundige op u reeds heeft
uitgeoefend! Zyne wonderbare stelsels, zyne vreemde gevoelens hebben uwe ziel
reeds zoo diep geschokt, dat er uw lichaem de noodlottigste gevolgen begint van
te gevoelen. - Die ligtblauwe schyn, welke thans uwe oogen omringt, zal weldra,
indien gy voortgaet, door eene breede donkere tint worden opgevolgd; uw zacht
vel, dat nu nog den roozenkleur der gezondheid laet doorstralen, zal weldra, indien
gy in de geestdryvery blyft voortdwalen, eene bleeke melkachtige kleur verkrygen
die u aen een ziekelyk meisje zal gelyk maken; de zachte gloed, die thans nog in
uwe oogen vonkelt, zal weldra verdwynen en door een weifelend licht vervangen
worden; uwe ledematen, waerin thans nog spierenkracht en weelderig leven besloten
liggen, zullen allengs vermageren en krachte-
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loos worden; uw zenuwstel, dat u thans voor het zuiver gevoelen vatbaer maekt,
zal weldra door een ziekelyke toestand ontspannen worden en u aen eene
zenuwzieke vrouw doen gelyken.... Zeg, Frederik, lacht u zulk een staet toe en zoudt
gy er den heer Wolfang dankbaer kunnen over wezen?.....’
‘Vriend, antwoordde Frederik, ik heb u nooit zoo ver op het gebied der verbeelding
zien vliegen. Gy vergeet dat wy met eene ernstige, styve redenering bezig zyn. Uwe
voorspellingen zyn zeker, volgens het gemeen gevoelen, niet zeer aentrekkelyk;
doch ik wil aennemen dat zy zich zouden kunnen verwezenlyken. Welnu, wat zou
zulks nog betoogen? Antwoord my en zeg of de mensch op de wereld voor zyn
lichaem moet leven, of in andere woorden, of de ziel ten dienste van het lichaem
dan wel het lichaem ten dienste van de ziel geschapen is?.....’
‘Dat is eene vraeg die ik moeijelyk zou durven beslissen, zegde Frans; echter
geloof ik dat het lichaem voor de ziel en de ziel voor het lichaem geschapen is, dat
zy beide een geheel uitmaken en dat het heil gelegen is, dat het ons door den
schepper tot eenen pligt is gemaekt, het juiste evenwigt tusschen beide te houden.’
‘Ik ben van uw gevoelen niet, vriend Frans; de ziel is het edelste deel en, als
dusdanig, moet zy heerschend wezen; het lichaem is een dienaer die moet
gehoorzamen, een werktuig dat gebruikt wordt en verslyt; het is een kleedsel dat
men, na een zekeren tyd, afwerpt....’
‘Dat zyn wel de stelsels, zegde Frans met eene zigtbare treurigheid, zoo als gy
ze van Wolfang geleerd hebt...... Wat is op dit alles te antwoorden? Ik zal tot
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morgen voor het evenwigt tusschen ziel en lichaem pleiten en gy zult tot morgen
het tegendeel staende houden. En zeg, wat zal het ons dan gevoorderd hebben?
Noch het een noch het ander kan oogenblikkelyk en door de wezenlykheid betoogd
worden.’
‘En waerom zou daervan de wezenlykheid niet kunnen betoogd worden? Bestaet
er geene wezenlykheid van de reden, van de redenering! Is de overtuiging dan
geene wezenlykheid, is het gevoel dan geene onloochenbare waerheid?’
‘En wanneer wy beide iets gevoelen en zulks gevoelen op eene gansch
tegenstrydige wyze, waer is dan de onloochenbare waerheid van het gevoel?’ vroeg
Frans.
‘Daer waer de echte overtuiging bestaet!’ zegde Frederik.
‘Maer er bestaet by beiden eene echte overtuiging!’
‘Dat is onmogelyk!’ riep Frederik met geestdrift uit.
‘Onmogelyk!’ herhaelde Frans. ‘gelooft gy in dees geval, by voorbeeld de ware
overtuiging uwer meening te hebben?’
‘Ja!’ zegde Frederik met klem.
‘En ik, die eene tegenstrydige meening verdedig, ben insgelyks zeker eene echte
overtuiging te bezitten.’
‘Dat is niet zoo!’ riep Frederik ‘gy redeneert volgens een stelsel, niet volgens het
zuivere gevoel: de aengenomen meening beheerscht u en beschaduwt, overlommert
uwe ziel!...... Gy regelt uw gevoel volgens sedert lang aengenomen begrippen, welke
laetste gy niet onderzocht hebt, wanneer gy ze u als onverbreekbaren regel hebt
voorgeschreven....... Om goed te oordeelen,
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moet men zich van alle vooroordeelen kunnen ontdoen en als met eene
nieuwgeboren ziel kunnen zien en opmerken!’
En Frederik, uit zynen zetel regtstaende en door het vertrek heen en weêr
wandelende, ging met eenen klimmenden geestdrift voort:
‘Neen, vriend, neen, gy kent niet, gy weet niet wat de mensch is! uw hart is zuiver,
uwe inzigten zyn heilig; doch de wereld heeft u in haren dwaelkring getrokken en
sleept u mede.... Gy hebt uwen geest naer den algemeenen gang gewrongen en,
zoo als het gemeen, laet gy u door ydele woorden verblinden! o hadt gy, zoo als ik,
de poorten der eeuwige wooning ontsloten gezien, hadt gy, zoo als ik, het verblyf
met eenen oogslag mogen ontwaren, het verblyf waer de waerheid eene
wezenlykheid en geene wereldsche overeenkomst meer is! Hadt gy met my den
voet op het oneindig gebied van het ryk des gevoelen geplaetst, en dan eenen blik
op de wereld laten neêrvallen en verstaen hoe nietig de grootste aerdsche dingen
alsdan voor de oogen van den geest komen! o Dan zoudt gy, zoo als ik, de
wereldsche ketens hebben afgeschud en, van het slyk der aerde ontdaen, gewenscht
hebben, om reeds in het ryk verplaetst te wezen, waer alles genot en gevoel is,
waer al wat klein en besloten is, verbannen wordt en waer het genot geenen bitteren
nasmaek meer heeft!’
En nu, tot Frans stappende en hem de hand grypende, ging hy voort:
‘o Zeg, myn lieve vriend, myn broeder! hebt gy ooit waer geluk op de wereld
gesmaekt? Hebt gy ooit kunnen genieten, zonder eenen bitteren nasmaek te proeven!
o Zeg my, zyt gy ooit gelukkig geweest?....’
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‘Nooit! nooit!’ riep Frans eensklaps door de woorden zyns vriends en door den toon
op welken die woorden uitgesproken wierden, tot in het diepste der ziel geschokt.
‘Nooit! nooit! herhaelde hy, het ongeluk was immer myne 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 getrossen heest, welke folteringen gy onderstaen hebt.’
‘Onbegrypelyke folteringen!’ riep Frans, in vervoering weggerukt en terwyl de
tranen over zyne wangen leekten ‘smarten waervan het geheugen alleen my thans
nog doet sidderen!....’
‘Het zyn de vruchten der wereld, vriend’ hernam Frederik’ en het heil dat zy
aenbiedt is raer en dan nog vergiftigd! o Schudden wy dan haer vuige kleedsel af!
leven wy met den geest boven het stof verheven!....... Ons wacht de gunst om het
zielenleven van op aerde af aentenemen en op éénen stond meer te gevoelen dan
men op duizende jaren, met den doordringendsten geest, zon kunnen begrypen!’
‘Zwyg, Frederik!’ riep Frans. ‘Gy doet my verdwalen! gy ontstelt my den geest,
gy sleept my achter u op eene baen die ik niet ken, die ik niet wil betreden! zwyg!
zwyg!’
‘Waerom zoo tegen het gevoel kampen, myn beste vriend?’ ging Frederik voort
‘waerom uwe ziel niet vry hare vlugt laten nemen? Waerom naer uwe banden grypen,
waerin gy zoo lang reeds geklemd zyt en welke, zich thans losrukkende, aen uwe
aerdsche slaverny een einde zouden stellen? Waerom, als weleer Jakob, tegen
den engel Gods willen worstelen? Waerom u niet liever op de kniën werpen en u
laten in vertrouwen mede trek-
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ken. o Wees ootmoedig, vriend, en gy zult tot het hooge geestenryk opklimmen! Gy
zult leeren kennen, wat het leven is en wat het gevoel beduidt! o Zeg, voelt gy niet
dat wy van de aerde opklimmen! ziet gy niet dat er zich eene andere natuer voor
onze oogen ontvouwt? Ziet gy niet dat het licht in kracht verdubbelt en dat ons
bestaen zich uitstrekt, dat wy vlotten als op eene zee van licht en warmte!.....’
En dit zeggend, viel Frederik in de armen van zynen vriend en liet het hoofd op
dezes borst rusten. Frans was dermate door de aendoening getroffen, dat hy de
kracht niet bezat om zynen vriend lang te ondersteunen en genoodzaekt werd hem
in zynen zetel te laten neêrzakken. Hy zelve bleef, half op het tapyt uitgestrekt, met
zyne armen op de kniën zyns vriends rusten en wachtte zoo tot dat de aendoening,
die zyn hoofd in gloed had gesteld en zynen boezem deed hygen, zou bedaerd
geweest zyn. Een kwartuers bleven de twee vrienden in die wonderbare houding,
dan rigtte Frans het oog op, ontving den broederlyken, minzamen blik van zynen
vriend en zegde hem op eenen ongemeen zachten toon:
‘Frederik, gy moet my met Wolfang nadere kennis doen maken.....’
‘o Hy zal u zoo vurig als my beminnen’ zegde Frederik ‘en zal weldra van zyne
eerste gevoelens over u terug komen.’
En, de handen zyns maets in de zyne klemmende, ging hy voort:
‘Zeg, Frans, hebben wy ooit elkander beter dan op dit oogenblik verstaen, hebben
onze zielen zich ooit beter begrepen?’
‘Ik versta er my niet aen’ zegde Frans, nu van
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den grond regtstaende, ‘die stonden zullen lang in myn geheugen geprent blyven.
Ik voel my tot in het binnenste myner ziel geschokt..... en heb de lucht noodig.....
Tot wederziens, myn beste Frederik.....’
Op het zeggen dier woorden, verliet Frans het vertrek en begaf zich naer zyne
eigene woonst. Wanneer hy daer gekomen was, liet hy zich op eenen stoel
neêrzakken, sloeg de hand aen het voorhoofd en riep uit:
‘Wat beteekent dit alles! Ben ik nu zoo dwaes geworden als myn arme vriend
Frederik!.... Waerom heb ik my door zyne woorden, door zynen geestdrift, op eene
zoo vreemde wyze, laten misleiden!...... Wat heb ik toch in mynen geest, in myn
hart gevoeld. – Het was als of het byzyn van Frederik op myne ziel werkte, myne
zintuigen overwon, my deed verdwalen en mynen geest voor zynen geest deed
bukken!....... Het was my als of ik my eensklaps een nieuw leven voelde ingestort;
ik heb eenen stond en met eenen blik myne eerste jongelings jaren terug gezien,
dan, wanneer het ongeluk zyne yzeren tanden in myn 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 myne in gevoelen overeenstemden! Dan, wanneer
myn leven door de heilige verbeelding opgeluisterd was en ik de onttoovering nog
niet kende! o dit enkel vertoog, slechts in het voorbygaen aenschouwd, scheen
eenen weldoenden balsem in myn gemoed te storten! verwonderlyk! verwonderlyk!’
En Frans bleef eenen langen tyd met het hoofd in de handen gebukt zitten en
onbeweegbaer. – Wanneer hy het hoofd terug opligtte, zweefde er een glimlach om
zyne lippen; zyn gansch wezen had zyne gewoone uit-
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drukking herkregen: de oude Frans was weder teruggekeerd en hy zegde:
‘Vergeten wy die verdwaling. De vermoeidheid der reize, de ligte ontsteltenis
welke ik daerdoor gevoel, kunnen ligt de oorzaek, zullen de oorzaek van dit alles
geweest zyn. Beschouwen wy de zaken zoo als ze zyn. Ik heb zeer wel gehandeld
van myne terugkomst niet langer uittestellen. Myn arme vriend heeft noodig dat er
hem eene hand worde toegereikt, die hem van Wolfang afrukke of hem voor dezes
verleiding beware. Ik moet hem van die rampzalige gedachten verlossen; zyn geluk,
zyne gezondheid hangen er van af. – Ik zal met den heer Wolfang nadere kennis
maken; ik wil die wonderbare persoonaedje eens goed betrachten, zyne inbeeldingen
onderzoeken en hem en Frederik van het ydel en ledige hunner droomeryen
overtuigen.... – Maer zal my die ontroering van daer straks niet meer overvallen? –
Neen, ik ben daer in het vervolg voor gewapend, en welke tooneelen er ook plaets
grypen, men zal op het wezen van den uiterlyk blygeestigen Frans geene ontroering
meer beschouwen. Ons gewoon yzeren omkleedsel zal de schichten wel doen terug
botsen......... Kome thans de heer Wolfang met zyne vreemde stelsels, met zyne
vreemde verschynsels, die slechts in zyn brein en in het brein van mynen armen
vriend plaets grypen, en wy zullen zien of ze my ook de oogen zullen kunnen
begoochelen en of ze voor het positivismus der redekunde niet zullen verdwynen.
De strydbaen zal geopend worden; ik daeg u uit! Wolfang! wy zullen onze krachten
meten! wy zullen zien of de gezonde reden, ofschoon door geene geleerdheid
ondersteund, de droomeryen niet zal kunnen doen verdwynen!’
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En eene eigaer ontstekende, en terwyl hy zich onledig hield met zyn reiskoffer uit
tepakken, ging de jongeling nog voort:
‘Twee ziekenen die ik te genezen heb, twee geesten die ik uit den gestarnden
hemel op onze killige aerde moet terug brengen, twee mannen die ik moet beletten
in het onbegrypelyk verloren te loopen, met hen op de koude aerdsche baen terug
te brengen..... Dat zy zich gerust houden!....’
Terwyl Frans die woorden uitsprak, bevond Frederik zich in de wooning van den
heer Wolfang. Eenige stonden na zynen vriend had hy zyne wooning verlaten om
den toonkundige van de aenkomst van Frans te gaen onderrigten. – Wanneer hy
by Wolfang binnen trad, zegde deze laetste, zonder den jongeling den tyd tot spreken
te laten:
‘Uw vriend Frans is aengekomen?
‘Ik wilde er u komen van onderrigten.’
‘Ik wist het reeds, ik heb daer even, terwyl ik voor myne piano zat, eene
buitengewoone ontroering gevoeld. Zulks is my meermaels overkomen. Ik weet niet
wat er juist in my omging; doch ik voelde my met den geest by u verplaetst. Ik heb
uwe spraek gevoeld, Frederik, en zy is my pynelyk op het hart gevallen..... Het is
moeijelyk eenen geest zoo als die van Frans te overtuigen; ik heb het u nogmaels
gezegd: hy is van eene andere natuer als wy en zal nog zoo haest niet tot de
zuivering zyn opgeklommen.’
‘o Hy heeft my verstaen, Wolfang, ik ben er van verzekerd; ik heb hem nooit in
eenen toestand gezien gelyk aen diegene waerin hy zich bevond en ik heb gevoeld,
dat onze zielen zich inniger dan ooit begrepen!...’
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‘Medesleping is nog geene overtuiging, is nog geen geloof, vriend Frederik. De
kunsten, de welsprekendheid kunnen de traenen uit de oogen persen, den mensch
in onmagt doen vallen; doch neem de oorzaek weg en de aendoening vervliegt ook;
de overtuiging blyft niet by of liever heeft niet bestaen...... Ik ben zeker, ik zie, ik
voel het, die zelfde Frans, die met u geweend heeft, is op dit oogenblik bezig met
zich tegen verdere aenvallen – zoo als hy het zal noemen - te wapenen; hy trekt
weder zyn borstkuras aen dat hem in de wereld gedurig byblyft; hy is weêr bezig
met de nu en dan doordringende sprankels van het heilige gevoel te dooden....’
‘Misgrypt gy u niet beste Wolfang, misgrypt gy u niet?’ vroeg Frederik. ‘Hadt gy
hem daer straks gezien, ô ik geloof dat gy den vriend Frans zoo streng niet zoudt
beoordeelen! Hadt gy hem my hooren zeggen. – Frederik, gy moet my met Wolfang
nadere kennis doen maken - o gy had hem voorzeker, zoo als ik, in uwe armen
geklemd en hem den naem van broeder gegeven!’
Wolfang bleef eenige stonden nadenkend en zegde eindelyk:
‘Ik weet, Frederik, dat Frans besloten heeft nadere vriendschap met my aen te
knoopen. Het hangt slechts van my af zulks tegentewerken; doch ik zal het niet
doen. Dat uw vriend kome; ik heb achting voor hem, zelfs vriendschap...... Maer
broederschap zal er moeijelyk tusschen hem en my kunnen tot stand gebragt worden.
Dan, nog eens, hy kome; ik zal myne gevoelens voor hem niet verdoken houden,
welkdanig ook zyn oordeel er over moge wezen. Zyn hart is goed en dat is veel. –
En toch, Frederik, ik mag die gelegenheden
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niet vlugten; want, langs den eenen kant, zie ik my aen als met een heilig
priesterschap bekleed, dat het my tot eenen pligt maekt het woord rond te zaeijen,
dan zelfs wanneer het op onvruchtbaren grond nedervalt. Langs den anderen kant
is het niet onvoordeelig dat ik tegengesproken worde: myne ziel ook moet gezuiverd
worden; zy moet heuren aerdschen stryd voltooijen, om te kunnen zeggen, wen zy
tot haren oorsprong zal terug klimmen, dat zy de tegenstrevingen, de beproevingen
niet gevlugt heeft..... Kom my morgen met uwen vriend Frans bezoeken en wy zullen
met hem nadere kennis maken. – Zyt gy over my te vreden, Frederik?’
‘Ik ben u dankbaer, Wolfang, en verheug my des te meer, daer ik my verzekerd
houde, dat, wanneer gy Frans meer van naby zult hebben leeren kennen, gy uwe
achting voor hem ook zult voelen vergrooten.....’
‘Het is ook mogelyk’ zegde Wolfang ‘zeer mogelyk......’
En nu begonnen de twee vrienden over andere dingen te redekavelen.
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V. Hoofdstuk.
Des anderendags, in den namiddag, stapten de beide jonge vrienden naer de
wooning van den heer Wolfang. Deze verwachtte hen, ontving hen met de grootste
teekens van vriendschap en niets in zyne handelwyze duidde aen, dat hy die
buitengewoone wonderbare man was, welken wy hebben leeren kennen en die, in
de oogen van Frans, een zoo geheimzinnig en raedselachtig voorkomen had
verkregen. Het vertrek waer de twee jongelingen werden ingeleid, was niet de
geheimzinnige kamer waer Frederik gewoonelyk zich met Wolfang in gesprek
bevond.
De kunstschilder zag zulks met ongenoegen en verstond daer door, dat hy niet
weerdig geacht wierd om in het tabernakel binnen te treden. Hy toonde daer echter
niets van op zyn wezen en de eerste woorden welke hy met den toonkundige
wisselde, waren zonder eenig buitengewoon belang en gelyk aen al die welke men,
by een dergelyk bezoek, zou uitspreken.
Het eenig opmerkenswaerdig dat er plaets greep, was de wederzydsche
bezigtiging welke er tusschen Frans en Wolfang geschiedde. Nimmer had de
kunstschilder met zulk eene aendacht den heer Wolfang beschouwd, nimmer
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had hy het wezen van dien laetste zoo zorgvuldig onderzocht; thans scheen het
hem als of hy voor de eerste mael het statige voorkomen van den toonkundigen
ontdekte; nimmer had hy zoo goed die hemelblauwe oogen gade geslagen welke,
als twee glansvolle opaelsteenen, onder het breede voorhoofd van Wolfang stonden
te schitteren; nimmer had hy dien welbesneden en fynen neus opgemerkt, welke
van onder de plooi des voorhoofds in regte lyn nederdalende, twee neusgaten ging
vormen, zoo fyn en zoo zuiver van teekening als men die by eene vrouw zou kunnen
verwachten. De mond van Wolfang bezat eene hoogst zachte uitdrukking en de
onderste lip, welke hy gewoonelyk een weinig vooruit bragt, zette daer nog meer
eene soort van zachtmoedigheid by welke, als het ware, al de goedheid zyner ziel
deed uitschynen. Zyn schedel was breed uitgezet en kon zelfs eenigzins overdreven
in vorm toeschynen. De hals van Wolfang was kort, zyne borst was breed en vierkant
en zyne overige ledematen waren fyn doch krachtig gespierd: het scheen een stalen
lichaem. ‘Welke schoone studie zou daer naer te maken zyn!’ zegde inwendig de
kunstschilder, ‘niet beter kon men een der profeten verbeelden dan met Wolfang
tot model te nemen!’
Terwyl Frans zich met die stoffelyke bezigtiging ophield, was Wolfang bezig met,
zoo als hy het later verklaerde, zich de ziel des jongelings eigen te maken.
Wanneer men omstreeks eene halve uer over zaken zonder aenbelang had
geredekaveld en Frans eenige byzonderheden zyner reize in Duitschland verhaeld
had, bragt een bediende van Wolfang een bord met roomers en Rhynwyn en de
dry vrienden zetteden zich aen tafel. Frans bevond zich niet in zynen schik;
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hy had zich over het bezoek by den toonkundige vele dingen ingebeeld; hy
verwachtte zich telkens aen de eene of andere buitengewoone redekaveling, en tot
hier toe had Wolfang slechts als een gewoon mensch gesproken die, van de
maetschappelyke wellevendheid goed onderrigt, in al zyne daden en woorden toonen
kan, dat hy eene gezonde en verstandelyke opvoeding heeft genoten. De
kunstschilder begon dit alles thans na te denken en verloor zich in eene stille
mymering. Frederik merkte niets op en scheen slechts oogen en ooren voor Wolfang
te hebben. De toonkundige had nu ook zyne woorden gestaekt en de stilte heerschte
gedurende eenige oogenblikken. Wolfang nogtans was de eerste welke die stilte
onderbrak en, terwyl hy eenen diepen blik op den kunstschilder wierp, zegde hy:
‘Heer Frans, ik heb reeds meermalen met onzen vriend Frederik over u gesproken
en, heeft hy u myne woorden overgezegd, dan zult gy ligt hebben kunnen zien, dat
ik gewoon ben onbewimpeld uit den mond te laten komen wat ik in myn binnenste
gevoel.....’
‘Ik ben er u dankbaer voor, heer Wolfang’ antwoordde Frans ‘en ik vraeg nooit
beter; ook durf ik myne gevoelens openbaer zeggen en heb er aen Frederik geen
geheim van gemaekt.....’
‘Ik weet wat gy hem hebt kunnen zeggen, ofschoon Frederik het my niet hebbe
medegedeeld; ik ken u, heer Frans, als of ik, van uwe eerste jongheid af, by de
ontwikkeling uws geestes ware tegenwoordig geweest, als of geen der vreugden
en smarten die uw hart ontroerd hebben, voor het oog myns geestes ware verborgen
geweest...... Wees thans openhartig; ik voel dat gy iets van my verlangt. Waerom
spreekt gy niet?’
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‘Gy hebt het geraden, heer Wolfang’ zegde Frans, ‘ja, ik verlang iets.’
‘En welk is dit verlangen?’
‘Zie hier. Ik heb reeds dikwils eenige punten door u hooren opgeven die my
verbaesd hebben, ofschoon ik er geen geloof aen hechtte en ze als droomeryen
beschouwde; nu wilde ik wel dat gy ons beide eene algemeene gedachte van uw
wysgeerig stelsel kondet geven en, door eene aeneenschakeling van redeneringen,
my van het grondige uwer begrippen kondet overtuigen. Ik ben een ongeloovige;
doch geen versteende en, wanneer men my iets klaerblykend kan betoogen, buk
ik gaerne het hoofd.’
‘Het is zoo, goede Frans; gy zyt een slaef van de redenering en gy zult nooit
gelooven. – Gy vraegt my naer myn stelsel, naer een soort van algemeene leering.
Ik heb geen stelsel, geene algemeene leering. – Een stelsel is eene
aeneenschakeling van denkbeelden welke alle naer den zelfden oorsprong terug
gaen, waeruit zy ontsproten zyn. Die oorsprong rust immer op eenen valschen
grond, zonder dat zou men het geen stelsel meer moeten noemen. De waerheid
heeft geen stelsel, is geen stelsel: zy is waerheid, anders niet.... – Gy wilt dat ik u
in woorden uitleg, wat door geene woorden kan terug gegeven worden, weet gy
wat gy my vraegt? - Gy eischt dat ik u het gevoel ontlede; gy zoudt willen dat myn
gevoel zich zelven verklaerde en dat is onmogelyk, ten minste op de wyze, waerop
gy het zoudt verlangen....... Eilaes, eilaes! vriend, gy wilt woorden die u den geest
zouden uitleggen en gy verstaet nog de stoffelyke dingen niet, welke door de woorden
verbeeld worden. Gy wilt dat ik u een gebied doe kennen, waer
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niets meer bestaet van datgene wat op aerde tot het beoordeelen dient. Met uwe
stoffelyke zintuigen zoudt gy dingen willen begrypen voor welke die zintuigen zelven
een beletsel zyn...... Gy wilt te hoog vliegen, Frans, en zulks zonder vleugelen te
bezitten, of liever, zonder vleugelen te willen gebruiken.....’
‘Maer, Wolfang, ik zou zulks niet weigeren; ga my slechts voor en ik zal u trachten
na te vliegen; ik wil het!’
‘Gy kunt het niet willen, Frans. Eilaes, neen! gy kunt niet willen!.....’
‘Dat myn verlangen u dan genoeg zy, Wolfang!’
‘Maer, ongelukkige!’ riep de toonkundige, met eenigen geestdrift - ‘wat kan ik u
zeggen? Zie ik de wegen niet welke gy bewandelt! Zie ik niet het stof waeraen gy
verkleefd zyt; de verwaendheid welke er in uwen geest woont; de slaeflyke gevoelens
die u beheerschen; het geloof dat gy aen de droomeryen van uwe geleerde wilt
hechten, en de verachting welke gy gevoelt voor al wat zich boven de aerde verheft!
En waerom die verachting, waerom dit betrouwen op beredeneerde droomen!....
Uwe geleerden, uwe zoogezegde natuerkundigen hebben, met alle hunne werkingen,
nog geenen enkelen hoek van het zware gordyn kunnen opheffen dat de godheid
der dingen bedekt. – Wie uwer groote geesten zal my uitleggen, wie zal my
verzekeren, overtuigen, dat de kleuren in de lichamen bestaen of wel dat zy slechts
eene werking van het licht zyn! Wie kan zulks betoogen!....... En wie zal my zeggen
of de klank door beweging en herplaetsing der lucht is voortgebragt of wel door iets
anders? Waerom hooren wy woorden en klanken in onzen slaep, in onze droomen?
– Is de herin-
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nering eene wezenlyke terugkomst der voorwerpen vóór de zintuigen, of wat is
zy?..... - De sferen der wereld werken op elkander – uwe geleerde zeggen het, en
men bewondert uwe geleerden, men is over hunnen geest verbaesd. – De sferen
werken op elkander door de krachten van bytrekking en terugstooting. Wat legt dit
uit? – En weet gy nu hoe het gansche sferenstelsel op zyn geheel werkt, en welke
magt de hemellichten, indien zy niet oneindig in getal zyn, by elkaer houdt? – Wie
of wat geeft de algemeene beweging? Door welk getal is die beweging verbeeld?
- Gy spreekt van het ydel en van de schepping.... verstaet gy die woorden? Kunt
gy u eene gedachte van het ydel 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
gaef der Godheid is!.....’
‘Maer het geloof verdwynt meermaels by de redenering.’
‘Wanneer het geloof een echt geloof is, dat is te zeggen, wanneer hetzelve uit
het gevoel voortspruit, dan kan het door niets gekrenkt worden.’
‘Maer, heer Wolfang, gy moet u toch ook wel eene algemeene gedachte over het
wereldstelsel gevormd hebben?..... Spreek en verlicht ons.’
‘Wat ik daerover gevoel, kan ik u niet door woorden uitleggen..... – Kondet gy,
zoo als Frederik, soms met my in gevoel vereenigd zyn, dan zouden wy geene
woorden moeten spreken, en gy zoudt begrypen en weten; want gy zoudt voelen.....’
Frederik rigtte, by die woorden, eenen kinderlyken blik op Wolfang en beide
drukten elkaer de hand. Frans
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liet het hoofd in de handen zakken en bleef stilzwygend. Wolfang ging, na eene
korte poos, voort:
‘Ik zal u nogtans zeggen wat my thans toegelaten is u te kunnen verklaren, vriend
Frans; doch het zal u, vrees ik, weinig voorderen. – Voor my is het heelal, al wat
bestaet en wat gy u kunt inbeelden, slechts getal en beweging. Die twee
grondbeginsels zyn my door het woord veropenbaerd. – De gansche maetschappy
is op het getal gebouwd en kan zonder dat niet bestaen. Doch dit getal nog is een
getal van overeenkomst. De rekenkunde wordt aenzien, en is het inderwaerheid,
als een der zekerste aerdsche wetenschappen. Welnu, zy rust slechts op eenen
ingebeelden grond: zy is eene schim. In de rekenkunde maekt twee en twee vier;
in de natuer is zulks nimmer waer, omdat er geene enkele eenheid bestaet welke
in alle opzigten gelyk is aen eene andere eenheid. Ook de gebrokens bestaen niet
dan op eene relatieve wyze; want het honderdduizendste deel van iets kan grooter
zyn dan eene andere heelheid. Wat is nu dit stelsel anders dan eene toegevendheid,
eene overeenkomst, waeraen men besloten heeft zich te gedragen?....... o Frans,
wat ik nu inwendig gevoel, kan ik u niet uitleggen, omdat het woord krachteloos daer
toe is. Ware het woord by u, zoo als by my, vleesch geworden, dan zoudt gy my
verstaen, dan zoudt gy myne gevoelens gewaer worden, of liever, zoo als ik daer
even zegde, wy zouden te samen voelen!..... Konden wy, zoo als weleer een apostel,
tot den derden hemel, dat is den derden graed van het gevoel, opstygen, dan zouden
wy het alles zien en weten; doch, ook als hy, zouden wy, op aerde terug gedaeld,
moeten bekennen, dat de spraek des menschen onmagtig is om dit alles uitteleg-
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gen en wy zouden slechts met die groote ziel kunnen uitroepen: dat wy in de Godheid
leven, in haer zyn en bewegen.....’
Nu zweeg Wolfang weder eenige stonden. Zyn blik verhief zich in de hoogte; hy
bleef eenigen tyd strak staren; zyn wezen werd door eene ligte zenuwschokking
ontroerd en, terwyl de glans zyner oogen scheen te verdwynen en als naer zyne
ziel terug te vloeijen, ging hy op eenen toon voort die van hoogere inspraek scheen
te getuigen:
‘Er bestaen slechts dry dingen: God, het gevoel en de Natuer. God is licht; hy
zegt het ons door den mond zyner uitverkoren, zyner profeten: zonder licht is er
niets. Licht en lucht geven aen alles het leven; zy maken den adem uit van al wat
bestaet. Alles is eeuwig en ongeschapen. De Godheid kan niet uitgelegd, niet
begrepen worden, zy kan zich zelven niet uitleggen; want dan bestond er geene
Godheid meer, zy is onbegrypend en onbegrypbaer. Met haer vereenigd, zullen wy
ze voelen en dus in haer gelooven in al de uitgestrektheid van die magt, waervan
ons slechts op aerde eene schaduw verleend wordt...... God is één; de ware
wetenschap kan ook niet dan één wezen, en er moet een princiep, een grondbeginsel
bestaen, dat alles kan uitleggen. Wie en wanneer zal men het vinden? o Nooit,
mogelyk! Wie zal de wet ontdekken, de eenige wet welke aen alles gebiedt, het
eenig grondvormende stofdeeltje dat alle lichamen voortbrengt!.... Verdwynt,
wereldsche geleerden, verdwynt met uwe stelsels, met uwen analysis, uwe ontleding
die alles ontkracht en ontkleurt, die in alles de dood brengt! Hoe zult gy het getal,
dat niet kan berekend worden, begrypen? Ik voel het; maer
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de nummer, het getal is oneindig, en slechts in het oneindige zal ik het voelen.....
Ik zie nogtans het getal, ik kan er op nadenken en zoo ook kan ik de Godheid
betrachten........... o Al wat onbegrypbaer is, is een deel der Godheid............
begrypen, menschelyker wyze begrypen, is onmagt, voelen alleen is kracht!..... De
regte lyn is het afbeeldsel van God en de weg die tot hem leidt; de gebogen linie is
de verbeelding van het stof......’
Frans bleef met het hoofd gebogen in de handen liggen, terwyl Frederik, aen de
woorden van den toonkundigen als vastgeboeid, al deszelfs bewegingen naspeurde
en door zyne uitdrukking telkens de gezegden zyns vriends wilde toestemmen.
Wolfang ging met nog meer geestdrift voort:
‘Wy verstaen de Godheid niet, wy beseffen het stof niet, zullen wy dan den mensch
begrypen, die uit beide samengesteld is en de schakel van verbinding uitmaekt?
Lichaem is stof, gevoel is Godheid. - Wat is de ziel? is zy eene eigenschap, zoo als
sommigen het willen voorgeven?....... Neen, zy is geene eigenschap, geen uitwerksel:
zy is oorzaek en uitwerksel te samen, zy is het zuivere bestaen en daerin klimt de
mensch boven al andere lichamen der onmeetbare natuer....... o De mensch! de
mensch is een groot wonder: hy is eene kleine aerde, eene kleine wereld op zich
zelven. Uit licht en duisternis samengesteld, kan hy, wanneer het licht de bovenhand
heeft, magtige dingen voortbrengen..... Daer zie ik hem die, van den vader gezonden,
het licht op de wereld verspreid heeft, daer wandelt hy tusschen zyne broeders,
gevolgd van zyne leerlingen, onwetend volgens de gewoone wereldsche begrigpen;
maer sterk door de ziel, door het gevoel, door den wil. Eilaes!
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de wereld heeft hem niet begrepen; in hem was het woord vleesch geworden en zy
verstonden zyn woord niet, en eeuwen zullen er misschien nog voorbygaen, eer zy
dit woord zullen gevoelen. Heeft hy zelve het niet gezegd! ‘Ik spreek tot u, zegde
de Heiland, ik spreek tot u met de woorden der aerde en gy verstaet my niet; indien
ik de tael des hemels sprak, hoe zoudt gy my dan kunnen begrypen?’ – Ja, het
woord is onvolmaekt en ook de leering zal nooit volmaekt wezen; maer er zal een
tyd komen, dat het woord zal vleesch worden en dat zal de overgang der leering
tot de daedzaek, der wetenschap tot het gevoel wezen. Dan zullen de woorden
bewaerheid worden welke Johannes in zyne veropenbaring getuigt; ‘Ik zag eenen
nieuwen hemel en eene nieuwe aerde; want de eerste hemel en de eerste aerde
waren voorby......’ – Hoe lang! hoe lang zal die tyd nog achterblyven!.... Wanneer,
wanneer zal de ontbinding, de verlossing komen!.....’
Hier zweeg Wolfang eensklaps, en Frans het hoofd oprigtende, zegde:
‘Maer, vriend, waerom verliest gy telkens in uwe beschouwing het stoffelyk uit
het oog? waerom houdt gy geene of weinige rekening van het lichaem, van den
mensch, van zynen invloed, kracht en werking?’
‘Het lichaem is niets in vergelyk met de ziel’ hernam Wolfang nu meer bedaerd
en op eenen meer redekavelenden toon. ‘Het lichaem is niets; alle ware werking
geschiedt in den geest, in de ziel, in het gevoel. De sterkste mensch kan zyne magt
niet uitoefenen, wanneer de geest het niet gebiedt en er de wil niet toe verleent.....
Wat is dan het menschelyk lichaem anders als een werktuig? Zwakke menschen
kunnen, in geval
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van sterke ontroering des geestes, de grootste magt bezitten.’
‘Dat zyn zenuwkwalen, buitengewoone toestanden van het stoffelyke deel’
onderbrak Frans.
‘Ja, zoo noemen het de geneesheeren’ zegde Wolfang ‘zenuwziekte....
krankzinnigheid.... Ik, ik heet het zielenkracht.’
‘Maer zulke toestand is immers een ongeluk, eene afschuwelyke ziekte?’
‘Weet gy het, zeg! weet gy wat men op dusdanige stonden inwendig gevoelt?
weet gy of die epileptike, gedurende zyne lichamelyke kwael, niet met zyne ziel in
hoogere sferen verplaetst is? weet gy of de krampingen die zyn lichaem overvallen
iets anders zyn dan mogelyk de stryd tusschen de twee oirstoffen, het licht en de
duisternis!..... Alle uitwendig is slechts een gevolg van het inwendig!..... Zeg, durft
gy beslissen?’
‘Ik heb immer myne zwakte min of meer gevoeld’ zegde Frans ‘en gy overtuigt
my er thans ten volle van.’
‘Gy zyt niet langer krachteloos dan gy wel wilt, myn goede vriend’ zegde Wolfang.
‘Wanneer men wil, dat is overtuigd zyn, dan kan men. Waer de ziel over kan, daerook
moet het stoffelyk volgen. Kon men willen vliegen, men zou vliegen. Kristus heeft
den wil het geloof genoemd en Paulus, zyn leerling, zegt, dat het geloof bergen kan
verzetten. De kracht der ziel, de kracht van den wil is onberekenbaer. Waer het
lichaem der ziel tot werktuig kan verstrekken, daer bedient deze er zich van en waer
het lichaem te kort schiet, laet zy het achter en volvoert alleen de hooge dingen
welke zy besloten heeft te ondernemen.’
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‘Ik heb daer dikwils op nagedacht, Wolfang, en de kracht van den wil onderzocht.
Zouden daeraen niet toe te schryven zyn die wondere dingen, welke men ons over
de martelie der eerste kristenen heeft nagelaten?’
‘Gy zegt het wel, Frans, die wonderbare geschienissen, mogelyk eenigzins
dichterlyk beschreven; doch waervan men de feiten niet kan loochenen, op straf
van al andere geschiedenissen als onwaer te beschouwen, zyn zoo vele proeven
van den alvermogenden wil of van het geloof dat, volgens my, het zelfde is, zoo als
ik u reeds gezegd heb. De woeste dieren vielen als weerlooze lammeren voor de
voeten van anders zwakke maegden en zoo sterk was soms de geestenkracht der
martelaren, dat zy door het vuer wandelden zonder geschonden te worden. – Welke
werkingen nu daertoe noodig zyn, kan ik u niet uitleggen; want wie geest kan den
geest verstaen? Kan het oordeel zich zelven beoordeelen?.... Slechts eenige
stoffelyke dingen vallen onder ons bereik en wy kunnen ze ontleden: de geestelyke
beoordeelen wy niet; wy kunnen ze slechts gevoelen, er ons instorten, en er in
versmelten..... Weet gy, myne goede vrienden, wat de grootste menschelyke kennis
is en waerin zy bestaet? - Het is in de beschouwing der uiterlyke daden van de
ziel..... Die wetenschap, hoe bekrompen zy ook is, in vergelyk met het onbepaelde
gevoel, opent ons nogtans de eenige baen welke tot het voorgevoelen der
geestenwereld leidt: zy brengt de uitverkoornen voort. – Men noemt dan zeer dikwils
zulke menschen bygeloovig; maer de groote mannen, de onverschrokkene
krygshelden zyn het immer geweest......’
‘Het is waer’ zegde Frans ‘gy hebt gelyk: Alexander, Cesar, Napoleon waren
bygeloovig.’
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‘En Sokrates, Cicero, en honderd duizend wysgeeren en geleerden waren bygeloovig’
voegde Frederik er by.
‘Zegt liever’ hernam Wolfang ‘dat het uitverkoren geesten waren, die het ryk des
gevoels in de verte zagen opdagen en die zulke kennis door de nauwkeurigste
opmerkzaemheid verkregen hadden.’
‘Maer, heer Wolfang, de zoo genoemde toovenaers en tooverkollen?...’
‘Aen wier bestaen gy niet geloofd?’ onderbrak de toonkundige.
‘Ik beken het’ zegde Frans.
‘En waerom gelooft gy aen hun bestaen niet?-Durft gy denken dat men zich,
gedurende zoo vele eeuwen, zou hebben kunnen bedriegen en aen persoonen
eene magt toekennen, welke zy niet bezaten?-Zeker is het dat de begrippen welke
men over hen had, slecht verstaen werden; doch de daedzaken waren onloochenbaer
en er worden menschen gevonden die op hunne medebroeders eenen slechten
invloed kunnen uitoefenen. De zoogezegde toovenaers zyn de afgevallen engelen
die uit den hemel verdreven zyn en er nog dagelyks uit verdreven worden, omdat
zy de kennis der geestenwereld, omdat zy de gave van het gevoel misbruiken. Hebt
gy nooit ondervonden welk uitwerksel een oogslag, een enkele oogslag kan hebben?’
‘De occhiata van de Italianen?’ merkte Frans op.
‘De oogen’ vervolgde Wolfang ‘zyn de groote werktuigen langs waer de ziel
uitstraelt, en waermede zy werkt, en zulks brengt ons op een ander punt waer over
ik u ook eenige woorden wil zeggen. - Wat is de samenneiging welke er soms
tusschen twee persoo-
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nen plaets grypt? Wat is de tegenzin welke men soms voor iemand, die ons nooit
het woord toegestuerd heeft, gevoeld? Geen uitwerksel zonder oorzaek, zegt men:
welnu, wat is hier de oorzaek? - Kan zy iets anders wezen dan eene uitstraling der
ziel, van het gevoel, dat zich uit het eene lichaem, op eene onzigtbare wyze, tot het
andere uitstrekt en zich met het gevoel van dit tweede lichaem vermengt of er van
terug vliedt. En het zyn niet alleen menschen welke ons eene dusdanige
gewaerwording 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 verstaen, dat het mogelyk zy, op het zigt van eenen plant
of dier, in onmagt te vallen?....’
‘Maer die werking is gansch stoffelyk’ onderbrak Frans ‘het is het lichaem dat er
door geschokt wordt.’
‘Omdat de ziel geschokt is en het lichaem verlaet of doet gehoorzamen’ zegde
Wolfang ‘gy ziet immer het uitwerksel waer ik de oorzaek aentref.’
‘Ga voort, heer Wolfang’ zegde Frans.
‘Zoo wel’ zegde nu de toonkundige ‘als de ziel, in gewoone omstandigheden, op
eenen kleinen afstand uit het lichaem straelt, kan zy in andere gevallen van die
kracht gebruik maken en in de verre uitgestrektheid vliegen. Datgene welk men het
tweede gezigt noemt en dat men by de Indianen en zelfs by de wildste volkstammen
ontmoet, is slechts eene proef van die uitstraling. - Is het u nooit gebeurd van in
uwe droomen dingen te zien welke men naderhand in de zoogezegde wezenlykheid,
dat is te zeggen, met de gewoone zintuigen terug vindt? Moet men dan soms niet
inwendig bekennen, zekere dingen nogmaels gezien te hebben,
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zekere gevoelens een andermael en juist op den zelfden graed van kracht
ondervonden te hebben? Wat geschiedt er in dergelyke omstandigheden? Het
lichaem verandert niet van plaets; maer de geest verwydert zich, straelt uit en gaet
de dingen voelen. Wanneer men ontwaekt, en in den gewoonlyken staet is
teruggekeerd, bewaert men een onvolmaekt geheugen van dit alles. Waerom? Omdat de toestand veranderd is en dat men niet meer zoo onbelemmerd als in den
slaep kan voelen, zelfs niet kan herinneren. Wanneer men ontwaekt is, dat is te
zeggen, wanneer het lichaem medewerkt en bezwaert, kan die staet zich ook wel
voordoen en men kan die groote zielenmagt tot in eenen zekeren graed bezitten.
Men noemt ze alsdan aftrekking, aendacht, diepe bedenking en betrachting, en het
zyn slechts de groote mannen welke zulkdanige eigenschappen bezitten. - Dan,
die woorden aftrekking van den geest, inkrimping, indien ik my zoo mag uitdrukken,
doen zy u in den zelfden tyd geene gedachte van uitzetting, van uitstraling opvatten?
En het zyn wederom de groote mannen welke die magt bezitten en ze gebruiken
om invloed op hunne medemenschen uit te oefenen, om hen te beheerschen... Vermits de warmte door ons lichaem en door steen en yzer gaet, waerom zou onze
geest, wiens bestaen zoo oneindig veel luchter en lichter is, ook, van het lichaem
uitstralend, niet door dikkere lichamen kunnen dringen? Waerom zou het licht dat
in ons besloten is, zich niet met het ander licht kunnen vereenigen en door en met
dat licht in het oneindige voelen. Waerom zou de ziel niet kunnen werken, zoo als
de elektriciteit, welke wy slechts door hare uitwerksels kennen?..... - Wat beteekent
in het Evangelie de geest voerde my weg, anders dan het in
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't werk stellen van die ontzaggelyke zielenkracht welke ik bedoele? - Ja, de geest
kan zich van het lichaem verwyderen tot op verbazende afstanden; hy kan, van het
lichaem ten deele ontdaen, gedurende eenigen tyd, een zuiver leven leiden, door
het ware gevoel leven en, kan hy, by zyne terugkomst, zich niet ongekrenkt het
genoten geluk of smart herinneren, dat is slechts aen zyn lichaem toe te schryven.
Telkens dat hy in den buitengewoonen staet terug keert, hervindt hy zyn vorig zuiver
leven.’
‘Dus’ onderbrak hier Frans ‘voor u, Wolfang, is het geen wy een verstandig man
noemen een gansch ander mensch?’
‘Voorzeker’ antwoordde de toonkundige ‘heb ik daer niet dezelfde gedachten als
gy over. - Veel weten is niet altyd veel kunnen. Veel voelen is alleen magtig zyn.
Dan, er worden menschen gevonden die, by eene uitgebreide kunde, ook het gevoel
in eenen hoogen graed bezitten en die verdienen met den naem van genius
bestempeld te worden. Zy zien meer dan de anderen en de werken welke zy
voortbrengen, moeten dus ook eene grootere weerde bezitten.’
‘Ik heb altyd gedacht’ zegde Frans ‘dat de groote vernuften, de groote kunstenaers
slechts hunne kunde aen eene zekere daerstelling van het stoffelyk brein te danken
hadden en heb immer, ten dien opzigte, veel aen het stelsel van eenen geleerden
duitscher geloofd.’
‘Ik weet waervan gy wilt spreken’ hernam Wolfang. ‘Doktor Gall is een groot
vernuft; doch hy heeft zich in zyn stelsel misgrepen en het uitwerksel voor de oorzaek
genomen. De hoogtens op den schedel brengen de geesthoedanigheden niet voort;
maer zyn door den
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geest voortgebragt, als behulpzame werktuigen, als zoo vele ruime schuilplaetsen
voor de geestvermogens.’
‘Maer waerom, Wolfang, heeft de Godheid den eenen mensch meer dan den
andere bevoordeeld? Is dat geene onregtveerdigheid?’
‘Onnoozele! riep de toonkundige uit, durft gy naer zulk eenen waerom vragen!
Wie heeft u die stoutheid verleend om zoo hoog te durven opstygen! Wilt gy den
oorsprong opzoeken en beoordeelen! Wilt gy de daden der Godheid in uwe stoffelyke
balans wegen! Waer verdwaelt gy! Gy kunt niet in de zon staren, en de zon is een
stoffelyk lichaem, en gy wilt niet alleen den geest, maer hem van wien alle geesten
uitstralen, beoordeelen! Gy zoudt willen aenzigt by aenzigt met de Godheid staen,
haer naer heure werkingen en het inzigt en doel dier werkingen vragen. Het stof
zou den geest willen begrypen, uitleggen! Gy kunt uwe eigene ziel niet begrypen;
gy kunt nauwelyks hare daden opmerken en gy durft de algemeene ziel uitdagen
en berispen! - Onderwerping, vriend Frans; want heiligschendend zyn zulke
gevoelens! onderwerping, liefde, betrouwen en geloof! ziedaer wat gy betrachten,
wat gy verlangen moogt!- Kunt gy dit punt bereiken, dan zult gy eenen groolen stap
gedaen hebben; dan zult gy verstaen waerom men, zonder te wankelen, het oog
tot de uitgestrektheid der lucht kan wenden, ofschoon men er geen einde aen vindt,
en waerom men in geenen afgrond kan zien, alhoewel deze beperkt is, zonder
gevaer van er in neêr te storten. Het eerste is eene beeldtenis van het gevoel, van
de echte wetenschap, van het licht; het tweede van de onwetenis, van het eeuwige
duister....’
Hier liet Wolfang het hoofd op de borst zakken en
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zweeg gedurende eenen langen tyd als of hy in mymering verdwaelde. De twee
jongelingen eerbiedigden die stilte en wachtten geduldig tot dat de toonkundige
weder het woord zou opgevat hebben. Nog eenige stonden gingen er sprakeloos
voorby, tot dat eindelyk een ligte glimlach het wezen van Wolfang beliep en hy
wederom het hoofd ophief en sprak:
‘Waer toe, Frans, zullen de woorden verstrekken welke ik u daer even gezegd
heb, welk nut zal daeruit voortspruiten?’
‘Bragten zy geen ander nut voort, beste Wolfang’ antwoordde de jongeling ‘dan
de achting te hebben vergroot, welke ik in myn hart voor u gevoel, dan nog zoudt
gy u niet mogen beklagen van gesproken te hebben. Mogt ik een gedeelte slechts
der vriendschap verwerven welke gy aen Frederik geschonken hebt, dan zou ik my
gelukkig achten.’
‘Ik zal u zulks niet weigeren’ zegde Wolfang ‘gy zult my voortaen een vriend
wezen. Doch die broederlyke of liever die vaderlyke toegenegenheid, welke ik voor
Frederik gevoel, kan ik moeijelyk tot u uitstrekken; want de overtuiging zal nooit in
uwe ziel dalen, en Frederik is myn zoon, is myn broeder door het inwendige gevoel:
onze zielen verstaen elkander, zonder dat wy noodig hebben ons van woorden te
bedienen...’
‘o Beste Wolfang’ zegde Frederik, de hand des toonkundigen grypende ‘de vriend
Frans ook zal in ons broederschap treden; hy zal met ons vereenigd worden en
onze vriendschapsbanden, is het mogelyk, nog versterken.’
Frans stond nu eensklaps regt, stapte tot by zynen vriend Frederik en hem de
hand vattende, sprak hy met eene ontstelde stem:
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‘Frederik, laet die woorden daer. Wolfang heeft gelyk: overtuiging is er in myne ziel
niet en ik vrees dat dezelve er nimmer zal in dalen. Laet my beiden toe van uw
verkleefde vriend te wezen, uw aerdsche leidsman, indien gy wilt; want met uw
zielenleven zal ik my moeijelyk kunnen mengen. De zon schynt voor allen; doch de
eene koestert zich in hare stralen terwyl er de andere door verbrand en benauwd
wordt. De wetenschap ligt voor iedereen open; doch de eene bezit die en is dezelve
magtig, terwyl een ander er door overweldigd wordt en er onder bezwykt. Is de ziel
het licht, zoo als Wolfang het zegt, en het lichaem de duisternis; zyt gy beiden meer
ziel en ik meer lichaem, laten wy ons dan te saem verbinden, ons vereenigen: gy
kunt my op de baen voorlichten en my den weg wyzen, ik zal wandelen en gy kunt
op my, op het stoffelyk leunen, om den last des levens te dragen. Is myn geest
belemmerd, myne schouderen zyn breed, myne spieren krachtvol en ik zal onder
geenen kleinen last bezwyken. Neemt gy het aenbod dier vereeniging aen?’
‘Gy zult ons voortaen een innige vriend wezen’ zegde Wolfang, den kunstschilder
aen zyne borst drukkende.
‘Onze vriendschap zal nog vergrooten, indien het mogelyk is!?’ zegde Frederik
en hy vloog, op zyne beurt, in de armen van Frans.
‘Welnu!’ riep de kunstschilder ‘stappen wy dan hand aen hand en onverschrokken
de baeii in, zoeken wy tegelyk naer de waerheid en dat nooit een woord, dat nooit
eene daed, welkdanig zy ook moge wezen, bekwaem zy onze verknochtheid te
krenken.’
‘Dat kan, dat zal nooit gebeuren’ zegde Wolfang
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‘onze harten zullen immer zuiver zyn en onze inzigten edel.’
‘Dan is het besloten!’ riep Frans en, zich tot Frederik wendende, ging hy voort:
‘Laten wy thans vertrekken, myn goede, ik voel my het hoofd ontsteld en het harte
geschokt. Ik moet op de gezegde van den vriend Wolfang nadenken......’
‘Gaet, myne vrienden’ sprak de toonkundige ‘wy zullen voortaen elkaer dagelyks
zien.’
En de twee jongelingen stapten uit de wooning van Wolfang en verlieten de stad
om eenigen tyd in het open veld rond te dwalen.
Eene halve uer later zegde Frans aen zynen makker;
‘Die droomeryen van Wolfang zyn niet zoo onnoozel in hare gevolgen, als zy, by
het eerste opzigt, wel toeschynen; zy zullen u beide verderflyk worden; gy zyt op
den boord eens afgronds waerin gy, ingeval ik u niet redde, zult neerstorten. Verlaet
my niet, vriend Frederik, en denk dat ik uw steun ben.’
‘Wy kunnen slechts klimmen, vriend Frans, in de laegte dalen kunnen wy niet.’
‘Het is mogelyk; doch blyf u immer aen my vasthouden.’
‘Zie maer toe, dat ik u niet mede in de hoogte doe opvliegen.’
‘Er is geen nood voor!’ zegde Frans, en de beide vrienden wandelden voort.
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VI. Hoofdstuk.
Eenige dagen na de samenspraek, welke wy, in het voorgaende hoofdstuk verhaeld
hebben, bevonden zich de dry vrienden op eene der groote banen welke zich ten
zuiden van de stad Antwerpen verwyderden. Het was nog vroeg in den morgend;
doch de zon schoot reeds hare eerste stralen op het door den dauw bevochtigd
frische loover en scheen de gansche natuer als te doen herleven. Het gevogelt
juichte door den omtrek en deed zyne duizende stemmen in eene zachte en
ziel-verrukkende melody over de beemden en velden ruischen.
Weinige woorden werden tusschen de dry vrienden gewisseld; want allen waren
door het schoone schouwspel, dat de natuer aenbood, getroffen. Hier verhieven
zich de bloeijende koornhairen en stonden, door eenen ligten zefir gestreeld, als
eene gouden zee te wiegelen; daer ontwaerde men eenen beemd, langs alle kanten
door een frisch water besproeid en waerop eene weelderige kudde zich in het
malsche gras verlustigde; hier deed zich een bebouwden akker voor, die met frische
groenten en weelderige fruitboomen overladen stond; daer
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een veld met boekweit, wier zinbetooverende balsemreuk zich in de verte verspreidde
en aen de fynste oostersche geuren deed droomen. Over alles lag eene
onuitsprekelyke wellust die de harten door zacht gevoel deed kloppen en bekwaem
was om de ziel in hemelsche mymering weg te voeren.
Niet een der dry vrienden bleef voor dit schoone natuertafereel ongevoelig; doch
Wolfang was er wel het diepste door getroffen:
‘Zyn wy niet dwaes’ riep hy ‘van ons leven binnen de donkere killige muren eener
stad te willen slyten, wanneer de natuer haren ryken moederschoot ontsluit en ons
uitlokt om op haren boezem de zachte rust en zalige weelde te komen smaken! Zyn
wy niet dwaes in eene stad elkaer den verstikkenden dampkring te betwisten,
wanneer wy in het open veld zouden kunnen leven en de zuivere, pure lucht met
wellust inademen! Zyn wy niet onbezonnen ons in onze vertrekken te kluisteren,
ons op een doffe rustbed uit te strekken, wanneer de natuer ons frische beemden
aenbiedt, waer wy, in de schaduw van het zachte loover, onze leden op het mollige
gras zouden kunnen neêrstryken en onze rust, door den geur der bloemen en net
gezang van het pluimgediert, zouden verlustigd voelen!.....’
‘Ja, vriend Wolfang’ zegde Frans ‘de natuer is een schoon ding en ik ben daer
menigwerf op verzot geweest. Ik heb meermael de stad verlaten om, zoo als gy
zegt, my op het mollige gras uit te strekken; doch myne liefde is sterk verminderd,
wanneer ik de natuer van naderby gezien heb en haer genot heb gesmaekt. Ik weet
niet of ik van eene andere stof ben dan gy; doch de zachte melody der vogelen
belette my telkens een oog te
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laten toevallen en de wellust van eenen zoeten slaep te genieten. Wanneer ik my
op het donzige gras nederzette, moet ik u bekennen dat de frischheid my dikwils
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 natuer ging vlugten. - Ik weet niet
of de natuer my stiefmoederlyk behandelt; doch nog andere ongemakken wist zy
my telkens te berokkenen: het was of een leger muggen die naest myne ooren
kwamen tuiten en myne wangen met vriendelyke zoenen streelden, waervan ik de
roode opgezwollen teekens dagen lang in het aenzigt behield, of wel ik werd door
duizende mieren besprongen, die zich van myn lyf meester maekten, als of het hun
van regtswege toebehoorde, en my 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 de kleine
aengenaemheden niet verhaeld; ik heb u nog niet gesproken van duizende
ongedierten die op uw vel komen jagt maken; het zyn honderd verschillende
schildvleugelige insekten, spinnen zoo vuil van kleur en zoo ruwhairig als wilde
dieren, kikvorschen en padden wier aengenaem gezigt u het bloed naer het hart
doet terug vloeijen; het zyn slekken die als tot spot eene zilveren streep achterlaten
en u, by de aenraking, het hart zouden doen walgen....... - Ik zal nooit vergeten wat
ik zekeren dag ondervond. - Ik was, zoo als de vriend Wolfang het zou verlangen,
buiten de stad gevlugt om de weldaden der frische natuer te genieten.
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Ik strekte my op het mollige gras uit. Aenstonds word ik door eenen zwerm muggen
langs boven en door een legioen mieren langs onder aengevallen; ik vlugt van die
plaets en zoek een ander oord. Een frisch water lacht my toe en ik ga my, op eenigen
afstand, in de schaduw eens reuzenbooms neêrstryken. Ik hoor een leeuwerik,
boven myn hoofd, in de lucht, zynen gullen zang aenheffen; doch ter zelfder tyd
word ik in de nabyheid eene krekel gewaer en haer hoorscheurend gepiep doet my
de harmonische stem des leeuweriks vergeten. Op den zelfden stond zie ik uit het
water een tiental wilde ganzen op my neêrkomen en, hare breede bekken op eene
vervaerlyke wyze openende, begonnen zy een geluid te geven dat my het gepiep
der krekel nog deed terug wenschen. Ik borst in eenen schaterlach los en greep
naer mynen gaenstok, om het onaengenaem gevleugelt naer zyn element terug te
jagen. Dat was slechts het teeken van den aenval en ik zag my weldra als een
vyandig kasteel bestormd. De waterschepsels spaerden my niet en, hoe meer ik
my verweerde, hoe dapperder zy aenvielen. Voor overmagt, docht ik, mag men
bukken, en ik nam de vlugt. De vyand volgde my met eene wonderbare
hardnekkigheid en ik bleef mynen loop voortzetten, tot dat ik my eensklaps voor
een gehoornd dier bevond dat lust scheen te hebben om my op zyne hoornen te
nemen en zyn hoofd daer toe reeds omlaeghield. Ik ontvlugtte die vriendelyke
uitnoodiging en was gedwongen over eenen gracht te springen. Ik sprong er tot
over de knien in en vlugtte verder. Onwetend was ik in de nabyheid eener hoeve
en een zware wachthond kwam my toegesprongen. Ik bragt hem met mynen stok
eenen geduchten slag toe die hem huilend voor myne voeten deed rollen.
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Dan, het geblaf des honds had eenige knechten opmerkzaem gemaekt en dezen,
hunnen trouwen bewaerder ziende neêrvallen, grepen naer rieken, vlegels en spaden
en ik had slechts aen de rapheid myner beenen te danken, van dit laetste en grootste
gevaer te kunnen ontvlugten; want, weet het wel, Frederik, de mensch is het
gevaerlykste dier dat de natuer oplevert. - Sedert dien dag, myne goede vrienden,
heb ik, zoo als men zegt, eenen hekel tegen de schoone natuer gekregen.’
‘Frans, Frans, gy zyt een eeuwige spotter!’
‘Er is geen spot mede gemoeid, en myne 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 onaengename
zyde hebben, dat men op alles ja en neen kan zeggen....... En kan de heer Frans
daer uit nu ook niet doen volgen, dat onze redeneerkunde eene belachelyke zaek
is en nooit iets kan beslissen, wanneer het gevoel er van verwyderd blyft? Denkt
hy nu waerlyk, er mogten hem ook nog honderd dusdanige gebeurtenissen zyn
overkomen, dat de natuer 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 altyd geloof ik dat de natuer betere
vrienden heeft dan my en dat zy met my stiefmoederlyk te werk gaet, zoo als ik u
daer even reeds gezegd heb.’
Zoo voorderde de weg in gullen en vriendschappelyken kout en eer men het
gewaer wierd, was men eindelyk tot het doel der kleine reize genaderd.
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De dry vrienden stonden stil. Voor hen verhief zich een ontzaggelyk gebouw van
zware omheiningen en diepe gragten voorzien. Eene doodsche stilte scheen dit
gebouw te beheerschen en, langs den buiten kant, kon men slechts hier en daer
eenige kleine vensters ontdekken, welke van yzeren staven voorzien waren en een
nog treuriger aenzien aen het doodsch verblyf verleenden. - Men zal ligt begrypen
dat onze makkers zich voor eene gevangenis bevonden. Frans, de belofte indachtig,
welke hyaen zynen duitschen vriend Walter gedaen had, van, by zyne terugkomst
in Nederland, naer eenen rampzaligen te vernemen die uit de maetschappy
gebannen was en den misstap van eenen oogenblik zwaer moest boeten, had die
gelegenheid willen te baet stellen, om een klein uitstapje aen zyne twee vrienden
te doen maken en hunnen geest, door het bezigtigen van andere voorwerpen, van
het gedurig inwendige leven af te trekken. Hy had er weinig moeite in gevonden om
Wolfang en Frederik daer toe over te halen en het was hem daertoe genoeg geweest
hun voor te spellen, dat zy daer door eene goede daed zouden verrigt hebben en
de gelegenheid zouden hebben gevonden omeenige ongelukkigen te vertroosten.
De dry vrienden werden, by het toonen van eenen brief van Frans, in het gevangen
gesticht binnen gelaten en een der bestierders geleidde hen door het gebouw.
Frederik had den arm van Wolfang vastgegrepen en sloot zich, zoo digt mogelyk,
tegen zynen vriend aen; want het zigt der gevangenen, die zich met honderden op
een plein bevonden, had een treurig en hartknypend gevoel in zyne ziel doen
opkomen. Wolfang sprak geen enkel woord en liet zyne vuervolle blikken van den
eenen gevangen naer den anderen gaen. Hy scheen ieders

Pieter Frans van Kerckhoven, Ziel en lichaem

122
inborst en geschiedenis als op het aenzigt te lezen en deelde telkens zyne
opmerkingen aen Frederik mede. Frans, langs zynen kant, wandelde met den
bestuerder en deed ook zyne opmerkingen. Hy onderzocht de verschillende vormen
der hoofden van de opgeslotenen en verwonderde meer dan eens zynen geleider,
door den uitleg welke hy van het grootste gedeelte dier rampzalige wezens gaf en
het aenduiden hunner gebreken en natuerlyke nygingen.
Men verliet weldra dit eerste plein en men genaekte tot een ander waer niets dan
jonge kinderen vergaderd waren. Op hef wezen van sommigen kon men al de
teekens van het slecht reeds lezen en zien hoe diep hunne jonge ziel reeds bedorven
was. Anderen schenen met eene zachtere inborst bedeeld en kwamen voor als zoo
vele 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 werkplaets, waer een honderdtal gevangen zich niet
verschillende handwerken onledig hielden:
‘Hier’ zegde de geleider ‘zullen wy den persoon vinden voor wien gy gekomen
zyt.’ En op den zelfden stond riep hy:
‘Nummer twaelf!’
Een jonge man trad uit den werkkring en kwam zich, met ontblooten hoofde, by
den geleider voegen:
‘Jaek’ zegde deze laetste ‘zie hier dry heeren die u komen bezoeken; gy kunt uw
werk laten staen en op het plein gaen wandelen. Gy hebt nog eene halve uer voor
de rusttyd van de derde afdeeling begint en gy kunt den tyd gebruiken om ongestoord
met die heeren te spreken.’
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De jonge man deed eene ligte buiging, terwyl de bestuerder tot de bezoekers
voortging:
‘Myne heeren, ik zal u straks komen terug vinden’ en, op een teeken, werd er
thans eene deur door eenen gevangen bewaerder ontsloten, en de dry vrienden
traden met Jaek, den gevangen, het plein op.
Frans voegde zich thans by den gevangen, greep hem vriendelyk den arm en
sprak:
‘Myn goede Jaek, gy zult u nog wel eenen duitschen jongeling herinneren, die
weleens met uwe familie in nauwe betrekkingen stond?’
‘Gy wilt van Walter spreken, mynheer?’ merkte de gevangen op, zynen arm
zachtjes terug trekkende.
‘Waerom weigert gy my den arm?’ onderbrak Frans.
‘Ik weiger zulks niet, mynheer’ zegde Jaek stotterend en lot in de ziel ontsteld,
‘alleenelyk ben ik beschaemd over.....’
‘Ta! ta!’ zegde Frans ‘geene complimenten; in de beschaefde wereld ben ik dikwils
verpligt my den arm te laten vatten door menschen die, volgens het burgerlyk
wetboek, onberispelyk zyn; doch die niet weerdig zouden zyn u den arm te geven......
Ik ken uw hart Jaek, en de vooroordeelen der wereld hebben op my weinig
uitwerksel.’
En de jongeling greep den arm des gevangen terug vast. Jaek liet zich naer eene
houten bank geleiden, waer hy tusschen de bezoekers plaets nam.
‘Zie hier’ ging Frans nu voort ‘hoe de zaken staen. Walter is sedert lang terug
naer Duitschland moeten trekken en zyne gezondheid is gekraekt....... hy zal niet
meer genezen mischien.’
‘Kon ik hem myne gezondheid verleenen!’ zuchtte
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Jaek ‘in zyne plaets sterven en myne rampzalige zuster en vader hier boven gaen
terug vinden!’
‘Alle hoop is voor Walter echter nog niet verloren’ ging Frans voort: ‘hy kan zich
mogelyk nog herstellen... Dan, zie hier waerom wy gekomen zyn. Walter, die my
uwe geschiedenis heeft uitgelegd, heeft my verzocht voor u te zorgen, uw lot te
verzachten en alle moeite aen te wenden om uwe opsluiting te verkorten. Wy zyn
gekomen om met u, tot dit einde, de beste middelen te beramen.’
Gedurende die woorden had Jaek het hoofd op de borst laten hangen en, wanneer
Frans ophield met spreken, hief hy zyne blikken terug om hoog en antwoordde:
‘Mynheer, myne dankbaerheid voor uwe goede inzigten is groot: het verheugt my
u te zien; want ik wist niet dat ik nog vrienden in de wereld bezat. Goede heer Walter!
braef jongeling! en gy, zyne vrienden, gy moet ook een goed hart bezitten.....’
‘Zeg my ten eersten’ hernam de kunstschilder ‘wat gy in uwen tegenwoordigen
toestand verlangt, om denzelve zoo veel mogelyk te verzachten?’
De gevangen sloeg zyne oogen rond het plein, wees met den vinger op de hooge
muren, welke hetzelve omsloten, en sprak met eenen beklemden boezem:
‘Die muren kunt gy niet doen omstorten, met eenen wenk niet oogenblikkelyk
doen omstorten, niet waer?’
Frans antwoordde niet en nu ging de gevangene weder voort, op zyn slaven
kleedsel wyzende:
‘Die bruine kleeding kunt gy op het oogenblik niet doen afvallen en door eene
gewoone kleeding vervangen. De vryheid kunt gy my niet op den eigen stond terug
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schenken. - Kondet gy dit nu, ik zou er misschien gebruik van maken.....’
‘Het is waer’ zegde Frans ‘dat is oogenblikkelyk in onze magt niet, ten ware ik
een middel vond om u doen uit te breken.’
‘Ik zou er geen gebruik van maken’ hernam Jaek ‘men mag voor my gerust de
deuren openlaten, ik zou geenen voet buiten het gestigt plaetsen. Ik heb eene
misdaed gepleegd die moest gestraft worden, die my wel niet zwaer op het geweten
drukt omdat ik weet waerom ik ze gedaen heb.... myn oude gryze vader leed koude
en honger; hy ging van gebrek vergaen: ik bestond het voor hem te bedelen; men
joeg my weg; van schaemte en woede werd ik uitzinnig en wat men niet geven wilde,
besloot ik met geweld te nemen. Een heer kwam my te gemoet, ik deed hem zyn
geld afgeven, en ik liep brood voor mynen uitgehongerden vader koopen. Volgens
de maetschappy had ik slecht gehandeld; doch mogt ik mynen ouden vader van
honger zien omkomen!.... Dan, de maetschappy kan daer niet intreden en zy mag
zulks niet gedoogen; zy heeft my moeten straffen..... en myne straf heeft mynen
vader gedood.... de schande heeft hem het hart verpletterd en hy is zinneloos
gestorven....... Ik zal myne straf tot het einde toe volbrengen.....’.
‘Wy zullen die straf zoo veel mogelyk verkorten’ zegde Frans nu, zyn gemoed
innig geschokt voelende, ‘ik heb kennissen, vrienden die hoog geplaetst zyn en ik
zal hen doen werken. De bestuerder van het gestigt is over u voldaen en weet u te
schatten; hy zal niet weigeren my in myne poogingen behulpzaem te wezen....’
‘Mynheer’ hernam Jaek’ als gy eenige genegenheid voor my gevoelt, doe dan
geene enkele pooging; ik
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ben hier niet ongelukkig, myne ramp is geweest hier te moeten intreden; de grootste
schande, al de schande heb ik reeds onderstaen; ik ben veroordeeld en opgesloten
geworden: wat geeft het thans of myne gevangenschap eenige dagen vroeger of
later eindigt.’
‘Maer de vryheid, de vryheid! verlangt gy er niet na?’
‘Ja; doch die zal ook wel komen.’
‘Ik zal haren loop verhaesten.’
‘Gy zult dat niet doen, mynheer’ zegde Jaek, met eenige ontsteltenis, de hand
des jongelings vastgrypende ‘neen! gy zult dat niet doen; want ik zal er myne
toestemming niet aen geven: ik zal geen smeekschrift onderteekenen.....’
‘Dat is niet noodig; het bestuer des gestigts kan ook die soorten van aenvragen
doen.’
‘Mynheer’ hernam de gevangen thans met nadruk ‘luister! Gy wilt mynen toestand
verzachten, niet waer? gy wilt myn lot verbeteren, niet waer?’
‘Ongetwyfeld!’
‘Welnu, beloof my dan niets te doen; ik wil geenen afslag: dat is eene gedachte
en ik hou er aen. Uw bezoek is my eene groote vreugde; doe my dit genot niet
beweenen, volg mynen wil in: myn wil is myne grootste vryheid!’
‘Maer, goede Jaek ‘hernam Frans ‘dat is uitzinnig; denk toch eens.....’
‘Frans’ onderbrak nu Wolfang ‘waerom u tegen den wensch van Jaek verzetten!
Laet de zaken zoo als ze zyn. Die man heeft gelyk, hy is hier in een bestendig beroep
tegen zyn vonnis; verzet u niet langer tegen hem. De dagen zyner gevangenschap
zyn de gelukkigste
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zyns levens; hy heeft er nooit betere gekend, noch hy heeft er geene betere te
verwachten.’
‘Mynheer!’ riep de gevangen, de handen van Wolfang vastgrypende ‘gy zegt wel;
neen nooit ben ik minder ongelukkig dan thans geweest: myn leven is eene
aeneenschakeling van rampen; zy hebben wel niet altyd dit uitwendig opzigt gehad;
doch pynelyker waren zy en niet in vergelyk te stellen met het ligte dat ik thans te
lyden heb..... Ja, ik wil hier blyven, zoo lang als het my voorgeschreven is. Waerom
ik zulks wil, weet ik niet; doch het schynt my dat de vryheid my slechts eene bron
van zwaerdere rampen bewaert..... Ik zal die wel niet ontvlugten, maer ik wil ook
den tyd niet verhaesten: dat eene hoogere, dat de goddelyke magt daerover
beslisse.....’
‘Rampzalige broeder!’ riep Wolfang ‘gy bezit eene reine ziel! heb moed, stryd
dapper tot het einde; de zege is immer volgens den stryd en het aerdsche bestaen
is niet eeuwig!’
Jaek borst in tranen los en zuchtte:
‘Mynheer, die woorden doen myn hart goed en nimmer heb ik zulke zalving voor
myne smarten genoten. Ik weet niet waerom uwe woorden myne ziel zoo raken;
doch heb dank! die dag zal nimmer uit myn geheugen gaen..... o Mynheer, gy zyt
een braef mensch! aen u had ik myne armoede, mynen rampzaligen toestand durven
bekennen! Had ik weleer een man zoo als gy ontmoet, ik had nooit de misdaed
gepleegd en myn arme vader ware niet van schaemte gestorven. o Ik had alsdan
geene eeuwige schande, geene onuitwischbare vlek op mynen naem getrokken. o
Ik ware nimmer zoo diep rampzalig geworden!’
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‘Bedaer, goede vriend, bedaer’ zegde Wolfang, ‘wat gebeurt is, moest mogelyk zoo
geschieden en is tot uw grootste goed gebeurt. God, voor wien de grootste dingen
klein en de kleinste zaken groot zyn, oordeelt niet gelyk de mensch. Hy heeft het
alzoo gewild en voorzeker is zyn inzigt goed geweest.’
‘Laet my uwe handen omhelzen!’ riep Jaek ‘ik weet niet wat gy my doet gevoelen;
doch gy geeft my moed en sterkte.’
‘Kom hier op myne borst! in myne armen, broeder!’ riep Wolfang.
En Jaek was bereid te gehoorzamen; doch eensklaps trok hy zich terug, viel op
den grond en omhelsde weenend de knien van den toonkundigen. Wolfang deed
hem opstaen en een warme traen parelde op zyne wangen. - Op denzelfden stond
hoorde men het geklep eener klok en Jaek, zyne plaets terug op de zitbank nemende,
zegde:
‘Daer zyn de gevangen: wy zyn op het plein niet meer alleen en vry!’
Nauwelyks had Jaek die woorden uitgesproken of de gevangen stroomden als
een deel woeste menschen het plein binnen. Kreten en wild getier galmden door
de lucht, men liep door elkaer en de eene zocht den anderen op, tot men zich,
eenigzins meer bedaerd, in kringen begon te vormen en sommigen zich bezig
hielden met tuischen, anderen met kouten en anderen nog met op en neêr het plein
te wandelen. Nu kwam ook de bestuerder van het gestigt terug en zyne aenkomst
bedaerde een weinig de woelige kreten. - Vóór dat men vertrok, vroeg Frans
nogmaels aen den gevange:
‘Zeg, goede Jaek, kan of mag ik dan toch niets voor u doen?’
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‘My vergeten.... of, neen, denk nu en dan eens aen den rampzaligen Jaek; doch
doe niets om myne straf te verkorten.’
‘En wat zal ik aen mynen vriend Walter schryven?’
‘Zeg hem dat ik gelukkig ben, dat ik niets verlang en met een dankbaer hart aen
hem denke; dat het my jammert niet meer omgang met hem te kunnen gehad
hebben..... en nu, vaerwel!’
‘Vaerwel!’ zegden de dry vrienden en ieder drukte, op zyne beurt, de hand van
den ongelukkigen Jaek.
Terwyl men met den bestuerder vertrok, zegde Wolfang, hem eenige bankbriefjes
in de hand stekende:
‘Mynheer, wy hebben te samen wat by een gelegd; zoudt gy dit sommetje willen
gebruiken om de makkers van Jaek, of nummer twaelf, zoo als hy hier genoemd
wordt, eenig verzet te geven. Zy zullen er hunnen lotgenoot te liever om zien en
eerbiedigen.’
‘Mynheer, 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 zoo als het u wel schynt.’
‘Gy zult met zegeningen worden overladen, myneheeren’ zegde de bestuerder.
‘De erkentenis is eene deugd die de gevangenen voor het algemeen nog al bezitten;
ten minste’ voegde hy er glimlachend by ‘zoo lang ze opgesloten zitten.’
Nog eenen geruimen tyd bleven de dry vrienden met den bestuerder van het
gestigt redekavelen. Zy spraken over de zeden der gevangenen, over de tuchtregels
die onder hen heerschten en over kleine byzonderheden, waerop Wolfang de grootste
aendacht sloeg, en einde-
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lyk verlieten zy het gestigt om zich naer het digst bygelegene dorp te begeven. Men had besloten dien dag niet meer terug naer Antwerpen te keeren en in de
omstreken te blyven rondwandelen.
Wanneer de dry vrienden, des avonds, in het gasthof, waer zy hunnen intrede
hadden genomen, op hunne slaepkamer zaten, viel natuerlyker wyze de
samenspraek op de gevangenis.
‘Het is zeker eene strafbare daed’ merkte Frederik onder andere gezegden op
‘wanneer men zynen medemensch kwaed toebrengt of hem in zyne belangens
merkelyk benadeelt; maer het is ook wreed van dikwils, voor eenen ligten misstap,
jaren lang opgesloten te moeten blyven en de vryheid te derven.’
‘Dat is waer’ zegde Frans ‘en het ergste nog van al is dat de wetten immer
onvoldoende zullen wezen. Zy kunnen wel eenen armen man die, door den honger
gedwongen, een brood zou stelen, in de gevangenis opsluiten; doch wat kunnen
zy aen eenen die u op eene geheime wyze uwe eer en saem zou doen verliezen
en het leven bitter en vloekbaer maken? Wat kunnen zy, by voorbeeld, tegen eenen
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 haer voor
eeuwig ongelukkig zou maken!... o Daer kunnen zy niets tegen! En dat ligt juist wel
zoo zeer niet aen de wetten als aen de zwakte van de menschelyke natuer, aen
den algemeenen regel die alles beheerscht en zegt: dat er niets op de wereld
volmaekt kan wezen.’
‘Dat is zeer waer’ zegde Wolfang, en hy nam uit die gezegde gelegenheid om
zich in eene lange beschou-
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wing te verdiepen. Frans zag met genoegen dat de toonkunstenaer met geestdrift
en vervoering sprak en zich door het gevoel liet medeslepen. Nu en dan deed hy
eenige tegenwerpsels, bekwaem om de samenspraek niet alleen te onderhouden,
maer telkens sterker aen te vuren. - Frans had daerby zyn oogmerk; hy had dien
nacht willen ten nutte stellen om te ondervinden, of hy de dagelyksche crisis van
Wolfang niet zou hebben kunnen doen achterblyven. Ten dien einde had hy van
eenen stond, dat hy zich alleen in het vertrek bevond, gebruik gemaekt, om het
uerwerk, dat zich in de kamer bevond, eene halve uer achteruit te stellen. Met een
brandend ongeduld wachtte Frans tot dat het uerwerk den slag gas die, volgens
den wyzer, half elf aenduidde.
‘Tien ure en half!’ zegde Frans op het zelfde oogenblik.
‘Ja, het kan niet later wezen’ zegde Wolfang, zyne redenering onderbrekende.
Doch hoe stond de kunstschilder verbaesd, wanneer hy eensklaps den heer
Wolfang als in eene sluimering op zynen stoel zag nederzakken, terwyl zyn wezen
eene buitengewoone uitdrukking verkreeg.
‘Dat is wonder!’ mompelde Frederik ‘slechts tien en half en Lydia.....’
Frans trok alsdan zyn eigen zakuerwerk uit, toonde het aen Frederik en liet zien
dat het juist elf ure was. Hy sluisterde ter zelfder tyd zynen vriend stil in het oor wat
hy gedaen had.
‘Dat is niet braef gehandeld, vriend Frans’ zegde de jongeling..... ‘doch stil, stil!
daer is Lydia!.....’
Frans was aendachtig; hy staerde met strakheid op het verzaligde weien van
Wolfang en op al wat hem om-
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ringde. Hy 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 aen de vlam was op te merken. Op het
zelfde oogenblik dacht hy ook het zachte geritsel van een kleed te hooren, zoo als
Frederik het weleer had ondervonden; doch hy schreef zulks aen zyne verbeelding
toe. - Dan, iets dat hy zich niet kon uitleggen, was een aengename geur die zich
door de gansche kamer verspreidde en eenen wonderbaren indruk op hem te weeg
bragt. De kunstschilder herinnerde zich, door het gevoel van dien balsemreuk,
eensklaps, de weinige gelukkige stonden welke hy in zyn leven genoten had. Het
scheen hem dat hy zyne geliefde naest zyne zyde voelde, dat hy hare trekken in
zynen geest herzag met de zelfde nauwkeurigheid waermede hy die voormaels had
opgemerkt, wanneer hy, door het zachte liefdegevoel weggevoerd, naest zyne
minnares was gezeten en hare handen in de zyne geklemd hield. Die aendoening
was zoo sterk, dat Frans als een dekkleed voor zyne oogen voelde trekken en niets
meer zag van wat er in het vertrek omging. - Eenen langen tyd bleef hy in dien
toestand, tot dat hy eindelyk in luide tranen losbrak en alle moeite poogde te doen
om eenige gebroken woorden uit zynen gorgel te doen opkomen.
Frederik was de eenigste welke dit wonderbaer uitwerksel op zynen vriend, met
aendacht, kon na staren en later aen Frans kon zeggen wat hy gezien had.
Zoodra Frans in tranen was losgeborsten, zag Frederik zynen vriend Wolfang en
Lydia van hunne stoelen
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regt staen. Zy stapten tot voor den kunstschilder en bleven, schynbaer door diep
medelyden getroffen, op hem staren. Na eenige stonden stak Lydia hare hand uit,
raekte het voorhoofd van Frans aen, en niet zoodra was zulks geschied, of de
kunstschilder staekte zyn geween en scheen in eene zachte sluimering te vallen.
Nu bleven Lydia en Wolfang in het verblyf op en neêr wandelen en ditmael mot
Frederik de stem van het verschynsel hooren. Hy verstond echter niet waerover er
gehandeld werd; want het voorwerp der samenspraek was zoo vreemd en zoo
verheven, dat de jongeling zich niet bekwaem voelde de beduidenis dier woorden
te begrypen. Ook merkte hy op, dat men gebruik maekte van woorden die hy nog
nooit had hooren uitspreken; doch waervan hy nogtans de juistheid kon
voorgevoelen. Meermaels ook begonnen Wolfang of Lydia eene zinsnede die zy
spraekloos en als enkel door het gevoel eindigden. Zyn naem en die van zynen
vriend werden soms uitgesproken en eindelyk naderde Lydia tot hem. Doch sedert
dit oogenblik kon Frederik zich niets meer op eene klare wyze herinneren; het scheen
hem wel dat Lydia tot hem gesproken had, dat hy haer had geantwoord; doch wat
zy, wat hy gezegd had, kon hy zich later niet meer te binnen brengen. Alleenelyk
wist hy dat, wanneer hy had opgehouden met spreken, hy zich als in eene andere
wereld had ingeleid gezien, en nog eens eenen hemelschen wellust gesmaekt had;
doch die hem niets dan eene herinnering van het gesmaekte genot had nagelaten.
Wanneer de jongeling uit die geestvervoering ontwaekte, vond hy Wolfang gerust
op zynen stoel zitten en deze deed hem teeken van het oog op Frans te slaen. De
kunstschilder was nog in eenen zachten slaep gedom-
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peld. Frederik wilde zynen vriend by 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,
staerde rond het vertrek, bezag zyne twee vrienden en zegde tot Frederik:
‘Vriend, laet ons ter rust gaen; het is reeds laet en ik gevoel my vermoeid.’
Frederik volgde zynen vriend en beide verlieten den heer Wolfang.
Wanneer de twee makkers des anderendags ontwaekten, vroeg Frederik of hy
nu nog aen de wonderbare dingen van Wolfang durfde twyfelen.
‘Ik beken’ zegde Frans ‘dat ik dezen nacht aerdige dingen ondervonden heb; doch
ik zie er niets bovennatuerlyks in. Vermoeid van de wandeling, den geest min of
meer geschokt door het bezoek in het gevangengestigt, verwonderd meer dan het
noodig was over het mislukken van den kleinen list van het uerwerk, moet ik u
bekennen, dat ik my waerlyk getroffen gevoeld heb en dat de verbeelding mynen
geest op den hol gebragt heeft. Doch. er is niets verwonderlyks of onnatuerlyks in.
De crisis van Wolfang is zoo zeer ingeworteld dat zy zich op het juiste uer en zonder
uitwendige hulp immer voordoet: de eerste de beste geneeskundige zal u daer
honderd voorbeelden van opnoemen. Myne verbeelding heeft het overig gedaen;
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 voortgebragt hebben. Ook heb
ik eenen balsemgeur gewaer geworden en gy mogelyk ook?’
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‘Ik niet’ zegde Frederik.
‘Nu, dan heb ik het my zeker ingebeeld of wel die geur was door bloemen, die
zich in de nabyheid bevonden, voortgebragt. De zelfde zefir die het licht meer leven
heeft bygezet, kan ook dien geur hebben binnengevoerd. Wat er nu ook van zy, het
is zeker dat die reuk, hetzy hy ingebleeld was of waerlyk bestond, my dingen heeft
herinnerd die myne ziel door eene sterke aendoening hebben geschokt; en dat
gebeurt my nog wel, ofschoon ik my niet herinner het ooit in zoo hoogen graed
gevoeld te hebben. - Ik herzag den tyd myner liefde en heb my tot de minste
omstandigheden kunnen te binnen brengen. Gy kunt genoeg begrypen, Frederik,
gy, die ten dien opzigte eenigzins onderrigt zyt, welk een uitwerksel zoo iets op
mynen geest moest doen. Het heeft myne ziel hevig gesmart, en toch ben ik blyde
het gevoeld te hebben....... Ik geloof dat zy 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
weêrga!’
De twee vrienden gingen het ontbyt met Wolfang nemen en, eene uer later, trok
men terug naer Antwerpen.
Wolfang sprak geen enkel woord over het gebeurde.
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VII. Hoofdstuk.
Frans en Frederik hadden hunne oude levenswyze te Antwerpen hernomen. Wanneer
de kunstschilder zich niet op zyne werkkamer opgesloten hield, bevond hy zich
meesttyds in de wooning van zynen vriend Frederik en daer hertroffen beide hun
voorgaende vrolyk leven. Ook de avondwandelingen werden hernomen. - Wolfang
vergezelde de twee jongelingen meermaels op dezelve, en hielp niet weinig om die
stonden belangryk te maken, inzonderheid wanneer hy in de samenspraek de
kunsten tot onderwerp verkoos of zich verdiepte in de beschouwing van het
menschelyk hart, die afgrond waervan men noch de uitgestrektheid kan meten noch
de diepte kan peilen. Hy gaf alsdan proeven van eene zoo diepe menschenkennis,
van eene zoo grondige studie over de eigenschappen der ziel, dat Frans, zoowel
als zyn vriend Frederik, met hart en geest op de woorden des toonkundigen luisterde
en den man bewonderde en hoogschatte. Dan, het bleef niet immer by die algemeene
beredeneringen; want Wolfang gebruikte dit middel gewoonlyk om tot hoogere
beschouwingen op te klimmen en verloor zich alsdan weldra op het onbegrensde
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veld van het oneindige en stapte van het zigtbaer tot het onzigtbare, van het
geschapen tot het ongeschapen over. Zoodra Frans zulks gewaer werd, trok hy
telkens achteruit en trachtte, als het ware, zich met armen en handen aen Wolfang
vast te klampen en, door zyn stoffelyk gewigt, den wonderbaren wysgeer te beletten
van zyne vlugt in de hoogte te nemen. Doch wie kon om den geest van den
toonkundigen, wie kon om de verbeelding van Wolfang eenen toom slaen, wie kon
dien geest, die verbeelding in hunne vaert terug houden? Niets was daer toe
bekwaem en Frans gevoelde telkens zyne onmagt en was er tot in het diepste der
ziel bedroefd om.
Te grooter was nog de droefheid des kunstschilders daer hy thans al de reinheid
van het verheven der ziel van Wolfang had leeren kennen en klaerblykend meende
te zien, dat de baen die hy bewandelde, tot het verders leidde, en het lichaem, door
de overdrevene werking des geestes, allengs meer en meer gekrenkt werd. En
Frederik, de gevoelige, tedere Frederik, werd op die zelfde baen voortgesleept; hy
wandelde naest de zyde des toonkundigen, klemde zich aen hein vast, zoo als het
veil zich aen den stam der boomen verbindt, en, van zyn leven levende, moest hy
dan ook van zyne dood niet sterven?.....
Wanneer Frans dien toestand nadacht, voelde hy zich inwendig het hart verscheurd
en zocht alle middelen uit om dien rampzaligen staet te doen ophouden. Aen de
redeneringen moest hy niet meer denken; hy had dezelve reeds uitgeput en kon
daer by nimmer eenen zegeprael behalen. - Sprak hy over de eigenschappen des
geestes en wilde hy dezelve volgens zyn gevoelen uitleggen, dan toonde Wolfang
hem weldra, hoe zwak zyne stelsels
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waren, hoe hy in het ydel rondtastte, hoe hy op eenen zandgrond bouwde, die
telkens uit elkaer dreef, en hoe men, boven woorden, zonder gevolg of echte
beteekenis, het zuiver gevoel moest verkiezen, dat alleen wezenlyk en bestaende
is. Begon de kunstschilder met geleerde aenmerkingen te maken, dan vond hy
eenen duchtigen tegenstrever in zynen vriend Frederik die, van de lezing der oude
en der nieuwere wysgeeren doordrongen, hem telkens aentoonde, hoe ver hy
verdwaelde en dan door de eigene woorden der verhevenste geesten zelven bewees,
dat wat hy en Wolfang tot de daedzaek deden overgaen, door de grootste geleerden
was voorgevoeld geworden en klaer genoeg opgegeven voor al wie de oogen voor
het licht niet wilde sluiten. Hy zegde hem met Plinius dat ‘er niets zekerder is dan
*
de onzekerheid en niets hoogmoediger dan de mensch ’ die alles wil uitleggen
zonder het gevoel hoofdzakelyk tot zynen leidsman te nemen. Hy sprak hem met
Plato toe en zegde hem dat ‘de eigenschap om te voorzeggen boven ons is, dat wy
buiten ons zelven moeten zyn, om die eigenschap te bezitten en ze uit te oefenen,
dat onze (gewoone wereldsche) voorzigtigheid moet tegengehouden worden of
door den slaep of door ziekte, of weggevoerd van hare plaets door eene hemelsche
ontroering.’ Hy herhaelde hem de woorden van Cicero: ‘indien er voorzegging is,
zyn er goden, en indien er goden zyn, is er voorzegging. Die twee dingen zyn te
samen verbonden en veronderstellen zich wederzydsch. En dan, tot de latere
geschiedenis overstappende, bragt hy voorbeelden aen die door de

*

Plin. Hist. Natur. L. 2. C. 7.
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meest geloofweerdige schryvers geboekt en bevestigd zyn en waeraen men geen
geloof kan weigeren, op straf van het alles als verdichtsel aen te zien en de
geschiedenis in het algemeen te loochenen. - En niet zelden besloot hy dan met
de geheimzinnige woorden van het Evangelium: ik zal de wysheid der wyzen te niet
*
doen en de voorzigtigheid der verstandigen.
‘Hebt gy nooit hooren spreken’ zegde Frederik, op eenen zekeren keer dat men
weder op het onderwerp der voorzegging was geraekt ‘hebt gy nooit hooren spreken
van Joachim, priester in Calabriën, die al de toekomende Pausen, hunne namen
en zelfs hunnen lichaems vorm voorzegd heeft?’
‘Ik geloof er niets van’ zegde Frans.
‘Gy gelooft er niet aen; maer hecht dan ook geen geloof aen de geschiedenis;
want het is zy die het ons heeft overgebragt. En de keizer Leo, die al de patriarken
en keizers van Griekenland, in hunne natuerlyke volgorde, voorzegde?’
‘Droomeryen!’ zegde Frans ‘die later uitgevonden zyn, wanneer er geene patriarken
noch keizers van Griekenland meer bestonden.’
‘Het is niet onmogelyk; maer dan is ook de geschiedenis eene droomery, een
bedrog! En kent gy het leven en de daden van Swedenborg, die groote leeraer, die
uitgelezen geest die, om zoo te zeggen, op onze dagen geleefd heeft? Weet gy dat
hy te Gothemburg, zestig mylen van Stockholm verwyderd, dry dagen voor dat de
tyding kon aenkomen en juist op het oogen-

*

Corinth. I. Cap. I. (?). 19.
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blik dat het feit plaets greep, voorzegde dat Stockholm in vollen brand stond en er
by voegde, dat zyne wooning niet beschadigd was en het niet zou worden? - De
tyding kwam later de gezegden in al hare punten bevestigen. Weet gy dat hy juist
den dag en het uer van zyn verscheiden voorzegd heeft en eenen zachten dood is
gestorven?’
‘Swedenborg was een droomer, een dwaes, een ziekelyk brein’ zegde Frans.
‘Swedenborg was een der grootste geleerden van zynen tyd; hy was een der
meest onderrigten in de oostersche talen; hy was een diep natuerkundige en schreef
werken ex professo, over de bergstofkunde, over de physica, over de wis- en
starkunde; hy kende daerby de meeste levende talen en deed echte stappen aen
de wetenschappen doen. - Vriend Frans, ik wilde wel zoo een ziekelyk brein bezitten!’
‘Is hy ook oud geworden, uw Swedenborg?’ vroeg Frans.
‘Hy stierf te Londen’ zegde Frederik ‘in het jaer 1772, in den ouderdom van vyfen tachentig jaren.’
‘Ik ben geen profeet’ zegde Frans ‘doch ik kan u beide voorzeggen, dat indien gy
de stappen van dien geestdryver wilt volgen, gy geene vyf- en tachentig jaren zult
bereiken.’
‘Dat is zeer mogelyk’ zegde daerop Wolfang ‘want niet aen allen wordt de maet
der geestelyke vreugde in de zelfde volheid toegereikt.... Lydia, myne zuster, was
een uitverkoren geest en zy heeft slechts op aerde een twintigtal jaren mogen
doorbrengen. Zy is eene martelaresse geweest; Swedenborg was een apostel en
wy zyn slechts belyders: het deel ons geschonken is reeds groot,
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is reeds schoon genoeg en wy zyn er den albesturenden Geest dankbaer voor.....’
Wanneer Frans, den zelfden avond, waerop die samenspraek had plaets gegrepen,
in zynen woon terug gekeerd was, bleef hy eenen langen tyd op den toestand zyner
twee vrienden nadenken en zocht in zynen geest waerin de kwael byzonder gelegen
was. Zie hier hoe hy redeneerde: - De ziekte van Frederik is slechts een gevolg van
die van Wolfang. Wolfang moet dus eerst genezen worden. Kan men in zyne
verbeelding de gedachten van Lydia dooden, dan zou er waerschynelyk eene
gansche omwenteling in hem geschieden: hy zou zich van den hemel verlaten
denken en op aerde terug neêrdalen. Doch op welke wyze zulk een doel treffen?.....
Hy bleef eenigen tyd nadenken en riep eindelyk uit:
‘Het is gevonden! similia similibus! Wy zullen de kwael door de kwael zelve
aenranden. Wolfang moet de plaest herzien waer hy zyne wonderbare loopbaen
begonnen heeft; ik moet hem terug op het buitengoed brengen, waer hy met Lydia
heeft gewoond, waer zy gestorven is. Niets is voor het oogenblik gemakkelyker. Ik
ken den eigenaer van het kasteel, dat sedert lang onbewoond is, en niets zal ons
beletten er eenige dagen te gaen op doorbrengen.
Des anderen dags reeds stelde Frans dit voornemen in uitwerking. Hy had slechts
te spreken om de toelating des eigenaers van het kasteel te verkrygen; hy gaf voor
dat hy met twee zyner vrienden een klein omreisje wilde ondernemen en eenige
dagen in het open veld ronddwalen; het buitengoed was aenmerkenswaerdig voor
de oudheid van het gebouw en Frans wilde er eenige studien naer schilderen. Daer
mede was alles uitgelegd. Nu
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bleef er niets meer over dan de twee vrienden in de reis te doen toestemmen en
daer ook vond Frans geene moeijelykheid in. Hy deelde zyne inzigten niet mede
en sprak slechts van het aengename der buitenlucht.
Eenige dagen later verlieten zy de stad en namen hunnen weg zuidwaerts langs
den boord der Schelde.
Nog den zelfden dag, op het late van den namiddag, heilden de dry vrienden stil
voor een oud kasteel dat, op eenigen afstand van den Schelde stroom gelegen,
zyne zware steenen vleugelen in eene lachende landstreek uitspreidde.
Eene korte laen, welke zachtjes omhoog liep, gaf toegang tot het kasteel en leidde
den bezoeker tot voor eene ophaelbrug, welke over eene breede gracht geworpen
lag en sedert jaren denkelyk niet meer was opgehaeld geworden. De voorpoort was
smal en laeg en leidde op een klein plein dat zich voor het binnengebouw uitstrekte
en door eenen hoogen muer langs de buiten zyden omgeven was.
Wanneer men tot daer was binnen getreden, verliet Frans zyne makkers, ging in
de kleine wooning van den bewaerder des slots en verstond zich met dien man om
eenigen tyd in het oude kasteel door te brengen.
Gedurende de afwezigheid des kunstschilders zegde Wolfang aen Frederik, terwyl
hy op den arm van dezen laetsten rustte:
‘Broeder, ik weet niet wat ik in myne ziel gevoel. De vriend Frans zal my, volgens
het oordeel der wereld, noodlottig wezen; doch my den grootsten dienst bewyzen
dien my iemand zou kunnen doen verkrygen. De voorzienigheid kan aen dit alles
niet vreemd wezen.....’
‘Wat wilt gy daer mede besluiten, lieve Wolfang?’
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zegde Frederik, en zynen maet scherp in het aenzigt beziende, ging hy op eenen
deelnemenden toon voort: ‘Waerom toch zyt gy zoo ontroerd, waerom die bleeke
kleur die over uw wezen verspreid ligt?’
‘Vriend’ hernam Wolfang en zyne stem duidde aen dat zyn boezem zwaer beklemd
was, ‘vriend, wy zyn op de plaets waer ik Lydia voor de eerste mael gezien heb en
waer zy gestorven is.....’
‘Dan is dit het oude zomerverblyf uwer ouders?’
‘Ja, Frederik.’
‘En waerom is het niet immer uwen eigendom gebleven?’
‘Waerom verbleef Aaron’ antwoordde Wolfang, ‘niet immer in het tabernakel, in
het heilig der heiligen?.... Omdat de glorie des hemels hem zou verteerd hebben.....
Myn tyd was nog niet gekomen; thans mogelyk gaet zich de poorte der gelukzalige
toekomst ontsluiten. Eene strael schynt voor my in de duisternis; het daglicht zal
weldra in het Oosten opdagen.’
En Frederik werd by die gezegde gewaer dat het gansche lichaem van den
toonkundigen beefde.
‘Die plaets zal u schadelyk wezen!’ riep de jonggeling ‘verlaten wy dit oord om
een ander verblyf te zoeken.’
‘Wacht u wel, vriend’ zegde Wolfang thans met meerder klem ‘van ooit tegen de
beschikkingen des Albeschikkers te werken. De vinger Gods is in alles en hier
vertoont hy zich zonneklaer.....’
En na eenige stonden stilzwygen, ging hy voort:
‘Daer komt de vriend Frans, bedank hem met my dat hy ons op deze plaets, zoo
ryk aen zalige herinneringen, gebragt heeft....’
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‘Maer’ zegde Frederik ‘zou de vriend dit alles niet.....’
‘Wacht u wel, broeder onderbrak Wolfang van de inzigten van Frans te
onderzoeken..... Wy zyn allen werktuigen in de handen der almagt, en niemand zal
voor de daden van anderen rekening geven....... Frans handelt wel en moet zoo
handelen.’
Op het zelfde oogenblik trad de kunstschilder nader en werd gevolgd door den
slotbewaerder die, van eenen zwaren reesel sleutels voorzien, weldra den ingang
der wooning voor de dry vrienden ontsloot.
Echt schilderachtig was het vertoog van den ingang der wooning die, door hare
vormen, de laetste tydstippen der gothische bouwkunde aenduidde.
Het licht drong geheimvol door de spitsbogige vensterramen, in den voorgevel
uitgehouwen, en wierp op dit oogenblik de rykgeldeurde tinten der avondzon op de
witte wanden en het fyn bewerkt gewelfte der inkoomzael. In de diepte ontwaerde
men een dier reuzenachtige trappen welker steenen leunsels van de diepe kunde
der werklieden van vorige eeuwen getuigen. Het ranke eikenblad mengde zich met
de tengere halve spitskringen der gothische bouwkunde, en vertoonden voor het
oog een soort van kanten weessel, waervan het bestaen als raedselachtig toescheen,
zoo fyn en zoo ligt was het alles uitgewerkt. Aen het optreden van den trap, op
eenen fynen uitgewrochten pyler, bevond zich een klein steenen afbeelsel dat weldra
de aendacht des kunstschilders tot zich trok. Het stelde eene zittende vrouw voor
met eene soort van lange simaer overdekt, wier lange plooijen zich op het
bovengedeelte des pylers gingen uitspreiden en aen het geheel eenen piramidalen

Pieter Frans van Kerckhoven, Ziel en lichaem

145
vorm verleenden. Het aengezigt des beelds was naer den grond gewend en de
handen lagen op de knien in elkaer gekruist.
‘Heeft de kunstenaer daer door de ootmoedigheid willen verbeelden?’ sprak Frans,
terwyl hy het gewrocht van naby bezigtigde.
‘Neen’ antwoordde Wolfang ‘het is de ingetogenheid; het is de afzondering des
geestes; want daer door alleen kan men in de hoogte klimmen. De oude kunstenaers
deden nooit iets zonder inzigt; hunne gewrochten zyn sprekende boeken, waerin
wy hunne gedachten, hunne gevoelens kunnen lezen, en waer zy zeer dikwils in
opteekenden wat niet openlyk mogt geschreven of gezegd worden.’
Frans maekte zich bereid om den breeden trap op te klimmen; doch Wolfang,
hem terughoudende, zegde met eene zoete en vaderlyke stem:
‘Neen, nog niet, Frans. Eerst de ingetogenheid en later zullen wy de hoogte
bereiken. Ik ben hier in myne oude wooning en zal er u ontvangen: gy staet onder
myne bescherming en onder myn vaderlyk bevel; treden wy eerst hier in de voorzael.’
Frans voelde zich door die woorden, welke met de grootste zachtheid uitgesproken
werden, tot in de ziel geroerd, hy stapte den trap terug af, drukte de hand van
Wolfang en volgde hem met Frederik in het aengewezen verblyf. De poortier, een
braef eenvoudig landman, die ter zelfder tyd met het onderhoud van den uitgestrekten
tuin belast was, haestte zich de vensters der zael te ontsluiten en de geurige
avondlucht golfde binnen en had weldra de beslotene lucht van het vertrek
vervangen, Ouderwetsch was die zael en denkelyk nog in den
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zelfden toestand waerin zy over honderd jaren moest gesteld zyn. De wanden waren
met ligt groenen damast bekleed welke, in verscheidene gulden lysten gesloten,
als het ware, zoo vele eentoonige tafereelen uitmaekten. Het gewelf der zael
verbeeldde eene enkele schildery, waer men niet dan het blauwe uitspansel des
hemels, eenige kleine vogels en ligte wolkjes op ontdekken kon en dat, als het ware,
aen het verblyf eene ontzaggelyke uitgestrektheid verleende. Een breede
schoorsteen, uit gekleurden marmer samengesteld en met de schoonste versiersels
verrykt, verhief zich in het midden van een der wanden en gaf proeven, zoo niet
van den goeden smaek, ten minste van de kunde der beeldhouwers van de
achttiende eeuw.
Het gansche vertrek was als een tydstip eener vreemde historie dat men in de
vaderlandsche geschiedenis zou ingelast hebben. Zoo kwam het ten minste aen
den kunstryken Frans voor, die voor de zoo gezegde bouwkunde van de laffe eeuw
van Lodewyk XV. den grootsten afkeer gevoelde.
Na de bezigtiging van het verblyf, begaven de dry makkers zich aen het venster
en bewonderden het schoone schouwspel dat zich, by het ondergaen der zon, voor
hunne oogen aenbood:
‘Heilige herinnering!’ zuchtte Wolfang ‘hoe dikwils heb ik niet, hier op deze zelfde
plaets, uren van zaligheid gesleten! Hoe dikwils heb ik niet myne oogen op die wyde
uitgestrektheid laten zweven en, terwyl my de frische geur van het zoute water der
Schelde, op de vleugelen des zefiers toegewaeid werd, aen de grootheid gedacht
van het wezen dat alles bestuert, dat in alles leeft en ademt! Hoe dikwils heb ik my
op die
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stonden van het stoffelyke niet tot het geestelyke, van het zien tot het gevoel
opgeheven gevoeld en boven het aerdsche, boven het geschapene gezweefd!
Gelukkig, zalig waren my toen die stonden; zy waren als de voorbode van het
zielsgenot dat de algoede my later in zulke volle maet voorschonk......’
Nog lang mogelyk ware Wolfang in zyne bedenkingen voortgegaen, indien zyne
vrienden hem niet hadden doen opmerken dat de poortier een klein avondmael had
opgediend en het noodig was de krachten een weinig te herstellen. Men plaetste
zich aen tafel en het matige avondmael werd genuttigd.
Wanneer het eten geeindigd was, begaven zich de dry vrienden in den tuin, welke
zich achter het gebouw uitstrekte en, zoo wel als dit laetste, door de breede hofgracht
omgeven was. Wolfang scheen voor eerst door eene ingetogenheid vervoerd en
men wandelde eenigen tyd voort zonder een enkel woord te wisselen.
Dan, eensklaps hield Wolfang stil en, zyne twee makkers eene rustbank door
eenen acaciaboom overlommerd aenwyzende, deed hy hun ter zelfder tyd teeken
van met hem neder te zitten. Eenige stonden waren allen door het schoone
schouwspel getroffen, dat zich daer voor hunne oogen opdeed. Aen hunnen voet
bevonden zich uitgestrekte bloemperken wier hemelsche geur hunnen reuk kwam
streelen. Een kleine vyver, waer eene blanke zwaen dartelend in rondzweemde,
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 laetste stralen der
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achter de kim wykende zon nog gedeeltelyk opgehelderd, de rykste kleuren en
tinten aenbood, terwyl men in het oostelyk gedeelte der lucht reeds de tinteling der
starren begon te onderscheiden.
Wanneer men eenigen tyd in zachte bewondering had doorgebragt, sloeg Wolfang
eensklaps zyne blikken terug op het stille vyverwater en, op de zwaen wyzende,
zegde hy op eenen toon die van het diepste gevoel getuigde:
‘Er waren weleer twee zwanen op den vyver. Zoo blank en zoo rein als zy waren
ik en Lydia en zoo kalm als het leven der dichterlyke vogels, liep ook ons leven
voorby. Hoe dikwils heb ik hier niet met myne zuster, op deze zelfde bank hemelsche
uren gesleten. Wy bewonderden ook de nederdalende zon, die hare laetste stralen
in den hemel zond en dezelve in den Scheldeplas liet weêrspiegelen. 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 mymering. Eilaes! de zon daelt nog
immer even prachtig in het westen neder; de bloemen bezitten nog immer haren
balsemenden hemelgeur; doch in den vyver is maer eene zwaen meer. De eene
was de lieveling van Lydia en is met haer gestorven, de andere volgde weldra en
sedert dien tyd heeft men er geene twee te gelyk meer in het leven kunnen houden.
Treurig en eenzaem bragt er telkens een arme vogel zyn leven door. Wie weet of
deze niet, zoo als ik, naer eene betere wereld haekt en verlangt!.....’
Nauwelyks had Wolfang die woorden uitgesproken of de zwaen begon zachtjes
hare vleugelen boven het water uitteslaen en een geluid te geven dat, als eene
zoete
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klagt, door den omtrek rondgalmde. Was het de laetste zang waervan de dichters
spreken en welken de zwaen aenheft, wanneer zy voelt dat het leven haer gaet
ontvlieden? Zoo dacht Frederik, en Wolfang moest daervan overtuigd wezen, want
zyne armen naer het zachte dier uitreikende, riep hy, als in eene zielsontzetting
weggevoerd:
‘Zing! zachte vogel, zing! en leer my hoe, by de laetste stonden onzes levens,
onze stem het zachtste geluid moet geven, hoe onze ziel door de hoogste harmony
moet overgoten wezen!..... Zing! zachte vogel, zing! en laet, voor de eerste mael
uws levens, laet by den stond van uw verscheiden, de harmony die in u woont met
weelderigheid uitvlieten! o Ja, zing! en wen uw zang zal geeindigd wezen, dat dan
uw geest naer andere wereld opvare, zich by zynen lieveling ga vervoegen en aen
Lydia eene voorbode myner komst weze!......’
‘Wolfang! Wolfang!’ riep Frederik, de hand des toonkundigen grypende, ‘welke
treurige voorzegging laet gy aen uwen mond ontvallen: gy pynigt de ziel uws
broeders!.....’
‘Gy zult my weldra als de zwaen mynen laetsten 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! gy doet my de tranen uit de oogen
bersten!’
‘Laet ze gerust stroomen, uwe tranen, Frederik, wederhou uw gevoel niet.......
maer vrees ook niet de waerheid te zien en te hooren..... zie! zie!’ riep nu Wolfang,
de handen weder tot de zwaen rigtende ‘zie! zie!’
De beide vrienden waren oplettend en zagen met de

Pieter Frans van Kerckhoven, Ziel en lichaem

150
grootste verbaesdheid de zwaen, welke thans haren zang gestaekt had, zachtjes
den langen tengeren hals uitrekken, hem op den gladden spiegel des waters
neêrstryken en onbeweegbaer voortdryven. Een zachte wind voerde het dier naer
den kant des vyvers waer de dry vrienden zich bevonden. Frans sprong nu eensklaps
van de zitbank regt, snelde tot het water en, den blanken vogel opligtende, riep hy
uit:
‘By myn woord! het arme dier heeft den laetsten snik gegeven. Ik heb nimmer
aen het gezegde der dichters over den zang der zwanen willen gelooven en thans
heb ik dien zang gehoord en ik heb my kunnen overtuigen, dat het inderdaed een
lykzang geweest is.’
En de jongeling bragt den levenloozen vogel voor de voeten van Wolfang.
‘Het is de zwaen niet meer!’ zegde de toonkundige. ‘Wat er edel in het lichaem
bestond is tot zynen oorsprong terug geklommen en wacht daer eene nieuwe betere
bestemming. Het heeft zyn kleedsel aen de aerde overgelaten, opdat het weder in
haren schoot terug moge treden en schoonere vormen voortbrengen.
En van de bank regtstaende, trad Wolfang verder.
De twee vrienden volgden hem stilzwygend op. Frederik klemde zich weldra aen
zynen arm vast en Frans, eenige stappen achteruit blyvende, scheen thans in eene
diepe mymering te verdwalen. Zyne ontroering geleek echter, onder geen enkel
opzigt, aen de geestontsteltenis waer door Wolfang en Frederik zich weggesleept
voelden. De kunstschilder begon by zich zelven te berekenen of hy, sedert de
aenkomst op het landgoed, reeds eenige dingen had kunnen opmerken welke hem
voor den goeden uitslag van den in werkgestelden geneesmiddel
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konden doen hopen. Dan, hy vond tot hier toe weinig. Hy zag wel dat de toonkundige
dieper dan naer gewoonte ontsteld was; doch zou zulks tot een goed, tot het
gewenschte doel leiden? - Ziedaer wat voor hem immer een raedsel bleef. Hy trachtte
nogtans, zoo veel mogelyk, moed te scheppen en, wanneer hy zich den geest weder
versterkt geloofde, verhaestte hy zyne stappen en ging zich by de twee vrienden
terug voegen. - Wolfang was op dit oogenblik bezig met Frederik over het geluk der
bovenaerdsche wereld te spreken. Hy zegde:
‘Indien het een teeken is, vriend en broeder Frederik, wanneer de geest zich op
eene buitengewoone wyze versterkt voelt, dat de dood nakend is, dan moet ik
gelooven, dat het einde myns levens zich niet lang meer zal laten wachten. Ik kan
u niet uitleggen wat ik thans in myn brein, in myn hart, in myne ziel voel rondwoelen.
Het schynt my op dit oogenblik dat geene geestenkracht op de aerde boven de
myne gaen kan. Eene nieuwe wereld staet voor de oogen myns geestes; ik zie al
myne afgeloopene levensdagen als in eenen spiegel voor myne oogen hervoortreden;
ik begryp wat ik weleer slechts op eene onduidelyke wyze gevoelde, ik begin myn
gevoel te begrypen en kan het byna uitleggen. - Ik zou het uitleggen, indien ik niet
overtuigd ware dat gy myne woorden niet kunt begrygen; omdat gy u niet op die
zelfde hoogte bevindt!....... Verwonderlyk! verbazend! Het gevoel wordt voor my als
een stoffelyke zael!...... Vriend! vriend! eene eeuw van martelie, eene eeuv in de
grootste folteringen doorgebragt, ware niet te veel om het geluk te koopen welk ik
op dit oogenblik smaek. Alles, al wat kennis op aerde mag genoemd worden, staet
in de wezenlykheid voor myne oogen: ik
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zie, ik besef, ik voel het alles: het is het grootste wereldsche genot dat men op aerde
kan smaken!.... ô Diepe geleerden! ô groote geesten die op de aerde soms
uitgeblonken hebben! hebt gy ook dit heil eens genoten, dan voel ik dat gy in uwen
reuzenarbeid gelukkig zyt geweest; dan versta ik dat gy moeds genoeg gehad hebt
om nacht en dag de geheimen der natuer te onderzoeken en uwen schat van kennis,
met een greintje te gelyk, op te stapelen, en met korrels zand ontzaggelyke bergen
hebt kunnen vormen......’
‘Wolfang! Wolfang!’ riep Frederik ‘gy doet my liet hart in verlangen branden, zeg
toch wat ziet gy?’
‘Ik zie alles broeder, ik tast datgene wat voor uw oog onzigtbaer is, ik zie de lucht
die wy inademen, die ons omgeeft; ik zie het licht dat in en door de natuer zweeft.
Alles is voor myn oog doorschynend geworden; ik kan met mynen geest alles
doordringen! De natuer heeft voor my geen dekkleed meer, geene buitenvormen
die my beletten het binnengestel te onderzoeken. Er bestaen voor myn oog geene
afgezonderde plaetsen meer!....’
‘Wat ziet gy nog, broeder?’
‘Ik zie de dingen zoo als ze zyn, Frederik. Eilaes! hoe lang en hoe diep is men
reeds verdwaeld geweest!
‘Ziet gy ook wat er te Dusseldorf in het huis van mynen vriend Walter geschiedt?’
vroeg Frans met eenen zachten glimlach.
Die woorden deden als eenen elektrieken schok door het lichaem van Wolfang
ryzen. Hy antwoordde.
‘Ik zie, Frans, wat er in uw hart omgaet, ik zie dat gy eene goede inborst bezit;
doch dat gy soms niet al te voorzigtig te werk gaet. Ik zie dat gy een echte vriend
zyt: een ander zou zoo niet oordeelen. Geef ons
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uwe hand; zy is waerd dat wy ze in de onze klemmen....
Frans trad beschaemd nader en liet zich de handen door zyne twee makkers
drukken. Wolfang bezag den kunstschilder strak in de oogen, en ging na eene korte
poos stilzwygen voort:
‘En, ja, ik zie ook, vriend Frans, wat er te Dusseldorf in het huis van uwen vriend
Walter geschiedt..... Walter ligt op zyn rustbed uitgestrekt; aen zyne bedsponde
zitten twee vrouwen en die twee vrouwen smelten in overvloedige tranen. Naest
het ledekant staet een eerbiedwaerdige grysaerd en leest luid uit een gebedenboek.
Eene witte kaers bevindt zich in de handen van Walter. Uw vriend gaet binnen
eenige stonden den laetsten adem uitblazen.....’
‘God! God!’ riep Frans en hy wierp zich weenend in de armen van Frederik. ‘Is
dat waerheid!’ ging hy voort. ‘God! Wolfang, waerom my zoo de ziel verscheuren!
waerom die woorden niet terug gehouden! waerom my de waerheid niet verborgen,
indien gy waerheid spreekt, en zoo gy...... maer neen, neen! gy zoudt my die smart
niet noodeloos willen veroorzaken, om u over myn ongeloof van daer even te
wreken.....’
‘Arme vriend’ zuchtte Wolfang ‘gy kent myn hart nog niet! getroost u: het lyden
van Walter gaet een einde nemen; zyne ziel gaet voor eeuwig van al wat aerdsch
is gezuiverd worden! zy ondergaet hare laetste zuivering!.....’
Frans scheen nu op eens te bedaren. Hy hergreep, zoo goed hy kon, zynen moed,
en droogde de tranen af die op zyne wangen in overvloed biggelden.
Nog eenigen tyd bleven de vrienden in den tuin rondwandelen. Eindelyk keerden
zy naer de wooning terug en hernamen hunne plaets in de voorzael.
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Frans bleef nog immer neêrslagtig en kampte tegen den indruk welke de gezegden
van Wolfang over Walter op zyne ziel gedaen hadden. Frederik liet de oogen slechts
van den eenen vriend naer den anderen gaen en scheen, langs den eenen kant, in
zyne ziel te zoeken wat hy ter vertroosting van Frans zou gezegd hebben, terwyl
hy, langs eene andere zyde, zich door de treurige voorzeggingen van Wolfang
geschokt voelde.
Omstreeks eene halve uer bleef men in eene nagenoeg ononderbrokene stilte
doorbrengen. Dan stond Wolfang regt en zegde, dat het tyd was om zich ter rust te
begeven. Zonder opmerking werd er aen die uitnoodiging voldaen. Men ontstak de
kaersen en klom den breeden trap op. De twee jonge vrienden moesten den nacht
op dezelfde kamer doorbrengen en Wolfang vertrok zich alleen in een ander verblyf
en dit wel op de kamer waer Lydia haer laetste levensuer had doorgebragt.
‘Verwonderlyke Wolfang!’ riep Frans uit, wanneer hy zich met Frederik alleen op
de kamer bevond. ‘Verwonderlyke Wolfang met zyne vreemde woorden en zyne
voorzeggingen! Ik kan wel geen vast geloof aen zyne droomeryen hechten en toch
heb ik my het hart als voelen toeknypen, wanneer hy my daer in eenige woorden
den akeligen toestand van Walter heeft afgeschilderd. En nog, vriend, nog voel ik
de onrust in mynen boezem branden. Het schynt my de beeldtenis van mynen
duitschen vriend voor myne oogen te zien; my dunkt ik zie hem op het ziekbed
uitgestrekt; ik zie zyne moeder en zuster, door de droefheid overwonnen, aen zyn
ledekant geknield en zyne doodbleeke handen met hare tranen besproeijen.......
Wat beleekent toch die aendoening?’
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‘Wie zal het u uitleggen’ sprak Frederik ‘wie kent de geheimen der ziel?’
‘Gy hebt gelyk’ zegde Frans ‘zoeken wy niet langer na dit alles en begeven wy
ons ter rust.’
De twee vrienden betrokken hunne rustbedden en gingen den slaep afwachten.
Dan, de slaep scheen beiden te onlvlugten en, welke wendingen Frans en Frederik
ook aen hunne lichamen gaven, hoe sprakeloos zy ook bleven, hoe digt zy de oogen
ook toenepen, niets was bekwaem om hen in rust te dompelen. Frans werd eindelyk
dien toestand moede en, het hoofd half opligtende en hetzelve met de hand
ondersteunende, sprak hy, naer Frederik opziende, dien hy gemakkelyk, by het
flauwe licht der maen, aen de andere zyde van het vertrek kon ontwaren:
‘Frederik, slaept gy?’
‘Ik kan niet slapen’ was het antwoord ‘het hoofd schynt my te branden.’
‘Juist zoo als ik’ hernam Frans ‘en daerby voel ik in myn binnenste eene onrust
die ik u niet kan uitleggen. Ik kan de gedachte van Walter niet uit mynen geest
verdryven..... Zie, Frederik, ik ben geen goddelooze, gy weet het; maer ik ben ook
van de godsdienstigste niet. Welnu, ik voel een verlangen in myne ziel opryzen 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 ‘laet u dien stond ter vertroosting nuttig wezen. Bid, vriend: het gebed is een
der schoonste gaven welke aen het schepsel door den schepper verleend zyn.
Laten wy te samen voor Walter bidden.’
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‘Ja, vriend, bidden wy.....’ zegde Frans met eene verkropte stem.
En de jongelingen baden in stilte.
Geen twee minuten waren er verloopen, sedert beide hunne gedachten tot den
hemel stuerden, wanneer eensklaps eene deur op de kamer werd geopend en er
een persoon binnen trad. Frans spalkte de oogen zoo wyd mogelyk open en, by
den schyn van het stille maenlicht, zag hy eenen jongeling op de kamer treden, tot
zyne bedstede naderen, het hoofd tot hem bukken, zyne hand aenraken en zich
langs de andere deur verwyderen. De kunstschilder beefde in al zyne lidmaten en
zoodra er een geluid uit zynen gorgel kon opkomen, riep hy op eenen angstigen
toon:
‘Walter! het is Walter! Frederik, hebt gy hem niet gezien?’
‘Ik heb hem meenen te herkennen’ zegde de jongeling.
‘ô Ik ben er zeker van!’ riep Frans ‘hy heeft my scherp genoeg in de oogen bezien
en zyne hand heeft myne hand aengeraekt. Doodkoud was die aenraking!... God!
God! hy is gestorven, de arme Walter, ik twyfel er niet aen!.....’
‘Hy heeft ons zynen laetsten vaerwel komen brengen’ zegde Frederik ‘laten wy
onze gebeden hernemen.’
En de twee jongelingen zonden weder hunne verzuchtingen tot hem die, volgens
eene dichterlyke uitdrukking, nacht en dag zyn vaderlyk oor tot zyne kinderen gerigt
houdt. Wanneer zy zoo nog eenen geruimen tyd hadden doorgebragt, sprong Frans
van zyne legerstede, trok zyne kleederen aen, ontstak het licht en ging zich aen
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het open venster der kamer plaetsen. Frederik kwam hem weldra vervoegen en
beide ontstaken nu hunne pypen en bleven over het vreemde verschynsel
redekavelen. Allengs verging de aendoening van Frans; zyne ziel geraekte meer
gestild; zyne gedachten namen eene andere wending en weldra wilde hy Frederik
doen bekennen, dat wat zy gezien hadden slechts eene zinbetoovering geweest
was, door den halven slaep voortgebragt, en die haer bestaen aen de woorden van
Wolfang over Walter verschuldigd was, of liever, dat zy niets gezien hadden. Frederik
wilde die verklaring niet bytreden en hield staende, dat hy iemand gezien had en
dat die iemand wonderwel aen Walter geleek, voor zooveel hy zich de beeldtenis
des jongelings kon herinneren.
‘Dan is het mogelyk eene poets van Wolfang geweest?’ zegde Frans.
Die woorden vielen pynigend op de ziel van Frederik: hy kon zich dit volgens hem
verharde, overdrevene ongeloof van zynen vriend niet uitleggen en hy antwoordde,
met eene zigtbare droefheid op het gelaet;
‘Vriend, gy zyt onregtveerdig en onregtveerdiger op dit oogenblik dan gy ooit
geweest zyt. Noem Wolfang eenen droomer, eenen geestdryver, al wat gy wilt; ik
kan zulks aen uwen stoffelyken geest vergeven; maer eigen hem den naem van
poetsenmaker niet toe; verlaeg hem niet op die wyze. 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 zyns vriends drukkende ‘vergeef my, ik voel dat ik onregtveerdig geweest ben.
Myh hoofd is verward: ik weet niet goed wat ik zeg.’
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Frederik antwoordde slechts met eenen warmen handdruk op de gezegden van
zynen makker en beide bleven nu eenigen tyd spraekloos hunne pypen voortrooken.
Eensklaps greep Frans zynen vriend by den arm en wees hem twee schimmen
aen die in den tuin schenen voort te wandelen.
‘Is dat Wolfang niet?’ vroeg Frans.
‘En Lydia’ zègde Frederik ‘ik zie haer blanke kleed in de halve duisternis lichten.’
En, alsof beide door eene zelfde gedachte waren bestuerd geworden, legden zy
hunne pypen neder en slopen, zoo stil mogelyk, uit hun nachtverblyf. In de duisternis
voorttastende, en na eenige stonden in de uitgestrekte wooning rond gedoold te
hebben, kwamen zy eindelyk aen de poort die op den tuin zag. Zy vonden dezelve
langs binnen toegegrendeld.
‘Onze oogen zullen ons bedrogen hebben’ zegde Frans ‘hoe kan Wolfang hier
uit zyn getreden?’
‘Laten wy aen de voorpoort gaen zien’ zegde Frederik.
Men snelde tot de voordeur; maer ook deze was toegesloten en het was hun zelfs
onmogelyk die te openen. Frans gaf echter den moed niet op en, terug naer het
achtergedeelte des gebouws snellende, opende hy eene vensterraem en was met
een sprong in den tuin. Frederik volgde hem en beide traden de smalle lanen van
den hof in. Nauwelyks waren zy eenige stappen voortgetreden of zy ontwaerden
Wolfang. Frans bemerkte wel dat de toonkundige met iemand in gesprek moest
zyn; doch kon dien tweeden persoon niet onderscheiden: slechts aen de houding
van Wolfang zou hy geloofd hebben dat er iemand naest de zyde van den toonkun-
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digen zweefde. Frederik integendeel zag zeer wel, zoo hy zegde, dat het Lydia was.
Het zachte licht dat haer omstraelde, liet den jongeling zelfs toe hare minste
bewegingen gade te slaen en de vormen haers ranken lichaems op de klaerste en
duidelykste wyze te onderzoeken. Met kloppend hart en hygenden boezem bleven
de twee vrienden hunnen verwonderlyken makker naoogen en op eenigen afstand
opvolgen. - Wanneer Wolfang tot aen de rustbank, waer hy des avonds gezeten
had, genaderd was, zag Frederik dat hy zyne gezellin naest zyne zyde deed plaets
nemen en haer hoofd zachtjes op zynen boezem trok. Eene innige samenspraek
begon.
Frans en Frederik bereikten eenen zyweg en naderden, ongezien en zydelings,
tot op eenen korten afstand van de rustbank, van waer zy niet alleen alles konden
nastaren; maer waer zelfs aen Frederik geen enkel woord kon ontsnappen.
Zie hier wat er, volgens Frederik, tusschen Wolfang en het verschynsel plaets
greep en welke woorden er werden gewisseld:
‘Zuster’ zegde Wolfang ‘ik ben blyde dat myn ballingschap op aerde een einde
gaet nemen en dat ik weldra met u voor eeuwig in andere wereld, in de wereld der
eeuwigheid vereenigd zal wezen. Gy hebt myn voorgevoelen komen bevestigen en
het is de heilrykste boodschap die gy my ooit gebragt hebt.....’
‘Ik stond, broeder, voor de glorie van den Algeest gebogen en voelde dat er eene
groote vreugde aenstaende was. Ik verblydde er my in. Eensklaps steeg er eene
gereinigde ziel uit het duister en kwam het heilig koor veigrooten en zich in het
oneindige licht en leven ver-
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smelten. De harmony der vreugde klonk luid en galmde door het heilig der heiligen:
– Eer en glorie in alle eeuwigheid, klonk het, aen den geest die, van het onriene
gezuiverd, tot zynen eersten oorsprong terug is opgeklommen! - Nauwelyks had
die stem geklonken of ik zag den geest.’
‘Ik ken hem’ zegde Wolfang ‘het was de vriend van een myner vrienden. Zyn
naem op aerde was Walter.’
‘Ja, broeder, en een ander geest vloog uit de hemelsche schaer en vervoegde
zich met den aenkomenden broeder.’
‘Het was de geest van haer die men weleer op de wereld Anna noemde. Het was
de zuster zyner ziel....’
‘Ja, broeder’ vervolgde Lydia ‘zoo was het. Ik voelde op dit oogenblik myn gevoel
tot den hoogsten graed gevoerd en, kon een geest weenen, dan had ik voorzeker
tranen gestort.... De alvader had my verstaen en ik voelde weldra zyne inwendige
spraek. Die spraek zegde my: - zuster, de zelfde blydschap als van deze twee staet
u te wachten: uw broeder ook zal weldra de aerdsche banden slaken en in ons
midden treden.’
‘Zuster, lieve zuster’ zegde Wolfang ‘ik haek naer dien gelukkigen stond. Myne
ziel smelt in het hemelsche gevoel...... Doch, zeg my, waerom voel ik terzelfder tyd
in myne ziel een gevoel der aerde; waerom woelt de onrust my in den boezem?....
Er gaet iets vreemds, iets vreeselyks in my om!.....’
‘De laetste stryd der zuivering gaet eenen aenvang nemen’ zegde Lydia. ‘Moed,
broeder, het is het laetste gevecht.’
‘Ja, gy zegt wel, zuster, ik voel het; de aerdsche
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banden willen mynen geest, willen myne ziel beklemmen. Wereldsche gevoelens
wellen in mynen boezem op. Zuster, lieve Lydia, ik zie uwe beeldtenis met andere
oogen dan ik dezelve ooit gezien heb..... Wordt gy niet gewaer hoe my het bloed
naer het hoofd klimt, hoe myne oogen branden..... Zuster, zuster, verwyder u! laet
my mynen stryd alleen doorstryden! Ik ben ongelukkig..... Ik zie, voor de eerste
mael, met wereldsche oogen, dat gy schoon zyt.... [?] ô Bezie my zoo niet met die
blauwe blikken, waer by het opael in reinheid en zachtheid verliest! laet die zyden
hairen tegen myne wangen niet ruischen! ontneem die zachte uitdrukking aen uwen
roozenmond en dien hemelschen bloos aen uwe wangen, zoo zacht als het dons
der zwaen..... ô God. God! ik voel myn lichaem branden! Lydia, meisje, verwyder
u...... of ik zou u aenbidden!.....’
En Wolfang stootte zachtjes het hoofd van Lydia van zyne borst weg en een vloed
van tranen ontsprong aen zyne oogen. Lydia vouwde de handen te samen, sloeg
hare blikken ten hemel en scheen te bidden.
‘God!’ zuchtte Wolfang ‘die kelk is bitter; laet hem van my weggaen, indien zulks
met uwen wil overeen komt!.....’
Eene poos stilzwygen volgde hier op. Eindelyk rigtte Wolfang weder het hoofd
regt, droogde zyne tranen af en sloeg eenen kalmen blik op Lydia:
‘Myn hemelsche broeder!’ sprak de maget en zy kwam haer hoofd terug op
Wolfangs boezem plaetsen:
‘Zuster, spreek my van het geluk der eeuwigheid!’
Het meisje sloeg hare armen om den hals van Wolfang en staerde, met eenen
reinen, hemelschen wellust, in de oogen haers broeders.
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‘Zyn ook de andere geesten met zulke hemelsche vormen als gy omkleed, lieve
zuster?’
‘Tot hier toe hebt gy my slechts onder eenen bedriegelyken aerdschen vorm
gezien, broeder’ was het antwoord, ‘en hoe schoon u die aerdsche vorm ook moge
toeschynen, hy is niets in vergelyk met den vorm des geestes, waervan hy slechts
een ruw omkleedsel is. Laten wy met het gevoel opklimmen, Wolfang, en gy zult
den hemelschen voorsmaek genieten.’
Op den zelfden stond werden de oogen van het paer toegeloken en beide bleven
onbeweegbaer zitten. Zy waren tot de wereld des gevoels opgestegen en baden in
de grootheid van den onbegrensden oppergeest, van den vader uit wien alle goed
uitstraelt en tot wien alle goed terugkeert. Ruim eene halve uer bleven Wolfang en
Lydia in dezelfde houding en spraekloos. Frans en Frederik hielden hunne oogen
onveranderlyk op den wonderbaren vriend gevestigd en Frederik verstomde, wanneer
hy eensklaps gewaer werd dat Lydia verdwenen was, zonder dat hy had kunnen
zien op welken stond noch op welke wyze. Wolfang bleef nog eenigen tyd in zyne
zelfde roerloosheid. Eindelyk verhief hy het hoofd, ontsloot. de oogen, staerde
eenige stonden voor zich heen en dan van de bank regstaende, sloeg hy den weg
der wooning in. De twee jongere vrienden volgden hem van verre op, zagen hem
tot de poort naderen, en hoe groot was niet hunne verwondering, wanneer zy den
toonkundige, als het ware, door de vastgeslotene deur zagen smelten en verdwynen.
Hadden hunne oogen hen bedrogen? De kunstschilder beweerde het.
Frans en Frederik traden de wooning binnen langs waer zy in den tuin waren
geklommen en gingen zich
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verzekeren dat de deuren, zoo als te voren, gesloten waren gebleven. Zy klommen
den trap op en aen de deur van het nachtverblyf van Wolfang genaderd, bleven zy
eenige stonden met de grootste aendacht luisteren. Zy hoorden niets dan eene
zachte ademhaling, welke zy niet dan aen Wolfang, die ongetwyfeld in eenen zachten
slaep gedompeld was, konden toeschryven. Beide vrienden gingen alsdan hun
nachtverblyf terug vinden. Frederik herhaelde zynen 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. Wy zyn beide ylhoofdig, zegde hy,
en wy weten niet wat wy zien, noch verstaen niet wat wy hooren. Het was slechts
tegen den morgend dat zy eenige uren den verkwikkenden slaep mogten genieten.
Wanneer de dry makkers des morgends in de beneden zael vergaderd waren,
om den ontbyt te nemen, zegde Wolfang:
‘Myne goede vrienden, ik weet niet wat ik in myn lichaem gewaer worde; maer ik
voel my zwak en krank en door eene onrust overvallen die ik u onnoodig zou poogen
uitteleggen, daer ik ze zelf niet kan begrypen. Gaerne had ik met u nog eenige
dagen op dit zomerverblyf doorgebragt; doch ik kan niet; ik moet naer myne wooning
in de stad terug. - Ik heb er dezen nacht de waerschouwing van gekregen.....’
‘Vriend Wolfang’ zegde Frans ‘hoe hebt gy?.....’
‘Vraeg my geenen uitleg’ onderbrak de toonkundige ‘ik kan, ik mag u dien niet
geven..... Voldoet aen myn verlangen, myne goede vrienden: het is de laetste dinst
dien ik van u zal vergen.’
‘Wy zullen vertrekken, beste Wolfang’ zegde Fre-

Pieter Frans van Kerckhoven, Ziel en lichaem

164
derik ‘wy zullen oogenblikkelyk vertrekken.... Zoudt gy den weg te voet kunnen
afleggen?.....’
‘Ik zal naer een rytuig gaen uitzien’ zegde Frans, en op den zelfden stond maekte
hy zich bereid om de kamer te verlaten. Wolfang antwoordde niet; doch zyne blikken
gaven genoeg te kennen, dat hy zich daer geenszins zou tegen gesteld hebben.
Frans vertrok, vroeg aen den slotbewaerder welk bewoond buitengoed het digst
gelegen was en, van de noodige inlichtingen voorzien, verliet hy het kasteel. Het
gelukte juist dat hy by goede kennissen mogt aenkloppen en eene halve uer later
keerde hy met een rytuig terug.
Frederik had intusschen alles in gereedheid gebragt en het was met de teekens
der grootste deelneming en droefheid, dat hy thans aen Frans deed opmerken,
welke veranderingen zich reeds op het wezen van Wolfang vertoonden. Frans
schudde het hoofd met een diep medelyden en, zoo ver reeds had de toonkundige
in krachten afgenomen, dat men verpligt was hem te ondersteunen ten einde hem
het rytuig te doen bereiken. De verwoesting had zich het lichaem van Wolfang ten
prooi gemaekt.
Het hart door droefheid overgoten, trok men naer Antwerpen terug. Wolfang sprak
geen enkel woord tydens de korte reize en hield gedurende byna al den tyd de
oogen digt gesloten; doch op zyn aengezigt, dat allengs bleeker werd, bleef eene
zalige uitdrukking geprent.
Wanneer men de stad en de wooning van Wolfang bereikt had, bragt men hem
naer zyn slaepvertrek en de kranke strekte zich op zyne legerstede uit. Tranen
blonken in de oogen van Frederik en Frans; de laetste
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inzonderheid voelde in zyne ziel eene soort van zelfsverwyt opryzen. Hy verweet
zich, door den ruwen middel welken hy in't werk gesteld had, nadeel aen Wolfang
te hebben toegebragt en mogelyk zyne dood te hebben veroorzaekt. Hy kon zich
slechts eenigzins troosten by de gedachte, dat hy met zuivere inzigten gewerkt had
en slechts het welzyn van den braven vriend in het oog had genomen.
De twee jongelieden wedyverden om hunne diensten aen Wolfang aentebieden;
doch deze vergenoegde zich met hun zyne erkentenis door eenen gevoelvollen
handdruk te betuigen, zeggende, dat hy niets dan rust en kalmte noodig had.
De twee beste geneesheeren der stad werden by den kranke geroepen. Beide
getuigden dat zy geene ziekte by den heer Wolfang konden ontdekken en dat het
noodig was den volgenden dag aftewachten, alvorens iets te kunnen beslissen en
een gevolgd geneesstelsel te beproeven.
Wanneer de avond reeds lang gevallen was, zaten de twee vrienden nog immer
naest de sponde van den zieken. Wolfang was op dien stond in eenen zachten
slaep gezonken en men liet hem ongestoord, hopende dat die kalme rust zyne
krachten zou hersteld hebben. Die hoop scheen niet zoo ongegrond; want omstreeks
tien ure ontwaekte Wolfang, opende de oogen en de twee vrienden zagen met eene
innige blydschap dat daer als een nieuw leven uit straelde. De toonkundige plaetste
zich overeind op zyn rustbedde, vroeg eenen teug rein water, en nam alsdan het
woord op:
‘Myne lieve vrienden’ zegde hy ‘myne loopbaen reikt aen haer einde. Morgen zal
ik opgehouden hebben
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te leven en er zal van Wolfang niets meer op de wereld bestaen dan wat stof en
asch mag genoemd worden. Myne gedachtenis zal denkelyk in uwe zielen alleen
blyven leven en gy zult meermaels nog aen Wolfang denken. De wereld, ik weet
het, heeft my meesttyds als een dwaes aengezien..... Ik heb u reeds andermael
gezegd, wanneer en waerom men zulk een oordeel strykt. Gy, Frederik, door het
hooge gevoel voorgelicht, gy hebt myn gevoel begrepen; gy zyt my een broeder op
aerde geweest..... Het spyt my dat ik u in het midden der baen moet verlaten.......
doch, ja, ik hoop het, wy zullen elkaer eens als broeders in het bovenaerdsche leven
terug vinden.......... Gy, Frans, zyt my een innige aerdsche vriend geworden; ik heb
uw hart sints 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 geoorlofd den waerom
daervan op te zoeken..... Dan, gy ook, ik weet het, gy zult meermaels aen uwen
vriend Wolfang denken, en is uw gevoel niet zoo als dit van Frederik, het zal toch
een teder gevoel wezen en myn geest zal er zich in verheugen......’
Hier werd de stem van den kranken onderbroken door luide snikken welke uit de
borst der twee jongelingen opstegen.
‘Wolfang! broeder!’ stamelde Frederik ‘ô spreek toch zoo niet! gy zult immers nog
niet van de aerde verdwynen! gy kunt niet, gy moogt niet: ik heb u tot steun noodig
en gy moogt uwen broeder niet verlaten!.......’
‘Zoo als de zwaen, zing ik sedert gisteren mynen
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laetsten zang, Frederik’ hernam de toonkundige ‘ween niet, broeder, myne woorden
zyn reeds treurig genoeg en voldoende om het hart te breken. Van uit het hooge
der geestenwereld, van uit het onbegrensde ryk des gevoelen zal ik op uw waken......
u versterken..... en gy zult..... - ja, en de wil van God zal over u geschieden. Ja, hy
alleen kent de verschillende wegen die tot het zelfde doel, die tot hem leiden! Moed,
broeder, moed en sterkte!..... Ik heb aen u gedacht....’
Frederik bukte treurig hel hoofd en bleef in tranen versmolten.
Nu sprak Frans:
‘Beste Wolfang, gy kent myn hart en gy weet dat myne inzigten immer zuiver
geweest zyn. Vergeeft gy my wat ik tegen u mag aengewend hebben en dat u zou
kunnen schadelyk geweest zyn?.....’
‘Gy hebt my niets dan goed toegebragt’ hernam Wolfang, de hand van Frans
grypende en dezelve drukkende, zoo veel het hem de afnemende krachten nog
toelieten ‘wat gy gedaen hebt, is goed gedaen geweest en moest zoo geschieden.
Ik mag en kan er u slechts dankbaer over wezen.’
‘Dank, heb dank, Wolfang! gy ligt my, door die woorden, een zwaer gewigt van
het hart; en laet my thans toe u nog eene laetste vraeg te doen.’
‘Spreek, Frans, ik luister.’
‘Zult gy de wereld verlaten, Wolfang, met de overtuiging van de waerheid der
gevoelens welke gy 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 onveranderlyk.....’
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En op den zelfden stond, zyne handen voor zich uitstekende, ging Wolfang met
eene zachte stem voort:
‘Het uer der verlossing is gekomen! Daer is Lydia! daer is myne zuster!.....?
Frans en Frederik voelden zich door die woorden het lichaem geschokt. Zy
meenden iemand tusschen hen beiden te zien voor het bed stappen, het scheen
hun dat zy den naem ‘Wolfang! broeder!’ op eenen hemelschen toon hoorden
uitspreken, en dat een balsemgeur - dezelfde welke Frans in andere omstandigheden
reeds had gewaer geworden - zich door het vertrek verspreidde. Verder zagen of
hoorden de twee vrienden niets meer. Zy vielen beide in bezwyming voor het ledekant
neder.
Wanneer Frans eene halve uer later het bewustzyn herkregen had, zag hy naest
zich in den leunstoel zynen vriend Frederik nog immer in zwym, en op het ledekant
lag het levenloos lichaem van Wolfang uitgestrekt. - De frische kleuren waren thans
op het wezen van Wolfang terug gekeerd.
Frans schelde om de bedienden van den afgestorven te roepen, en de wooning
van Wolfang verkreeg weldra het gewoone voorkomen van een lykhuis. De
bedienden waren ontroostbaer by het verlies huns meesters.
Frans deed nu, het hart door droefheid overstelpt, zynen vriend Frederik in een
rytuig plaetsen en begeleidde hem naer deszelfs wooning.
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VIII. Hoofdstuk.
Groot was de droefheid der ouders van Frederik, wanneer zy den jongeling in den
rampzaligen toestand ontvingen, waer in hem het verscheiden van Wolfang gebragt
had. Men liet niet na aen Frans te vragen waer en op welke wyze de ziekte Frederik
had overvallen; doch de kunstchilder zegde zoo weing mogelyk van de waerheid
en wachtte zich wel de oorzaek uitteleggen waeraen hy dacht dien ramp verschuldigd
te zyn. En toch, dan zelfs wanneer hy de zaken, zoo als zy waren, had willen
blootleggen, hadden hem de ouders daerom begrepen, 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 zynen toestand kon gewaer worden.
Van de eene bezwymdheid viel hy in de andere en al de middelen die men
aenwendde om hem de levenskragten terug te geven, waren vergeefsch. Wanneer
tegen den avond de geneesheer, voor de derde reis, terug kwam, sprak Frans
gedurende eenen geruimen tyd met hem en legde zoo goed mogelyk de geestgestel-
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tenis des zieken uit, zonder nogtans iets van het wonderbaer leven van Wolfang
noch 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 hy meer op de morele dan
wel op de geneeskundige middelen rekende. Hy deed gevolgentlyk aen Frans
verstaen, dat hy zynen vriend eenen grooten dienst zou bewyzen met hem gedurende
zyne ziekte bytestaen, hem zoo weinig mogelyk 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 wel niet noodig dezen raed aen Frans te geven; want
van den eersten oogenblik af had hy besloten zich gansch en geheel aen zynen
vriend op te offeren en hem niet te verlaten, zoo lang er eenige hoop op herstelling
overbleef of zoo lang zynen dienst van het minste nut kon wezen. Frans bragt den
nacht met den vader van Frederik aen de bedsponde des zieken door. Geene
verandering kon men in dezen bespeuren; hy lag nog altyd bewusteloos en slechts
de ademhalingen, die zyne borst ligtjes deden golven, lieten zien dat het leven in
den jongeling niet gansch uitgedoofd was. Ook de volgende dag gaf geene minste
hoop op beternis en het was slechts tegen den avond van den derden dag, dat men
eene merkelyke verandering kon gewaer worden. Frederik had de oogen geopend,
de hand van zynen trouwen vriend zachtjes geklemd en voor de eerstemael eenen
teug water genuttigd. Die kleine strael van hoop deed reeds eene groote blydschap
in de ziel van den kunstschilder ontstaen. Zyne blikken alleen gaven die vreugde
te kennen; want hy deed teeken aen Frederik van zich kalm
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en bedaerd te houden en zelfs geene moeite te doen om eenige woorden te uiten.
Frederik gehoorzaemde aen die uitnoodiging en zulks had voor goed gevolg, dat
hy zachtjes insluimerde en eenen kalmen slaep mogt genieten.
Frans bleef dien nacht alleen aen de bedsponde zyns vriends doorbrengen en
maekte van dien kalmen stond gebruik, om eenen brief te lezen welken men hem
eene uer te voren besteld had. Aen het opschrift zag hy dat de brief van Dusseldorf
kwam; hy opende denzelven met eene bevende hand en angstig kloppenden
boezem, en zyn eerste blik zocht naer de handteekening. Het schrift was van Elisa,
de zuster van Walter en Frans las:
‘Heer FRANS,
‘Myne moeder zou u zelve geschreven hebben; doch de ramp die ons komt te
treffen, heeft haer al te zwaer gedrukt dan dat zy aen iels anders dan aen de
droefheid zou kunnen denken. - Ik dacht het wel, dat onze ongelukken, onze rampem
nog geen einde hadden genomen! Heb ik u nog noodig te zeggen, heer Frans,
welkdanig het ongeluk is dat ons zoo wreed getroffen heeft? - Neen, uw hart waer
de vriendschap zoo luid, zoo vurig in spreekt, zal reeds gevoeld hebben, dat Walter,
dat uw tedere vriend, dat myn geliefde broeder niet meer bestaet, dat de Algoede
een einde aen zynen rampvollen levensloop gesteld heeft en hem van de aerde
heeft weggenomen, om hem in beter vaderland te verplaetsen. Ja, hy is niet meer,
de tederste der broeders,
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de beste der zonen, hy is voor eeuwig van onze zyde weggerukt, aen onze aerdsche
liefde ontnomen! Wat kan er ons thans nog aen de wereld verkleefd houden!......
‘Zyn lichaem is nog niet in den killigen schoot der aerde gedolven: het rust nog
in de kamer naest degene waer ik dezen brief schrys. De reuk der waskaersen, die
rond het doodsbed branden, komt tot in myn vertrek doorgedrongen, en myn oor
wordt getrossen, myn hart verscheurd door de verkropte snikken myner moeder die
de kamer des aslyvigen niet wil verlaten........... God! God!..... myn gemoed ook
overwint my en ik kan niet verder
schryven........................................................................
‘Hartverscheurend zyn de laetste stonden van Walter geweest. - Sedert uw vertrek,
heer Frans, is zyne mistroostigheid, zyne moedeloosheid immer aengegroeid en
dagelyks heeft zyn zwak lichaem nog in krachten afgenomen. De aengenaemste
stonden voor hem waren wanneer hy over u en over Antwerpen redekavelde. Dan
scheen er telkens een nieuw leven in zynen boezem gestort te worden. Zyne zwarte
oogen herkregen hun vorig vuer en wy hervonden, voor eenige oogenblikken, den
gevoeligen en moedigen Walter van weleer....... Edoch wy moesten weldra die
aendoeningen zoo veel mogelyk vermyden; want telkens ondervonden wy dat daer
door een nadeelige invloed op mynen broeder werd uitgeoefend en hy, wanneer
de samenspraek had opgehouden, zich telkens meer afgemat en zwakker dan te
voren bevond. Den dag die zynen dood voorging, dat is, over dry dagen, spraken
wy weder over zyn geliefkoosd onderwerp, wanneer hy op eens het hoofd liet
neêrzakken en bezwymd in de armen myner moeder viel. Wy haes-
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teden ons hem naer zyn rustbed te doen dragen, en alle middelen werden
aengewend om hem tot het zelfbewust zyn terug te roepen. Na vele poogingen
gelukten wy daerin; doch van dien stond af, zagen wy hem als met rasse schreden
tot de dood naderen...... Zoo verkeerde hy eenigen tyd in eenen deerniswaerdigen
toestand. Dag en nacht bleven wy, zoo veel het onze zwakke krachten toelieten,
by zyne bedsponde en wat de moeder- en de zusterliefde aen het hart kunnen
ingeven, bewezen wy aen den geliefden zoon en broeder.......
‘Gister, tegen het vallen van den avond, hadden wy hem slechts eenige stonden
verlaten en hem aen de zorgen der ziekendienster overgelaten, en meenden eenige
oogenblikken aen den slaep toe te wyden, om onze uitgeputte krachten een weinig
te herstellen, wanneer Walter ons deed verzoeken by zyn krankbed terug te keeren.
Wy voldeden aen dien wensch en, wanneer wy by het ziekbed terug getreden waren,
sprak de geliefde kranke:
‘- Goede moeder en gy, lieve zuster, gy weet door welke zware ongelukken wy
sedert myne eerste kindschheid reeds zyn aengerand geworden. Het is als of het
noodlot een wreed vermaek had gevonden, met onze zielen te pynigen, met ons
onophoudend in den eenen of anderen afgrond te doen nederstorten. Hebben wy
er veel by geleden, wy moeten er toch eenig nut uit getrokken hebben. Wy zyn tegen
de nydige slagen des ongeluks sterk geworden, wy zyn verhard...... Wat wy geleden
hebben, kan door geen ander lyden meer overtroffen worden en daerom ook zal
het my niet smarten, dit aerdsche leven te verliezen en een vaerwel te
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zeggen aen eene wereld die voor my niets dan doornen heeft laten groeijen, die
my geene vreugde zonder gal heeft aengeboden. Ik betrouw my te meer, ik ben er
van overtuigd, dat dit de laetste ramp zal wezen, dat thans voor u de dag van
herboring aenstaende is: de zon van geluk moet toch eindelyk voor u opryzen. Gy
ook dan, beste moeder en zuster, gy zult moedig op dezen laetsten stond wezen.
Gy zult, in stede van te weenen en u door de droefheid te laten wegslepen, een
kalm gelaet vertoonen en u verheugen dat myn lyden, waer voor toch geene hulp
meer te vinden was, een einde gaet nemen. ‘Hier sloeg Walter de oogen op ons en, tranen over onze wangen ziende leken,
riep hy op eenen hartscheurenden toon uit:
‘- Maer gy weent toch! moeder, moeder! wees toch moedig, en gy, zuster,
verscheur my het hart niet door uwe tranen: gy zoudt myne dood hopeloos maken.’
‘– Walter! Walter! wy zullen moedig zyn – spraken wy te gelyk en zakten beide
op het ziekbed neder. Eenige stonden bleven wy sprakeloos en wanneer wy het
hoofd weder oprigtteden, waren onze wangen droog en geen traen parelde meer
in onze oogen....... Hoe wy op dien akeligen stond zulke zielenkracht bezeten hebben,
kan ik my niet uitleggen. - Na eenigen tyd sprak myn arme broeder weder:
‘- Wanneer ik er niet meer zyn zal, schryft dan aen mynen goeden vriend Frans
te Antwerpen. Hy zal over het voorval niet zoo zeer verbaesd staen; want ik heb
het hem, by zyn vertrek, doen voorgevoelen, en heb wel gezien dat, ofschoon hy
het tegenstrydig wilde zeggen, hy inwendig overtuigd was dat myne dagen ten
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einde liepen...... schryft hem dan..... hy heeft beloofd u nog te komen bezoeken en
ik ken hem, hy zal zyn woord gestand blyven. Hadt gy troost noodig, dan kunt gy
niemand beter dan hem vinden om uwe zielen te versterken; hy is niet van die
alledaegsche troostverkoopers, welke woorden van buiten leeren en dezelve aen
die in droefheid neêrgeslagen liggen, weten op te zeggen. Hy zal uwe smart verstaen
en er zyne smart van maken; hy zal met u weenen en bidden en den waren weg
vinden om moed en kracht terug in uwen boezem te doen dalen..... Gy zult hem
schryven niet, waer?....
‘- Wees gerust, Walter, sprak myne moeder, wy zullen hem schryven en hy zal
komen, de trouwe vriend, hy zal komen en u nog levend in ons midden vinden en
met ons het genoegen smaken van u allengs tot de volle gezondheid te zien terug
keeren. ‘- Moeder, moeder, waerom u onnoodig bedriegen? waerom u hersenschimmen
voorstellen die zich niet kunnen verwezenlyken? ô geloof het! wat ik spreek is
waerheid. Deze dag is de laetste dag myns levens, van mynen rampspoed en van
myn lyden!.... Ik wilde wel den vriend Frans hier by my hebben, hem nog eens zien,
hem voor de laetste mael de hand drukken en hem den jongsten vaerwel
toezeggen.....’
Hier onderbrak Frans de lezing des briefs en riep stil uit, terwyl eene bleeke kleur
zich op zyn aengezigt verspreidde: ‘Hy heeft my dien laetsten vaerwel gebragt!.....
Nu kan ik er niet meer aen twyfelen! Alles bewaerheidt zich! Het is de geest van
Walter dien ik gezien heb....... het is zyne hand die myne hand heeft aengeraekt....
- de dagen komen juist overeen..... - Dat alles gaet boven myn begrip..... Ben ik het
speeltuig van
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eene geestbegoocheling, van eenen langen droom!........ Maer neen, neen, het is
wel waerheid, naekte, treurige waerheid! Daer ligt myn rampzalige vriend Frederik;
daer ligt hy het slagtoffer van...... maer, wat zeg ik! is het geene verwaendheid die
my in myne redeneringen bedrogen heeft? Mag men met mynen bekrompen geest
geen medelyden hebben? Ben ik de dwaler, de misleider, de onverstandige niet
geweest? God! God! wie durft hier beslissen?.....’
En de jongeling bleef eenen langen tyd met het hoofd in de hand gebogen zitten
en tranen rolden in overvloed van zyne gloênde wangen, terwyl hy het lot van den
armen Walter nadacht en dan den blik op, den voor den stond niet min rampzaligen,
Frederik liet vallen. Eindelyk hernam de kunstschilder weder zyne lezing:
‘o Heer Frans, ik zal a niet verhalen wat er gedurende den avond myns broeders
dood tusschen hem en ons nog voorviel. Myn geest was te zeer geschokt dan dat
ik u alles zou kunnen herzeggen, en toch het oogenblik waerop ik schryf, is nog te
treurig dan dat ik met eenen kalmen geest u een verhael of zelfs eene flauwe
afschildering van die zielverscheurende stonden zou kunnen mededeelen. Genoeg
dan dat gy weet, dat myn arme broeder van stond tot stond zwakker wierd en dat
onze droefheid ook van stond tot stond vergrootte. o Die laetste uren zullen nooit
uit myn geheugen gaen! My dunkt ik zie nog, terwyl ik en myne moeder, half
bezwymd en in tranen verstikkend, naest den zieken gezeten waren, my dunkt ik
zie nog den gryzen eerbiedweerdigen dienaer des heeren tusschen ons beide staen!
My dunkt ik hoor hem nog de gebeden der stervenden
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voorlezen, en zalvende woorden van troost en hoop tot den kranke sturen......
‘Tamelyk lang duerde de stryd van Walter, ofschoon die stryd zelve niets
vreeselyks in zich besloot, en het was slechts om tien ure en half des avonds dat
hy den laetsten adem uitblies........ Zacht en zalig was zyn verscheiden: een
voorteeken ongetwyfeld van het geluk en de kalmte die hem in de eeuwigheid
stonden te wachten.....’
- Het was wel op dit uer, dacht Frans, dat wy het wonderbaer visioen gezien
hebben........ Dan, hy ging voort met de lezing:
‘Meerder kan ik u voor het oogenblik niet zeggen, heer Frans; ik heb den laetsten
wil myns broeders, zoo haest mogelyk, volbragt en nu twyfel ik niet of gy zult, uwe
belofte indachtig, ook aen den laetsten wensch van uwen tederen afgestorven vriend
willen voldoen en uwe tranen by die der twee rampzalige komen mengen, welke op
aerde aen geen geluk meer gelooven.
‘Met hoop zien wy den stond uwer aenkomst te gemoet.’
‘ELISA.’
‘God! God!’ zuchtte Frans, by het eindigen van de lezing des briefs, ‘alle ongelukken
te gelyk!.... Daer Frederik, voor wiens leven ik vrees en dien ik niet kan noch mag
verlaten. Walter, gestorven! Walter, myn goede vriend, myn arme Walter! zyne
moeder, zyne zuster door de ramp ter neêr geslagen en die naer my als naer hunnen
trooster verlangen! o Welken troost zou ik haer op dit oogenblik kunnen geven! Wie
zou ik kun-
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nen troosten, terwyl myn eigen boezem telken stonde als met gloênde messen
doorvlymd wordt, terwyl ik al myne zielenkracht moet vastgrypen om my niet zelf in
den afgrond der wanhoop te laten neêrsleuren. o Ja, lag daer niet myn arme Frederik,
ik vloog naer Dusseldorf, by de moeder en zuster van Walter, ik zou hare smarten
zoo niet verligten, er ten minste myn aendeel willen van dragen.... Die toestand is
verschrikkelyk, is hartverscheurend, is niet uittestaen! die droefheid breekt myne
krachten!.....’
En Frans liet zich moedeloos in zynen zetel neêrzakken, en tranen drongen in
overvloed van onder zyne toegeslotene oogschelen. Lang ware de jongeling mogelyk
onder die geweldige slagen der droefheid gebukt gebleven, indien niet een stille
zucht, van den kant des ziekbeds komende, hem tot het wezenlyke, tot de smart
des oogenbliks hadde terug geroepen. Frans hergreep op eenen stond zynen moed
en snelde tot het bed van Frederik.
Deze lag thans met de oogen geopend en zyn wezen had eene kalme uitdrukking
verkregen.
‘Hoe gevoelt gy u, myn vriend?’ vroeg Frans.
‘o Veel beter, oneindig beter’ zegde Frederik; ‘ik gevoel my zelfs zeer wel....’ En
de gansche houding des zieken scheen die woorden te bewaerheden.
‘Gy doet my den moed hervatten, myn goede’ sprak Frans. ‘Ja, gy zult weldra
hersteld zyn, beste vriend; zeg, gevoelt gy u sterk genoeg om my eenige stonden
te booren spreken?’
‘Voorzeker, vriend, spreek gerust, ik luister.’
Frans volgde hierin het voorschrift van den geneesheer, die hem gezegd had, op
den geest van Frederik
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te werken, zoodra de gelegenheid zich zou aengeboden hebben. Hy sprak dan:
‘Welnu, Frederik, myn beste vriend, laet my dan toe u te zeggen, dat gy u voortaen
naer myne woorden moet gedragen en myne voorschriften moet volgen....... Gy zult
het u wel herinneren hoe ik reeds lang voorzegd heb wat er zou gebeurd zyn. Heb
ik u niet doen voorgevoelen, welk gevaer gy liept met u door den anders zoo braven
vriend Wolfang te laten leiden; met zyne stelsels te willen betrachten en hem op de
slibberige baen te willen nastappen!........ de ondervinding heeft my thans volkomen
gelyk komen geven, gy moet het bekennen, en de daedzaken hebben myne vrees
komen bewaerheden.... Gy zyt krank geworden en, ofschoon gy weldra zult hersteld
zyn, zult gy genoeg gewaer worden welke zware slagen uw lichaemsgestel
ondergaen heeft. Wolfang bezat een yzeren lichaem en dit yzeren lichaem is gekraekt
geworden als het zwakke riet en hy heeft de dwalingen zyns geestes, door eenen
vroegtydigen dood, moeten boeten....’
‘Van welken dood spreekt gy?’ onderbrak Frederik ‘Wolfang is niet dood en zal
nog zoo haest niet sterven..... Ik versta u niet, vriend Frans, ik koom daer even
Wolfang te verlaten; wy hebben uren lang te samen gesproken; zyne woorden
hebben my de ziel versterkt. o Vriend, ik wilde wel dat gy by onze samenspraek
hadt kunnen tegenwoordig wezen! Ik heb op twee uren meer gevoeld en gezien
dan ik in myn gansch leven heb kunnen leeren. Wy hebben, als het ware, de gansche
maetschappy onder onze oogen zien doortrekken en de wereldsche menschen met
de oogen des gevoels, dat ons niet kan bedriegen, ontleed. - o De wereld is een
vuile
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poel, vriend Frans, het is eene woesteny waer slechts doornen groeijen die de
zeldzame bloemen poogen te onderdrukken; het is eene vereeniging van zwarte
zielen, die, haren oorsprong en doel miskennende, de reine geesten poogen te
besmetten en aen haer gelyk te maken....’
‘Maer, Frederik! Frederik!’ onderbrak de kunstschilder ‘spreek toch zooveel noch
met zulken drift niet: gy zult uw lichaem vermoeijen en uwen geest nog meer
ontstellen. Vergeet gy dan dat gy rust en kalmte noodig hebt?.....’
Doch Frederik hernam met nog meer geestdrift:
‘Laet my spreken, vriend, laet my spreken; ik moet u zeggen, wat my op het harte
weegt! Dat alleen is bekwaem om mynen geest te verligten! - Ziet gy daer dit jonge
meisje dat, als eene bloem ontloken, niets dan zachte, zuivere gevoelens zou in
het hart mogen gewaer worden; ziet gy hoe schoon hare lichaemsvormen zyn, hoe
helder hare oogen blinken, hoe zacht hare lippen tot den onschuldigen lach geplooid
staen? Eene bemelsche ziel, denkt gy, is in dit schoone lichaem besloten! Gy
misgrypt u! Huichelary, anders niet dan huichelary woont in het binnenste dier
schoone vormen. Haer gevoel is verbasterd en hare ziel is onteerd! Zy heeft kennis
der wereld gekregen: hare moeder, die als een beschermengel over haer zou moeten
waken, heeft allengs de zaden des zielsbederfs in hare ziel gestort. De zuivere
gevoelens, welke uit haren boezem opwelden, heeft de moeder met zorg daer terug
ingestooten; het geloof dat de jonge spruit aen de deugd gaf, is in haer uitgedoofd
en het wantrouwen is in de plaets gekomen; want men heeft haer gezegd: ‘betrouw
niemand.’ Verderslyk stelsel, dat den eenen mensch vyand maekt van
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den anderen, dat doet huichelen om door de huichelary niet bedrogen te worden,
en dus van allen huichelaers gemaekt heeft.....
‘Ziet gy daer dien vader des huisgezins, die als een God door zyne kinderen zou
moeten aenbeden worden en als een God voor hun welzyn zou moeten waken en
hen tot de verbetering opleiden! Ziet gy hem! Eilaes, zyn huwelyksband is hem eene
zware yzeren ketting geworden; hy betreurt den oogenblik van zinbetoovering die
hem aen zyne wederhelft voor eeuwig gehecht heeft. Die vereeniging is hem hatelyk
geworden en waerom? Omdat zyn gevoel van de zinsbetoovering is verwyderd
gebleven! hy is als een laeg dier te werk gegaen: hy moet rampzalig wezen! Hy
haet zyne kinderen, - hy haet hen, zyn eigen bloed; omdat hy telken dage berekent,
dat zy het onderhoud van hem mogen eischen, en hem dus beletten zich vryer aen
zyne vuige driften overtegeven en zich door het onteerend genot te laten wegslepen.
Zy zyn schuld dat hy zich niet dieper in den wereldschen modderpoel kan laten
zakken. - Wat is er van zulk eenen vader, wat is er van de zielen der rampzalige
kinderen te verwachten? Eilaes! wee! wee! over beiden!..... En die echtgenoot is
voor de wereld nog een goed vader! een goed echtgenoot...... wee! wee!
‘Ziet gy daer dien uitverkoren, dien tolk des hemels, die slechts zyne stem zou
mogen verheffen om vrede te prediken, verzoening aen te bieden; die slechts zyne
handen zou mogen uitreiken om gevallenen op te beuren, om gewonden te genezen,
die, als tegenvechter van alle aerdsche rampen, zou moeten optreden! Eilaes! zyne
zending is hem niet meer bekend: hy oefent eenen stiel uit zoo als de anderen, en
hy huichelt zoo als de anderen
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huichelen. Aen het lage stof verkleefd, is hy slaef van het stoffelyk en treedt zyne
heilige zending met de voeten! Hy die het licht eeuwig brandend in het heiligdom
moest bewaren, heeft dat licht zelf uitgedoofd en de duisternis over hem en over
zyne broeders getrokken!.....
‘Ziet gy daer dien op het uitwendig statigen man? Hem is de last opgelegd van
de regtveerdigheid in de wereldsche zaken te doen zegepralen en zyne eigene ziel
is een poel van bedrog en laffe schelmery. Hy kent den zwakken kant van de valsche
regels die de maetschappy zyn voorgeschreven en weet er nut uit te trekken: hy
bezit de kennis om straffeloos te zondigen; om de wandaden voor welke hy de
anderen moet straffen, te bedryven, zonder dat men het hem met regt kan aentygen.
Hy steelt en moordt de zielen en niemand kan hem zeggen dat hy het slechte spoor
bewandelt dat hy een dief of een moordenaer is! Wat is de mensch! wat is de
maetschappy? waer bestaet de regtveerdigheid op onze aerde?........ wee! wee!
over de kinderen der wereld!....... - o Is het wel te verwonderen dat de instellingen
welke door bedorvene geesten worden uitgedacht, verderflyk zyn! kunnen zy anders
dan op huichelary rusten!......’
‘Genoeg! genoeg vriend!’ riep Frans; doch de zieke, zich nu half regt in het bed
plaetsende, en de blikken omhoog wendende, ging op eenen toon voort die van
den hoogsten geestdrift getuigde:
‘En die aerde zou ons eenen stoned kunnen bekoren! Neen, Wolfang, neen! Gy
hebt het gevoeld en gy weet u boven de wereld, boven het stof te plaetsen! Gy hebt
als de arend uwe vlugt genomen en gy zyt tot het blauwe uitspansel des hemels
opgeklommen, en wanneer uw
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voet de aerde geraekt heeft, dan was het slechts, zoo als de koning der lucht, dan
was het op het toppunt derhoogste bergen, boven de menschen verheven en op
eene plaets waer hunne wanluidende stemmen tot uw heilig oor niet konden
genaken.... Uit twee krachten bestaet de mensch, gy hebt het gezegd, Wolfang!
lichaem en ziel, stof en gevoel! - Het gevoel is een deel der godheid en om tot de
godheid te naderen, moet men zich aen dit deel vastklampen, door dit deel leven
en er het ander 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.
Hef stof door het gevoel dooden, is tot het leven opklimmen!....
‘En vreugde! - waer bestaet de vreugde op de wereld die door geenen bitteren
nasmaek vergiftigd wordt?...... De heiligste, de standvastigste liefde wordt door de
dood van een van beide gebroken en laet een eindeloos wee na. De zuiverste
vriendschap is niet vry van vlekken en moet stonden van ontmoediging, verwydering
en verduistering ondergaen. Hoe krachtdadiger zy is, hoe meer zy ons doet lyden!.....
Neen, neen! ydel zyn de aerdsche vreugden, wanneer zy op het aerdsche gebouwd
zyn! De genuchten der ziel zyn alleen wezenlyk, zonder gal, en bedriegen ons
nooit!..... o Hoe kan hy die eene strael van de hemelsche glorie gezien heeft, nog
eenen blik van liefde en verkleefdheid op de wereld en op al wat stoffelyk is laten
neêrvallen! Neen, neen, wie het licht gezien heeft en kent, kan niet meer in de
duisternis rondtasten. Hy kent andere banen en daer rent hy in ongetoomden en
zaligen drift, daer smaekt hy de vreugden waer van de aen het stof verkleefde
sterveling zich zelfs geene ligte gedachte kan
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vormen. - Oneindige grooteheid van den Albestuerder, hoe weinig begrypt men u!
Goedheid van den geest die alles bezielt, hoe slecht heeft men u verstaen! Gy, bron
van al wat heil en genot mag genoemd worden, het menschelyk verstand heeft u
in zyne dwaling het slecht toegeschreven; men heeft u afgebeeld als een vergramden
vader die slechts de roede der kastyding in handen houdt en er lust zou in vinden
om zyne kinderen te martelen. Heiligschending! zy hebben u aen den mensch gelyk
durven maken! Verwaendheid, doemelyke verwaendheid! zy hebben u, onmeetbare,
volgens hunne wormen grootheid willen meten!..... - De schatten o God, de vreugden
die gy aenbiedt, worden door uwe aerdsche kinderen terug gestooten; slechts hier
en daer is er eene eenzame ziel die zich van de wereld afzondert, die uwe stem
verstaen heeft en voor en door u durft leven! De wereld ziet met medelydende oogen
op die zwervende zielen neêr; want zy kan niet begrypen welk genot gy in uwe
goedheid, o God, voor zulkdanige zielen bewaerd hebt!... - My, neen, my zal de
wereld niet langer in haren draeikolk medeslepen! ik heb leeren kennen welke
bestemming gy op aerde aen den mensch gegeven hebt en ik zal die bestemming
najagen..... Wolfang heeft my de poorten ontsloten die tot het ryk der eeuwige
gelukzaligheid geleiden, ik heb met hem en met zyne zuster Lydia in de
bovenaerdsche sferen mogen huizen; ik heb myne matte vleugelen eenen stond
op de glinsterende meiren der zielenvreugden mogen neêrstryken en verfrisschen;
ik heb my in de verkwikkende waters des gevoels mogen baden; ik heb den
oorsprong van het licht van naby mogen aenschouwen en er my eenige stonden in
versmolten gevoeld....... o! Wie zulk genot
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gesmaekt heeft kan die zich aen het aerdsch nog ooit vastkleven? Neen! neen!
geene aerde meer! De hemel! het bovenaerdsche! het ryk des eeuwigen des
onstervelyken gevoels! By God, in God voelen en leven en met hem heerschen!......
Geene rampen meer! Zaligheid!’
Hier zweeg Frederik en liet zich terug op de peuluw neêrzakken.
Frans met het hoofd verward en de wanhoop in den boezem voelende woelen,
stapte van het bed weg en doorliep, als een zinnelooze, het treurig verblyf; hy
verweet zich het nadeel dat zyne woorden op den zieke te weeg gebragt hadden;
want had hy van niets gesproken, had hy geenen raed willen geven, dan had Frederik
ongetwyfeld die geestschokking niet moeten onderstaen en de kalmte en de rust
hadden hem niet begeven. Die gedachten waren eene foltering voor het hart van
den braven Frans en stortte in zyne ziel eene moedeloosheid welke moeijelyk van
de uiterste wanhoop kon onderscheiden worden.
‘Ik dacht’ zuchtte de kunstschilder ‘ik dacht dat ik sints lang de maet der droefheid
tot den bodem toe geledigd had, dat ik my aen het bitter dat hy inhoudt, hadde
gewoon gemaekt, dat ik my in het ongeluk verstaeld had! Eilaes! ik kende de
uitgestrektheid der menschelyke armoede nog niet! Wat ik by mynen vriend Frederik,
by het zien van zyne smarten, moet lyden, is onuitspreekbaer. Ik heb eenen akeligen
stryd aengevangen en het doel dat ik my voorstel, is nogtans schoon en edel! Ik
spande reeds zoo lang myne krachten in en telkens dat ik denk eene weldoende
hand uit te steken, verkeert myne weldaed in ramp. Myne geneesmiddelen doen
slechts de kwael verergeren. - Ik wilde de geest-
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ontheffing van Frederik beteugelen en deed niets dan ze vergrooten; ik wilde Wolfang
eene andere, eene goede baen doen intreden en stortte hem nog verder op den
weg des verderfs: heb ik hem niet naer eene plaets geleid waer hem de laetste, de
doodelyke slag is toegebragt geworden? Heb ik hem niet in het graf gedompeld!
ben ik de schuld zyner dood niet geweest! heb ik ten minsten zyne dood niet
verhaest!....... En nu nog, daer even, wilde ik den vriend Frederik niet tot betere
gedachten terug roepen, hem de stem der rede doen hooren, hem zyne dwaling
doen zien? En, wanhoop! heb ik hem weder geenen pynelyken slag te meer
toegebragt, heb ik zyne ziekte niet verergerd! Zal ik mogelyk geenen doodsteek
aen zynen zwakken geest gegeven hebben!........ ô Is dat nu die aerdsche
voorzigtigheid, die gezonde reden, die zielenkracht waerop ik immer gebouwd heb?
Is dat nu het voordeel dat ik uit myne zoogezegde aerdsche wysheid getrokken
heb? Dwaling! dwaling! alles is dwaling in de wereld! En de zwakste geest is mogelyk
diegene welke zich het sterkste durft wanen.....’
En de jongeling zakte thans krachteloos in zynen zetel neder; hy liet zyne matte
oogschelen toevallen en een zware slaep overviel hem. De treurige deukbeelden
verlieten hem echter by die insluimering niet; hy zag de droevigste voorvallen zyns
levens, de een na de andere, voor zynen geest verschynen en voelde, by het zien
van ieder, als een gloeijend mes door zynen boezem wringen. Hy zag de schimmen
zyner rampzalige ouders welke hy nooit dan in het ongeluk gekend had, uitgeput
en met afgeteerde wangen voor zyne oogen verschynen, hunne armen over zyn
hoofd uitsteken, en hy voelde
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hunne killige tranen op hem nederstorten; hy zag een meisje voor zyne oogen eenen
stond in alle hare schoonheid opdagen en met eenen spotlach op de warme
liefdegevoelens zyner ziel antwoorden; hy zag de schim van Walter in eenen
deerniswaerdigen toestand voor zyne oogen zweven en door de schim van Wolfang
opgevolgd worden. En dan, op dit alles verhief zich een nog akeliger vertoog! Hy
zag zynen anderen boezemvriend Frederik voor zyne oogen in de wreedste
martelingen omkomen, en by de laetste vertoogen klonk er hem telken eene
vreeselyke stem in het oor, die stem zegde: ‘Gy zyt niet vreemd aen onze rampen
geweest!’
Door dusdanige akelige verbeeldingen werd de slaep des jongelings gefolterd,
en wanneer hy ontwaekte, voelde hy den geest nog dieper ontsteld en het lichaem
nog meer afgemat. Hy hervatte echter, zoo goed mogelyk, zynen moed en haestte
zich tot het bed van Frederik te snellen en dezes toestands te gaen onderzoeken.
De kranke lag ontwaekt en met de oogen opengespalkt. Een ongemeen vuer straelde
uit zyne blikken en verdwaesd stuerde hy dezelve rond het vertrek. Frans verstond
gemakkelyk dat er eene verandering in den toestand des zieken gebeurd was; doch
of het eene voordeelige dan wel eene nadeelige verandering was, ziedaer wat hy
niet regt kon noch durfde beslissen. Hy bleef tusschen de hoop en den angst de
komst des geneesheers afwachten en onthield zich van met Frederik eenig gesprek
te beginnen. By het aenbreken des morgends kwam de geneeskundige, onderzocht
met de grootste aendacht den staet des kranken en zegde, by het vertrekken, aen
den kunstschilder:
‘Heer Frans, het leven van uwen vriend zal, naer
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alle waerschynelykheid, vandaeg beslist worden. Ik verwacht eene hevige crisis,
eene zware worsteling. Komt Frederik dezelve te boven, dan zal zich de herstelling
niet lang laten wachten; bezwykt hy er onder, dan kan hy er den laetsten suik by
geven of wel, iets dat zoo erg is, eene krankheid des geestes behouden die zyn
lichaem allengs zal afmartelen en hem toch eindelyk ten grave zal doen dalen. Wees
gy moedig op dien gewigtigen stond; want veel, alles misschien, zal van uw gedrag
afhangen. Wanneer gy zult zien dat de kwael zich aenbiedt, houdt dan iedereen uit
de kamer verwyderd en blyf gy alleen met den zieke; spreek hem zachte woorden
toe en poogt hem moed te geven met eene kalme, onverschrokken stem. Wat er
ook moge geschieden, gy zult zyn lichaem niet aenraken, dan alleen in het geval
dat gy zoudt zien dat zyne ademhaling te zeer benauwd werd. Dan zult gy zorg
hebben een linnen, dat gy zult nat maken in het vocht dat ik u hier heb
voorgeschreven, op zyne borst te leggen, en hetzelve van tyd tot tyd eens te
bevochtigen. Verder valt er niets te doen. Meer kan de natuer in dees geval niet
geholpen worden: ik heb het meermaels ondervonden.’
Hierop verliet de geneesheer de wooning en Frans beloofde hem van zyn
voorschrift stiptelyk na te komen.
In den morgen van den zelfden dag bevonden zich de ouders van Frederik aen
het ziekbed van hunnen zoon. Te vergeefs poogden zy een woord uit zynen mond
te doen komen. Frederik staerde met strakke en onverschillige oogen op hen en
scheen hunne spraek niet te hooren noch de tranen niet te zien welke in overvloed
van de wangen zyner moeder rolden. Tot dan toe had de kranke zich onbeweegbaer
gehouden; doch nu be-
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gon hy op eens met de handen rond te tasten en het witte linnen dat hem bedekte,
naer zich te trekken en tusschen zyne vingeren op te rollen. Die vreemde handelwyze
scheen een slecht voorteeken aen de ouders van Frederik en eene oude
dienstmaegd des huizes riep snikkende dat hy naer de dood zocht en dat nu het
leven hem welhaest zou ontgaen. - Frans werd aendachtig; hy voorzag dat het
oogenblik der crisis daer was en verzocht met eene zachte stem aen de omstanders
zich van het bed des zieken te verwyderen en de kamer te verlaten, voorgevende
dat Frederik de grootste rust noodig had en het byzyn van vele persoonen hem
benauwde.
‘Maer, heer Frans, indien, zoo als de dienstmaegd zegt, zyne laetste uer eens
gekomen ware?’ sprak de moeder in tranen uitborstende.
‘Stel u gerust, mevrouw’ antwoordde Frans ‘er is niets te vreezen; ik sta er u borg
voor.....’
‘Maerzie, hoe lastig hem de ademhaling reeds wordt.’
‘Het is het byzyn van zoo vele persoonen 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 naer den zieke gewend en met angst zag men dat de staet van Frederik
van stond tot stond een akeliger voorkomen kreeg. Frans ook werd zulks gewaer,
en eenen onbedwingbaren drift in zynen boezem voelende opkomen, zegde hy met
eene verhaeste stem en terwyl er uit zyne oogen als twee vuerstralen schoten:
‘Mynheer en mevrouw, ik weet wat de geneesheer my opgelegd heeft. Het leven
uws zoons rust op
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myn hoofd, ik moet er voor instaen en daerom wil ik dat men my thans zal
gehoorzamen. Ik gebied dat men deze kamer verlate, ik moet met Frederik alleen
blyven.... - Gehoorzaem, mevrouw’ voegde hy er op eenen zachteren loon by ‘ik
zal u later om vergeving voor myne handelwyze smeeken....’
De woorden van Frans deden indruk; men gehoorzaemde hem zonder verdere
tegenspraek en de jongeling sloot thans de deur in het nachtslot. Nauwelyks bevond
zich de kunstschilder met den zieke alleen op de kamer of deze laetste gaf eenen
akeligen schreeuw en werd door de ysselykste stuiptrekkingen overvallen. Die kreet
had de ouders tot het vertrek terug geroepen en weenend waren zy aen de deur
komen luisteren.
Frans hoorde hunne verkropte snikken; doch trok er weldra zyne aendacht van
af om deze op niets anders dan op Frederik te vestigen. Hy maekte zich gereed om
het voorschrift des geneesheers te volgen en dan, eenen zetel grypende, zette hy
zich naest het ledekant neder, sloeg zyne armen kruiswyze in elkaer en hield zyne
blikken met strakheid op den zieke gevestigd. Hy voelde op dit oogenblik eene
buitengewoone kracht in zyne ziel gestort, en wel had hy die kracht noodig om onder
het zigt van het akelig schouwspel, dat zich aenbood, niet te bezwyken.
Wie nimmer de uitwerksels eener zenuwkwael gezien heeft, zou zich moeijelyk
kunnen inbeelden welke worstelingen Frederik op dit oogenblik onderstaen moest.
Nu wierd zyn lichaem als op eene pynbank uitgetrokken; men hoorde zyne
gewrichten kraken; men zag zyne vingers toekrimpen en weder als met geweld
uitrekken, terwyl zyne oogen verwilderd in het hoofd
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ronddraeiden en zyne tanden vervaerlyk op elkaer kletterden. Dan zag men op eens
het lichaem in een getrokken en Frederik kronkelde zich als eene slang en zyne
lidmaten kwamen voor en werden omgewrongen als of er geene gewrichten meer
in bestaen hadden. Verdoofde zuchten, wier toon akelig en zielverscheurend was,
klommen intusschen uit de borst des jongelings op, en het koude zweet leekte hem
in zware druppels van het aengezigt. Die verschillige stuiptrekkingen volgden elkaer
gedurende eene uer op en vermeerderden telkens in kracht en afschuwelykheid.
Eindelyk, by eene laetste stuiptrekking, bleef Frederik onroerbaer liggen en spalkte
de oogen zoo wyd mogelyk open, terwyl zyn mond zich als eene yzeren klem
toesloot. Nauwelyks was de zieke in dien toestand of Frans begon gewaer te worden
dat de ademhalingen allengs lastiger wierden; hy zag de borst van Frederik op en
neder golven en die golving werd allengs zwaerder en ongestuimiger. De
kunstschilder oordeelde thans dat het oogenblik gekomen was, om 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 uer
voor dat Frans eene echte beternis kon ontdekken. Dan dacht hy dat de zege
behaeld was en voelde reeds eene strael van hoop en vreugde in zyn hart dalen.
Doch de stryd was niet doorgestreden.
Eene nieuwe stuiptrekking greep den zieke weder aen. Hy werd als van het bed
opgeheven en er terug in neder gestort met eene dusdanige kracht dat er het
ledekant van kraekte en de gansche kamer van daverde. Frans voelde nu, by
wederwerking, byna zynen ganschen
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moed bezwyken, en een traen van medelyden en smart parelde op zynen wang.
Eensklaps scheen het hem als werd er een dekkleed van voor zyne oogen
weggetrokken; hy deed alle moeite om den zieke goed te blyven aenstaren; doch
hoe groot was niet zyne verbaesdheid, wanneer het hem dacht eensklaps twee
schimmen naest het ziekbed te zien staen. De eene, die met den rug naer hem
gewend stond, was een rank meisje en de andere was Wolfang. Ieder van hen hield
eene hand des zieken vastgegrepen en beide bogen het hoofd naer hem. Op den
zelfden stond verscheen er een zachte glimlach op het wezen van Frederik, de
strakheid zyner blikken verging, hy liet zyne oogschelen zachtjes toevallen en scheen
door eenen zoeten slaep bevangen te worden. Terwyl Frans die verandering op het
wezen zyns vriends gadesloeg, waren de twee schimmen verdwenen en de kwael
van Frederik was gestild.
Frans bleef eenigen tyd diep ontroerd en getroffen staen; doch eindelyk greep hy
de hand des zieken en sprak op eenen stillen toon:
‘Frederik, hoe bevindt gy u?’
‘Beter, goede vriend’ was het antwoord, en die woorden werden op eenen toon
uitgesproken welke de blydschap op het wezen van Frans deed uitstralen. Hy
hervond hierin de stem van zynen ouden makker, de natuerlyke stem welke hy
sedert ettelyke dagen niet meer gehoord had.
‘Zege! Zege!’ riep Frans nu ‘wy hebben de overwinning! myn vriend is gered, voor
goed gered!’
Een zachte blik en een gevoelvolle handdruk was het antwoord des zieken. - Na
eenige stonden sprak hy:
‘Ik gevoel my zoo zwak, Frans, en zoo vermoeid,
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zoo afgemat: myn lichaem schynt my als geradbraekt en myne oogen staen zoo
duizelig.....’
‘Dat zal alles weldra verdwynen, myn beste’ zegde de kunstschilder ‘slechts nog
eenige dagen rust en kalmte en dan zyt gy volkomen hersteld. Gelooft gy het ook
niet?’
‘Ik denk het wel, vriend; laet my thans eenen teug water drinken: myne keel is
uitgedroogd en myne lippen kleven tegen elkaer.’
Frans voldeed aen dit verzoek en terwyl hy daermede bezig was, hoorde hy op
de deur van het vertrek kloppen, en de stem van Frederiks moeder hem vragen om
binnen te treden.
De kunstschilder snelde verblyd tot de deur en de vrouw by de hand vattende,
bragt hy haer by het ziekbed zeggende:.
‘Uw zoon is gered, mevrouw: alle vrees mag thans verbannen worden!....’
Weenend, doch van zoete, innerlyke vreugde, zoende de moeder het bleeke
wezen van haren zoon en zich dan tot Frans wendende, dankte zy hem voor de
heldhaftige handelwyze welke hy gedurende de crisis getoond had.....
‘Spreken wy van niets meer’ zegde de kunstschilder ‘myn vriend is gered!
verheugen wy ons: doch het zy met stilte en kalmte; want zyne zwakte eischt zulks...’
Nu sprak de Vader van Frederik, met moeite zyne tranen bedwingende en de
handen van den kunstschilder grypende:
‘Beste heer Frans, ik ben u eenen eeuwigen dank schuldig! gy hebt mynen zoon
van de dood bevryd; wy zullen u zyne gezondheid verschuldigd zyn. Voortaen
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zal ik u als myn tweeden zoon beschouwen! Hoe kan ik ooit uwe edelmoedige
oposseringen naer waerde herkennen?....’
‘Genoeg, genoeg, over dit alles’ zegde de jongeling ‘ik ben reeds genoeg beloond;
want myn vriend is my terug gegeven. Wat ik gedaen heb, is zoo natuerlyk als er
iets in de wereld kan zyn. Frederik zou voor my niet minder doen, en wy zouden er
elkaer niet voor bedanken; niet waer vriend?’
Een blik van warme vriendschap en een gevoelvolle handdruk was het antwoord
van Frederik.
Na eenige stonden zegde Frans, dat hy zynen rol van ziekediener voort wilde
zetten, en hy dus deed opmerken dat het noodig was de kalmte aen den zieke niet
te ontnemen, en hem nog eenigen tyd in stille rust te laten: ‘Ik twyfel er niet aen’
voegde de jongeling er by ‘of eene weldoende slaep zal op deze beternis volgen
en dan zal de herstelling met rasse schreden voortgaen.’ Men toefde niet om den
jongeling met zynen vriend alleen te laten; doch hoe verschillig was thans de
aendoening by allen geworden: met de zachte hoop in den boezem verliet men het
vertrek en men droomde reeds aen den stond waerop Frederik, van alle ziekte
ontheven, zich weêr als te voren in het midden des huisgezins zou bevonden hebben.
Zoo als Frans het voorzien had, geschiedde het. Frederik sluimerde weldra
zachtjes in en genoot eene kalme rust, die hem een gedeelte zyner krachten moest
terug schenken en aen zyne genezing eenen aenvang moest stellen.
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IX. Hoofdstuk.
De herstelling deed zich van dag tot dag klaerblykender gevoelen en veertien dagen
later scheen Frederik reeds volkomen genezen. Frans, alsof hy zyn gansch leven
het ambt van ziekendiener hadde uitgeoefend, verliet zynen vriend byna niet en
wist, zoo wel door zyne gesprekken als door de kleine bezigheden en verstroeijingen,
waeraen hy Frederik deed deel nemen, den geest van dezen in eene voortdurende
zachte stemming te houden, alle zielschokkende gewaerwordingen van hem te
verwyderen en te maken dat het lichaem daerby dagelyks in krachten aenwon. Zyne
vreugde was groot, wanneer hy, van dag tot dag, van uer tot uer, om zoo te zeggen,
de herwinning der gezondheid ziende, gewaer werd dat zyn vriend, zich allengs
versterkende, met innig genot de oude levenswyze terug begon aen te nemen.
Wy weten het reeds, een hunner geliefkoosde uitspanningen, was de wandeling
welke de twee vrienden gewoonelyk in den namiddag aen den boord der Schelde
deden. Beide, aen de grootsche natuertooneelen gevoelig, waren gewend aldaer
zachte gewaerwordingen
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te komen zoeken of de zielschokkende vertoogen te komen bewonderen, welke de
prachtige en majesteitvolle vloed by afwisseling der jaergetyden aenbiedt. - In het
midden des winters sleten zy dikwils uren lang met, in hunne breede mantels
gewikkeld, de opeengestapelde ysschollen tegen den wal aen stukken te zien breken
en daer ysbergen te zien vormen, welker zigt hun toeliet zich met de verbeelding in
de Noorderstreken te verplaetsen. Dan ook volgde hun oog de vlugt der vale,
uitgehongerde meeuwen welke, niet vroeg genoeg de streek verlaten hebbende,
hier en daer tusschen de openingen, welke het ys liet, nutteloos naer eene prooi
zochten. Soms ook, wanneer de gure winter het water niet deed stollen; doch wen
de orkanen loeiden en de grauwe wolken, worstelend tegen elkaer, in de lucht
voortgezweept wierden; wen de Schelde, tot in hare ingewanden ontroerd, hare
woeste baren woedend in de hoogte dreef en op elkaer deed klotsen, dan ook kon
men de twee vrienden by den oever ontdekken en dan zag men ze daer meermaels
eene uer spraekloos op het bruisende nat staren, slechts inwendig genietende van
de grootsche denkbeelden welke de natuer in hun deed ontstaen. Dan - verheugden
zy zich in het beschouwen van de natuer, tydens de oogenblikken van rouw en
worsteling, niet minder waren zy gevoelig aen de kalme zinstreelende tooneelen
welke de Schelde, gedurende het lachende zomersaizoen, aenbiedt.....
En wie toch zou zich niet in de ziel geroerd voelen, wanneer hy den blik op dien
heerlyken stroom, waer de reuzenstad zich in spiegelt, mag laten rondweiden! Eene onmeetbare uitgestrektheid water, zoo zacht en zoo glad en zoo kalm, waer
de lucht in wederglanst, die al
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de tinten aenneemt waermede de nederdalende zop het uitspansel des hemels
begiftigt! En hoe moet hy, wien de hemel met eene kunstenaers ziel begaesd heeft,
niet opgetogen zyn, wanneer hy dien rykdom, die pracht der natuer, tot welker
nabootsing de menschelyke kunst nooit geraken zal, in zulke weelde en overvloed
ziet stroomen! o Zy alleen aen wien het gegeven is de natuertafereelen met een
kunstenaers oog te beschouwen, zy alleen weten, welk genot de ziel by die hooge
bespiegelingen kan smaken en - Frans en Frederik waren van dit getal.
Zekeren namiddag, dat zy zich weêr aen Scheldes boord bevonden, stelde
Frederik voor een kleine togt op den stroom te ondernemen. Frans stemde gewillig
dit voorstel by, waerin hy eene goede uitspanning voor zynen vriend zag, en men
begaf zich naer het Veer, waer immer een aental schippers met ligte bootjes, tot
spelevaren ingerigt, gereed liggen. De keus was weldra gedaen en de twee vrienden
gaven den voorkeur aen een jong schipper, wiens vaertuigje zich, door synen bouw
en reinheid, tusschen al de anderen deed onderscheiden.
Nauwelyks hadden zy plaets genomen of de schipper stak van wal en wanneer
men zich op eenen zekeren afstand van den kant bevond, vroeg hy waer de heeren
verlangden naer toe te sturen.
‘Het is ons volkomen onverschillig, vriend’ zegde Frederik ‘varen wy slechts den
stroom een weinig af. De ty zal weldra keeren en dan komen wy des te gemakkelyker
terug aen land.’
De jonge schipper, zonder eenige aenmerking gehoorzamenden, zette een ligt
zeil by, welk hem toeliet den
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wind te vangen en met korte watergangen voorttevaren, en liet dan zyne ligte maer
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 vlugtende oevers gerigt te houden. Eerst toen
men het midden van den stroom bereikt had, werden de twee vrienden gewaer dat
er zich een jong meisje, dat ongeveer de twaelf jaren kon bereikt hebben, in den
boot bevond en het roer in handen hield. - Indien men de onschuld wilde verbeelden,
zou men geen beter voorbeeld hebben kunnen aentreffen dan het jonge kind waerop
Frederik en Frans hunne oogen met welgevallen gevestigd hielden. Schoon als een
engel stond ook der engelen eenvoudigheid op haer gelaet uitgedrukt. Haer wezen
was eerder langvormig dan rond. Een goed uitgezet en verheven voorhoofd, blonde
haren zoo zacht als zyden draden, oogen van een waterig opael, een fyne neus
die, zoo als by de grieksche vrouwen, regt neêrdaelde, lippen zoo fyn gevormd als
ze ooit kunstenaer met het penseel of bytel zou kunnen scheppen, een blank
doorschynend rozig vel en tanden zoo wit als sneeuw – dat alles waren schoonheden
welke men by het lieve kind aentrof en die op de ziel der twee jongelingen eenen
diepen; maer heiligen indruk maekten. Frederik inzonderheid scheen in zyne
beschouwing opgetogen: van het meisje wendde hy de oogen tot den jongen schipper
en voelde zich getroffen door de tegenoverstelling welke hy by die twee wezens
ontmoette. In het meisje dacht hy den hemel te ontdekken en het bezigtigen des
jongen mans bragt zyne verbeelding op aerde terug. Ofschoon het aengezigt van
den laetsten dezelfde
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algemeene trekken als het wezen des meisjes aenbood, scheen hy echter, voor het
uitwendig, van eene gansche andere natuer. Zwart van hair en oogen, bezat zyne
huid eenen hoogen bronzen tint, ongetwyfeld door de roosting der zon voortgebragt,
en zyne ledematen schenen met eene reuzenkragt begaefd, terwyl alles in het
meisje tenger was en de fyne vormen verraedde. Een ligt gekromde neus gaf te
meer een statig voorkomen aen den jongen schipper en de plooi welken hy
gewoonelyk aen zyne lippen gaf, vermeerderde nog de melancholische houding
welke op zyn gansch wezen doorstraelde.
Op dit oogenblik bevond men zich ongeveer een kwartuers van de stad verwyderd:
‘Kunnen wy hier niet blyven stil liggen?’ vroeg Frans.
‘Zoo als gy het verlangt, mynheer’ zegde de schipper en meteenen wendde hy
het kleine zeil om. Het meisje, welk ongetwyfeld de vraeg verstaen had, gaf eene
wending aen het roer, en daer het water juist aen het keeren was, bleef men
nagenoeg onroerbaer liggen.
‘Wie is die kleine stuerman’ vroeg Frans verder ‘die zoo goed met het roer weg
kan?’
‘Het is myne zuster’ zegde de jonge schipper.
‘Gy bestemt ze toch zeker niet om het matroozen leven te leeren?’ vervolgde
Frans en, zich tot het meisje wendende, voegde hy er nog by: ‘dat zou u immers
niet bevallen, lief kind?’
Een zachte glimlach verspreidde zich op het wezen des meisjes; doch zy
antwoordde niet. Ter zelfder tyd vertoonde zich eene ligte blos op het gelaet des
jongen schippers en, zich digter by de twee vrienden voegende, zegde hy, terwyl
een traen bereid scheen zyne oogen te ontspringen:
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‘Zy is onnoozel, mynheeren, en daerom houd ik ze immer by my. Wanneer ik haer
te huis laet, begeeft zy zich soms op straet en dan verstrekt zy meermaels ten spot
aen de andere meisjes. Die achterdocht is my pynelyk, en moest ik haer iets kwaeds
zien geschieden, moest ik haer eenig leed zien aendoen, ik geloof dat er ongelukken
zouden gebeuren.....’
En de vuisten des jongelings wrongen zich onwillig in een.
De twee vrienden voelden zich, door de woorden des schippers en door den toon
waerop zy uitgesproken werden, pynelyk in het hart geraekt; medelyden en
bewondering maekten zich ter zelfdertyd van hunne ziel meester:
‘Gy hebt dan geene familje meer?’ vroeg Frederik. ‘niemand aen wien gy uwe
zuster kunt toevertrouwen?’
‘Myne ouders zyn zich als vreemdeling hier komen nederzetten; zy zyn gestorven
en ik heb, buiten myne zuster, geene familie meer, ofschoon myn broeder nog leeft.’
‘Wat wilt gy daer mede zeggen, vriend?’
‘Dat myn broeder ook zinneloos is’ zuchtte de jongeling, en twee tranen rolden
thans over zyne bruine wangen.
‘Eene familjekwael?’ deed Frans ondervragend.
‘Neen, mynheer’ hernam de schipper ‘het is geene familjekwael. Myn arme broeder
was reeds tot eenen zekeren ouderdom gevoorderd, wanneer hem dit ongeluk
overkwam en ik ben zeker dat zulks niet zonder oorzaek gebeurd is; de overtollige
studie of iets anders, moet zyne zinnen op eens verbysterd hebben. In allen geval
was het eene groote ramp voor ons huisgezin: want alle onze hoop was op hem
gevestigd.’
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‘Spreek, myn vriend’ zegde thans Frederik, de hand des jongelings grypende ‘o
spreek en stort uwe smarten in onze ziel. Wy zullen dezelve verstaen en, ingeval
wy iets kunnen doen.....’
‘o Er is niets aen die soort van ziekte te doen!’ hernam de jonge schipper, met de
wanhoop op het gelaet ‘Wie kan de zinneloosheid genezen?..... Doch, ja’ ging hy
na eenen stond stilzwygen voort ‘ja, ik heb vertrouwen in u en ik zal u onze ramp
verhalen, gy zult die begrypen; want ik zie het, uwe harten zyn gevoelig en het zal
my toch een zoo groote troost wezen, te zien dat iemand in myne smart deelt.....’
‘Spreek, vriend, spreek!’ hernam Frederik.
‘Myn vader’ begon de jonge schipper ‘was scheeps-kapitein en had zich een klein
fortuin vergaderd. Wy waren dry kinderen, ik, myn broeder en daer myne zuster
Maria. Onze brave moeder stierf, wanneer zy het leven aen Maria schonk. Ik had
eenige reizen met mynen vader op zee gedaen; doch het afsterven myner moeder
veranderde myne lotbestemming. Ik moest voortaen te huis blyven en voor myne
zuster zorgen; ik heb haer als eene moeder opgekweekt.....’
‘En wat deed dan uw tweede broeder?’ vroeg Frans.
‘Myn oudste broeder, van eenen fynen lichaems-bouw en stil en zacht van inborst,
had nooit trek gevoeld naer het zeemans leven en, daer hy integendeel veel aenleg
voor de studiën toonde, besloot myn vader eenen geleerde van hem te maken. Hy
begaf zich dan ter studie en de verbazende voortgang dien hy daerin deed, verligtte
de geldelyke opofferingen welke het huishouden zich moest getroosten. Weldra
verklaerde hy
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aen mynen vader, dat hy zich tot den geestelyken staet geroepen voelde en hy trad
dientengevolge in het groot seminarium. Dat alles kostte veel geld; doch myn vader
zegde en herhaelde het my dikwils, dat zulks slechts gezaeid was om later te kunnen
maeijen; dat, eens dat myn broeder priester zou geweest zyn, hy ons rykelyk de
opofferingen zou hebben kunnen vergoeden; dat wy allen in hem eenen steun en
myne arme zuster eenen goeden beschermer in hem zou gevonden hebben. Zulks
was inderdaed, volgens den natuerlyken loop der wereldsche zaken, te verwachten;
doch het noodlot beschikte er anders over. Eenige dagen vóór dat myn broeder zou
gewyd worden, werd hy zinneloos en, by de opofferingen welke ons klein fortuin
hadden uitgeput, verloren wy te gelyker tyd eenen broeder die van ons met de
grootste tederheid bemind werd......’
‘En waer bevindt zich thans uw broeder?’ onderbrak Frederik, met eene zigtbare
ontsteltenis en nieuwsgierigheid op het gelaet.
‘Hy bevindt zich hier in de stad’ zegde de jongeling ‘in een gestigt voor
krankzinnigen. Viermael in het jaer gaen wy hem bezoeken; doch het is slechts om
het geld voor zynen onderhoud te dragen; want wy kunnen hem wel zien; doch hy
erkent ons niet meer en hy spreekt nimmer.....’
‘Het is hy, waervan Wolfang gesproken heeft!’ riep Frederik, het oog op zynen
vriend Frans slaende en terwyl hy door eene hevige ontroering bevangen werd.
‘Het is wel mogelyk’ zegde Frans, die ongeerne de ontsteltenis van Frederik zag
en alle zielschokkingen van hem zocht afteweeren, inzonderheid diegene welke
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met de gedachtenis van Wolfang in verband stonden: ‘het is wel mogelyk’ herhaelde
hy ‘doch....’
‘Het is klaer en ontwyfelbaer!’ onderbrak Frederik in geestdrift ‘hy is het!’ en zich
tot den jongeling wendende, ging hy ondervragend voort:
‘Zeg my, myn vriend....... doch hoe is uw naem?’
‘Johan, mynheer!’
‘Zeg my, Johan, heeft uw broeder nooit, tydens zyne opsluiting in het gestigt,
gesproken?’
De jongeling bezag Frederik met eenige verwondering en antwoordde:
‘Ja toch..... eens.... ik herinner het my; den laetsten keer dat ik het gestigt bezocht
heb, om het kostgeld van mynen broeder te betalen, heeft men my gezegd, dat hy
gesproken had; doch het is slechts eenmael geweest of liever tegen eenen enkelen
persoon en wen die persoon weg was, is ook weêr de spraek verdwenen.’
‘Ziet gy wel! hy is het!’ riep nu weêr Frederik ‘er valt niet meer aen te twyfelen!
wat zegt gy Frans?’
‘Ik ben van uw gedacht, vriend’ sprak Frans met eene uitdrukking van
ontevredenheid op het gelaet ‘doch laet Johan thans de geschiedenis voleinden.....’
‘Zy is niet lang meer, de geschiedenis’ hernam de schipper ‘Myn vader ondernam,
eenigen tyd na die treurige ramp, eene reis naer de Braziljes, in de hoop van onze
fortuin een weinig te herstellen. Die onderneming werd tamelyk gelukkig ten einde
gebragt; doch eenige dagen na zyne terugkomst werd de brave man met eene
beroerdheid geslagen en gaf in myne armen den geest.....’
Hier liet de jongeling eenen vryen stroom aen zyne
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tranen en op de wangen van Maria zag men ter zelfder tyd twee zilte peerlen
glinsteren. Met eenen vluggen tred was zy tot by haren broeder genaderd en hing
hem om den hals, terwyl zy zyn voorhoofd met zoenen bedekte.
Johan klemde zyne zuster tegen zyne borst, stuerde zyne betraende oogen in
de hare en, op zyne beurt, eenen kus op haer blank voorhoofd drukkende, riep hy
uit:
‘Myne goede Maria, laet de menschen maer zeggen dat gy kindsch en zinneloos
zyt! Voor my zyt gy de beste troost die op aerde bestaen kan! Uwe reine ziel ken
ik, uwe zusterliefde gevoel ik en zy maken my zalig in myn ongeluk!.....’
En een nieuwe stroom van tranen overliep weder de wangen des jongelings; doch
Maria hernam hare zachte liefkozingen en allengs zag men weêr Johans wezen
opklaren:
‘Myne zuster’ vervolgde hy nu, meer bedaerd ‘myne zuster is my een engel van
vertroosting en ik vergeet, dat zy my hier aen de stad vastgekluisterd houdt en my
belet mynen zucht tot de zeevaert te voldoen, wanneer ik de toegenegenheid
beschouw en de zusterliefde gevoel welke zy my toedraegt. Het is voor haer, het
is om haer het leven dragelyk te maken, het is om hare toekomst poogen te
verzekeren, dat ik niet onvermoeibaren yver van den morgen tot den avond werke.
Haer gelukkig zien, is het doel van myn leven! o Mynheer, gy zoudt niet kunnen
gelooven welke schatten in de ziel myner zuster opgesloten liggen! Het is waer, de
spraek is haer ontzegd en de menschen noemen ze zinneloos; maer voor my is zy
het niet...... Zy leest in myne oogen al wat er in myn binnenste omgaet;
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geene smart mag my drukken of zy gevoelt die smart ter zelfder tyd in hare ziel en
zy bewyst het my door hare gebaren, door hare liefkozingen. Zy deelt ook in myne
rare vreugden en ik doe haer verstaen al wat ik wil: ik weet niet juist op welke wyze;
doch het schynt dat het genoeg is dat ik iets wil, onveranderlyk wil, om er haer
oogenblikkelyk aen te zien gehoorzamen.....’
‘Vriend’ zegde Frans, zich digter by den jongeling voegende en hem de hand
drukkend ‘uwe zuster is niet onnoozel en nog minder zinneloos. Er ontbreekt haer
slechts een zintuig en dat is het gehoor; met een woord: zy is sprakeloos, omdat zy
niet hoort.’
‘Ik heb zulks in het eerste ook gedacht, mynheer’ antwoordde Johan ‘doch het is
zoo niet, myne zuster hoort zonder iets van de woorden te begrypen, zonder te
verstaen wat men zegt. De uitdrukking alleen welke zy op de wezens ontdekt, schynt
voor haer beduidend...’
‘Zy leeft enkel door het gevoel’ onderbrak Frederik ‘het is een uitgelezen geest
en zy bezit eene ziel zoo schoon en zoo gevoelig als hare uiterlyke vormen
engelachtig en tenger zyn. Zy mag ook voor het gemeen der menschen kindsch of
onnoozel schynen, zy bezit meer gevoel en dus ook meer verstand als menig die
zich, door zyne zoogezegde geleerdheid, in verwaendheid zal opblazen!’
‘o Gy zegt wel! mynheer!’ hernam de schipper ‘gevoelig is zy in den hoogsten
graed!...... Nooit zal ik vergeten welk uitwerksel de dood myns vaders op haer
gemaekt heeft. Sprakeloos was hare droefheid; maer wat zich op haer gelaet
afschilderde, is onuitlegbaer. Welke moeite wy ook wilden aenwenden, niets was
be-
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kwaem om haer van het doodsbed af te rukken en, zoo lang het lyk boven de aerde
is blyven liggen, zoo lang ook heeft zy hare plaets naest de sponde van den dooden
blyven behouden. Zy weigerde alle voedsel en nu en dan ging zy eenen geruimen
tyd het wezen van den afgestorven beschouwen en eindigde telkens met eenen
zoen op het voorhoofd des aflyvigen te plaetsen. Gedurig, zonder ophouden,
stroomden haer de tranen by beken over de wangen! o Ik heb het u reeds gezegd:
zy begrypt de smart en het ongeluk, zy verstaet alles!.....’
‘Vriend’ zegde Frederik, de hand van Johan grypende ‘zoudt gy er in toestemmen
om uwe zuster van u te verwyderen, indien men haer als een kind des huizes in
eene brave familie aennam en haer toekomstig lot verzekerde?’
De jongeling zag verbaesd op en antwoordde met eenen twyfelenden glimlach
om de lippen:
‘Wie zou die edelmoedigheid bezitten? en waer is het huisgezin dat zich zou?.....
Gy wilt spotten, mynheer?......’
‘Ik spreek in ernst, Johan, en antwoord my ook in ernst. Beken met my dat het
leven welk uwe arme zuster ten deel is gevallen - en gy kunt haer voor het oogenblik
geen beter beschikken - een weinig aengenaem leven is, en dat leven zal des te
onaengenamer worden, hoe meer uwe zuster in jaren zal aenwinnen. Hebt gy aen
dit laetste inzonderheid al eens goed gedacht, vriend?’
‘o Niet dan te dikwils denk ik er aen, mynheer, en is het tegenwoordige my lastig
en zuer, de toekomst ontrust my nog meer..... maer uwe vraeg?....’
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‘Antwoord er my stellig op!’
‘En ik zou haer misschien nooit meer kunnen zien?’
‘Gy zoudt haer zien zoo dikwils als het u zou aengenaem zyn.’
‘Dan zou ik met vreugde toestemmen, mynheer, wel te verstaen, indien Maria in
zulk eenen toestand gelukkig zou schynen...... o Myn droom, de eenige hoop myns
levens zou verwezenlykt zyn!.....’
‘Welnu, ik zal myne zuster van de zaek verwittigen’ zegde Frederik ‘en kom morgen
met Maria ten mynent. Zie hier mynen naem en woonplaets.’
En Frederik schreef zynen naem en de straet waer hy woonde, en reikte het den
jongen schipper over.
‘Frederik’ zegde nu Frans ‘ik ben jaloersch over de goede daed welke gy verrigt
en ik wil ook iets doen, indien de brave jongen het my toelaet.....’
De jonge schipper sloeg eenen ondervragenden blik op den kunstschilder. Frans
ging voort:
‘Het onderhoud van uwen broeder in het krankzinnigen gestigt moet u lastig vallen,
myn vriend; zoudt gy my toelaten die kosten voor u te betalen?’
Johan borst in overvloedige tranen los, en de handen van Frans grypende, bedekte
hy dezelve met zyne tranen en kussen:
‘o Mynheer!’ snikte hy ‘waer heb ik toch al die goedheid verdient! o Gy zyt een
engel van vertroosting voor my; want, ja, ik zal het u maer openlyk verklaren, myne
grootste smart heb ik u nog verzwegen. Het beroep dat ik uitoefen, wordt
onvoldoende om my toe te laten, langer mynen rampzaligen broeder te ondersteunen.
Sints maenden spaer ik het eten uit den mond om de kostsomme, tegen den
gestelden tyd, te kunnen by-
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een krygen; binnen twee weken moet ik weêr op voorhand gaen betalen en de helft
der som ontbreekt my nog; ik voorzie dat ik dit geld niet meer kan byeen krygen; al
wat ik van eenige weerde bezat, heb ik verpand en toch kan de som niet verzaemd
worden en wanneer ik niet betael, wordt myn arme broeder, indien men daertoe
nog menschlievendheid genoeg bezit, naer het groote gestigt voor zinneloozen
overgevoerd, en daer, o daer zal hem mischien alle oppas ontbreken, daer zal men
hem in de eene of andere cel neêrwerpen en hem als eenen gewoonen zot
behandelen. En hy is zoo zwak, zoo teêr, dat hy weldra de minste ruwe behandeling
met den dood zou bekoopen. o Nog eens, mynheer, gy zyt een engel van
vertroosting, zoo gy my daerin wildet ter hulp komen!..... Het is niet noodig dat gy
daerom den ganschnen onkost op u neemt; ik zal werken als eene slaef, ik zal
blyven sparen als een vrek en u het geld brengen dat ik kan vergaderen; wilt gy er
dan het ontbrekende by doen, dan ben ik u reeds eene eeuwige dankbaerheid
schuldig en, zoo ik ooit in eenen beteren toestand kome, wil ik u het verschoten
geld terug geven.’
‘Neen, myne goede vriend’ zegde Frans ‘daeraen zouden wy te veel te onthouden
hebben; zeg my morgen slechts hoe veel het beloop is en den dag waerop de
betaling moet geschieden; ik zal er nota van houden en telkens breng ik u de som
eenige dagen te voren. Zyt gy zoo te vreden?’
‘Gy doet te veel, mynheer; doch ik zal u gehoorzamen, en myne dankbaerheid.....’
‘Nn, nu, dan is het eene afgedane zaek en wy spreken er niet meer over. En nu
zullen my maer terug naer de stad trekken: de stroom is voordeelig en ik zal my aen
het roer plaetsen.’
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‘Maria’ zegde nu de jonge schipper, zyne zuster tegen zyne borst drukkende ‘Maria!
hoort gy wat die brave heeren voor ons willen doen? Kind, wy zyn gelukkig, wy zyn
gered, en het zal slechts van u afhangen my nog gelukkiger te maken met uwe
toekomst te laten verzekeren! Zeg, Maria, zult gy zulks met vreugde doen?.....’
Het meisje zoende haren broeder, bezag hem eenige stonden in het aengezigt
en op haer wezen moest ongetwyfeld haer innig gedacht te lezen staen; want de.
broeder zegde:
‘Ik versta u, myne goede, heb dank.....’
Dan liet het meisje haren broeder los en tot, de twee vrienden stappende, vatte
zy beurtelings hunne handen en zoende dezelve, terwyl twee tranen in hare
zacht-blauwe oogen parelden.
Frederik en Frans waren tot in het diepste der ziel aengedaen.
Nu vatte Johan de riemen vast en met eene snelle vaert naderde men Antwerpen.
- Frans wilde het verschuldigde voor den togt betalen en opende zyne geld-beurs;
doch de jonge schipper, hem de hand tegenhoudende, zegde:
‘Neen, dat niet, mynheer; gy zult my het eenige kleine vermaek dat ik in staet ben
u te verschaffen, niet betalen; ik bid u!’
‘Doe uw geld weg’ zegde Frederik ‘Johan heeft gelyk en dit gevoelen verheugt
my.....’
Aen wal getreden, deed Frederik den jongeling nog eens aen het beloosde bezoek
voor 's anderdaegs herinneren en dan namen de twee vrienden afscheid.
Ik voel my, als het ware, van myne krankheid gansch
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hersteld’ zegde Frederik, den arm zyns vriends grypende ‘Frans, wy hebben beide
eene goede daed verrigt!...... o Voelt gy geene blydschap in uwe ziel!.....’
‘Myn boezem is door hemelsche vreugde overgoten’ sprak Frans ‘en nu ik het
genoegen van het weldoen smake, versta ik niet hoe de ryken, die in geld en
overvloed zwemmen, zichzelven dit zalig genot willen ontrooven en hun hart voor
het menschelyk mededoogen willen gesloten houden!’
‘Rampzalig zyn zy, vriend, diep rampzalig; ik heb medelyden met die ziellooze
wezens die slechts voor diergelyk genot leven. Hun rykdom is eene straf die de
hemel hun toezendt. Zy staen slechts eenen trap hooger dan de dieren en hebben
van den mensch niets dan den uiterlyken vorm. Voor hun ongeluk verstaen zy niet
dat, indien hun rykdommen toegedeeld zyn, het alleenelyk is om er de wyze en
voorzigtige uitdeelers van te wezen; zy begrypen niet dat hunne groote inkomsten
hun eene zware pligt opleggen; dat zy, zoo als alle menschen, tot slaven geboren,
in het besteden hunner rykdommen hun werk moeten zoeken..... o Zy zyn wel diep
verblind!...’
‘En hoe zou het anders kunnen wezen!’ ging Frans nu voort ‘De ryken, dat is te
zeggen, diegenen welke in overvloed leven en niet werken, zyn sedert lang een
gedoemd ras. Voor my, ik stel ze gelyk met de straet-schuimers die van den bedelzak
eenen stiel maken; zy zyn beide volksklassen welke uit den schoot der maet-schappy
zouden moeten verdwynen; zy zyn twee soorten van volk welke aen het
maetschappelyke lichaem niet toebehooren.... Doch, vriend, wy zouden onregtveerdig
wezen, indien wy ons bepaelden met tegen die twee standen enkel in vervloeking
uittevaren; er is ons eene groo-
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tere pligt opgelegd, te weten: de pligt om beide te verlichten, om beide te beschaven
en hun te doen zien hoe laeg en verachtelyk hunnen toestand in de maetschappy
is. - Bedelaers zyn dikwils bedelaers van ouders tot ouders, zoo als onnuttige ryken
soms van ouders tot ouders onnuttige ryken zyn. 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 gy het zoo noemen wilt’ hernam Frans..... ‘Een bedelaer heeft van
jongs af niets gekend dan bedelen; men heeft hem geleerd om de oogen weemoedig
ten gronde te nygen, tranen uit de oogen te doen dringen, eenen treurigen toon aen
de stem te geven en, door gemaekt gevoelen, de harten te bewegen. Dat is zyne
opvoeding, zyne geleerdheid. - Eens de aelmoes bekomen, trekt de bedelaer door;
het gevoel van leven zonder zorg herschynt op zyn gelaet en blyft er zoo lang op,
tot dat hy weêr op nieuw aen den eenen of anderen eene aelmoes gaet afsmeeken.
Verder kent hy voor genietingen slechts de overdaed en zyne magt bestaet in ruwe
dwingelandy, jegens diegenen welke de natuer onder hem gesteld heeft of waerover
hy door ruwe magt kan den meester spelen. - En nu de ryke! welke opvoeding-heeft
hy genoten? Aen vreemde meesters toevertrouwd, heeft men hem geleerd hoe men
best in een gezelschap zynen intrede doet, hoe men moet buigen en hoe men de
buigingen van anderen moet weten te ontvangen; men heeft hem van kindsbeen
af doen begrypen, dat hy meer is dan die hem omringen en dat zyn geld, dat zyn
rykdom hem magtig maekt. Heeft men hem soms geleerd-

Pieter Frans van Kerckhoven, Ziel en lichaem

212
heid gegeven, dan is het slechts tot zoo verre dat hy in stael zou zyn te begrypen
dat, wanneer men in een gezelschap van aerdrykskunde spreekt er van geene
dichtkunst gehandeld wordt; met een woord, zyne geleerdheid gaet zoo verre dat
hy, wanneer er over iets gesproken wordt, by de eerste zinsnede, die hy in de
samenspraek zou plaetsen, voor geenen weetniet of dwaes zou moeten doorgaen.
Lang mag men met hem niet redekavelen, of de ledigheid zyns geestes vertoont
zich alras in alle hare uitgestrektheid. Wat nu de beschaving van het hart betreft,
wat de opwekking van edele, zachte en menschlievende gevoelens aengaet, daervan
heeft men hem nooit geen woord gerept; want in de oogen zyner ouders waren
zulke dingen van geen de minste nuttigheid. - Dan, ik wil er op terug komen, hunne
schuld is niet zoo groot en mits zy meest door onwetendheid en door valsche
grondbeginsels zondigen, wordt het voor de meer beschaefden eene pligt hen te
onderrigten en hun de baen te toonen, welke zy moeten bewandelen om den naem
van mensch en burger weerdig te worden.’
‘Wilden zy slechts zelven’ zegde Frederik ‘een weinig op hunnen toestand
nadenken, wilden zy slechts een weinig hun gevoel opwekken - dat goddelyk gevoel,
dat toch nooit gansch in de harten uitsterft - zy zouden alras beseffen, dat zy op
eene duistere baen versukkelen en zich zelven eenen kuil graven waer zy vroeg of
laet zullen in nederstorten.... Ik kan u niet uitleggen, Frans, welken afkeer ik soms
in myn binnenste gewaer worde, wanneer ik my in de nabyheid van een dier
verachtelyke wezens bevindt welke, aen ieder nutteloos, slechts denken om nieuw
dierlyk genot uit te vinden, om den
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poel uittebreiden waer zy zich kunnen instorten en zoo allengs den dood voor ziel
en lichaem te kunnen vinden. o, Onweerdige ryken vind ik strafbaerder nog dan
luije, vadzige bedelaers; deze laetsten ten minsten hebben zelfs geenen schemer
van beschaving ontvangen, zyn van alle onderrigting verstoken gebleven, daer de
ryken, indien zy de weinige kennissen, welke men hun heeft toegedeeld, hadden
willen ten nutte stellen en by zich zelven uitbreiden, toch tot het beseffen hunner
menschelyke pligten zouden hebben kunnen geraken.....’
‘Laten wy er ons niet verder in verdiepen, vriend Frederik’ zegde Frans ‘en troosten
wy ons met te denken, dat er toch ook by de welhebbenden van die brave zielen
gevonden worden, welke hunne pligten verstaen en van hunne rykdommen een
weerdig gebruik weten te maken.....’
Men was juist, by het zeggen dier laetste woorden, aen den woon van Frederik
genaderd en de twee vrienden traden binnen.
Frederik ging zyne zuster Clotilde van het voorgevallen berigten en zegde haer,
welk voornemen hy, opzigtens de zuster van den schipper, gevormd had. Clotilde,
zoo menschlievend van harte als Frederik, verheugde zich in die nieuwe gelegenheid
om eene weldaed te kunnen verrigten en zy nam het op zich om de ouders in het
voorgenomen ontwerp te doen toestemmen. Aen den goeden uitslag dier pooging
was niet te twyfelen; want de oude lieden deelden, in dit opzigt, volkomen in het
gevoel hunner kinderen of liever het waren zy die van jongs af de menschlievendheid
by Frederik en zyne zuster Clotilde hadden opgewekt.
Alles was dus reeds geregeld tegen het uer wanneer
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des anderen dags de jonge schipper zich zou hebben aengeboden. - Die volgende
dag werd angstig door Frederik verbeid en men begon reeds aen de komst van den
beschermeling te twyfelen, toen, om tien ure in den morgend, de jonge schipper
zich met zyne zuster deed aenkondigen. Beide hadden hunne beste kleederen
aengetrokken en de jongeling met zynen blinkenden hoed, gekleurden hemdrok,
blauwe vest met gouden knoopen en eene hagelblanke wyde broek zag er regt
schilderachtig uit. Maria was eenvoudig aengekleed; doch haer kleine opschik gaf
haer thans een nog meer bekoorlyk voorkomen. Zoodra de schipper binnen trad,
stapte Frederik hem te gemoet en drukte hem de hand, zeggende:
‘Dat is braef, Johan; gy zyt een man van uw woord.’
En ter zelsder tyd gaf hy bevel aen den bediende om Clotilde te verwittigen. Deze,
die zoo wel als Frederik ongeduldig op de komst der jonge lieden gewacht had,
verscheen alras in het vertrek en hare eerste beweging was van tot de jonge Maria
te snellen en haer eenen warmen welkomzoen op de wangen te drukken.
‘Zoo zullen wy het best kennis maken’ zegde Clotilde, terwyl zy 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 vriendelyke glimlach speelde om den mond van de jonge Maria en, den arm
van Clotilde zacht vastgrypende, liet zy haer hoofd streelend op denzelve neder
dalen.
Johan had, ofschoon ontsteld, het alles aendachtig nagespeurd en, toen hy die
laetste beweging van Maria ontwaerde, zegde hy met eenen traen van vreugde in
de oogen:
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‘o Zy is te vreden; ik ken die gebaren en heb die uitdrukking haers gemoeds nooit
gezien dan by diegenen waer toe zy zich omwederstaenbaer getrokken voelde.’
‘Het is des te beter’ zegde Clotilde, en zy drukte op nieuw het lieve kind tusschen
hare armen. ‘Kom!’ riep zy ‘kom, myne lieve Maria! wy gaen moeder en vader vinden!’
Maria wierp eenen vlugtigen blik op haren broeder; doch, ongetwyfeld de
tevredenheid op zyn aengezigt lezende, vertrok zy met Clotilde:
‘De zaken gaen allerbest’ zegde Frederik ‘zy schynt reeds van het huisgezin.’
‘Gy zult uwe weldaed kunnen volbrengen, mynheer’ zegde Johan ‘want zoo Maria
eenigen tegenzin had getoond, had ik moeten weigeren; en gy zoudt zulks niet euvel
hebben opgenomen; want gy wilt haer geluk, niet waer, en daerom.....?’
‘Ik verheug er my in, myn goede vriend; want ik heb nog al eenigzins gevreesd
dat hare schuchterheid...’
‘o Zy ziet en gevoelt, mynheer, dat zy by brave lieden is!’
‘Zeg my nu eens, Johan’ onderbrak Frederik, ‘welk zyn thans uwe voornemens?’
‘Als ik zie’ zegde Johan ‘dat alles goed gaet en dat myn broeder.....’
‘Gy doet er my op denken’ onderbrak Frederik, ‘ik moet u de noodige inlichtingen
daerover vragen; want myn vriend kan hier dezen morgend niet komen. In allen
geval kunt gy over die zaek gerust wezen; Frans, zoo wel als ik, heeft maer één
woord.’
De jongeling gaf de noodige inlichtingen over de vervaldagen van het kostgeld
zyns rampzaligen broeders.
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‘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
gaen.’ zegde de jongeling.
‘Welnu’ sprak Frederik ‘wy zullen daer samen op denken. Gelooft gy dat gy
bekwaem zoudt zyn om het ambt van stuerman te bedienen?’
‘Ik heb dien post reeds, onder het bestuer myns vaders, waergenomen’ antwoordde
Johan.
‘Laet my daer dan op denken’ hernam Frederik ‘en ik denk wel.....’
‘o Ware dit mogelyk!’
‘Het zal niet moeijelyk wezen, goede vriend, ik zal daer mynen vader mede
belasten; een zyner beste vrienden is uitreeder van schepen en die kan zulke
gelegenheden dagelyks doen geboren worden.’
‘Maer, mynheer’ zegde nu Johan, eenen ernstigen toon aennemende ‘nu ik de
zaek goed nadenk, kan ik de weldaed van uwen vriend jegens mynen broeder, voor
het vervolg niet aennemen.....’
‘Om welke reden, Johan?’
‘Als ik kan op zee gaen, mynheer, te meer als ik kan stuerman worden, kan ik
geld genoeg winnen om die onkosten zelf te betalen.....’
‘En dan geene enkele duit voor u overhouden?’ onderbrak Frederik.
‘Dat moet niet, mynheer, als ik maer genoeg.....’
‘En waer gy niet op denkt’ onderbrak weêr Frederik ‘zoo gy eens, op zee gaende,
in zee bleeft, wie zou er dan voor uwen broeder zorgen?’
‘Het is waer’ zegde Johan ‘ik kan weleens het aes der vischen worden.....’
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‘Dus?’
‘Ik zie het, mynheer, ik moet aennemen: het welzyn myns broeders eischt het;
doch het is te veel: te veel weldaden op eens maken my ongerust!.....’
‘Ik zie daer niet zulke groote weldaden in, myn vriend’ zegde Frederik; doch verder
kon hy niet spreken; want op dit oogenblik trad Clotilde met Maria en de ouders van
Frederik de zael binnen.
Johan maekte nu kennis met de gansche familie en vernam uit den mond der
oude lieden, hoe gelukkig zy waren tot het uitvoeren der goede inzigten hunner
kinderen te kunnen medewerken. De jonge schipper wist niet meer waer hy het
hoofd had; beurtelings greep hy de handen van die brave lieden vast en eindelyk
ontstroomde er een vloed van warme tranen aen zyne oogen.
Wanneer Johan voelde dat het scheidingsuer gekomen was, stapte hy tot zyne
zuster Maria, drukte eenen warmen zoen op haer voorhoofd en, haer in de handen
van Clotilde terug overgevende, maekte hy zich bereid het vertrek te verlaten. Doch
op dit oogenblik ontsnapte Maria en vloog om den hals haérs broeders. Zy liet eenen
stond haer hoofd op zynen schouder rusten, streelde zyne wangen met hare handen,
lachte hem nog eens vriendelyk toe en snelde dan terug by Clotilde. - Het gansche
huisgezin had eenen stond gebeefd, by die eerste beweging van het jonge meisje;
want zy dachten, toen zy zoo in haers broeders armen vloog, dat zy met hem de
wooning zou hebben willen verlaten en zy waren reeds zoo zeer aen het lieve kind
gehecht, dat hun zulks een diep hartzeer zou hebben veroorzaekt. Dan, weldra
waren zy weder gerust gesteld en nu verliet Johan de wooning met het aenzoek
van Frederik, om zyne
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zuster zoo dikwils het hem aengenaem viel te komen bezoeken.
Nog den zelfden dag was Maria reeds in prachtige kleederen uitgedoscht en
niemand zou in haer het kleine schippers meisje meer herkend hebben. Zy werd
inderdaed als het derde kind uit den huize.
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X. Hoofdstuk.
Eenige dagen na de aenneming in het huisgezin van de kleine Maria, bevonden
zich de twee vrienden op de studiekamer van Frederik. Deze laetste lag in eenen
donsigen zetel uitgestrekt; een ligte nachtrok omgaf hem het lichaem en zyne voeten
verborgen zich in een paer geborduerde muilen welke langs binnen met ryken bont
bekleed waren. Het wezen des jongelings, alhoewel hy zich zigtbaer herstelde, was
nog buitengewoon bleek; zyne wangen waren nog een weinig ingevallen; doch zulks
deed niet het minste nadeel aen zyn voorkomen en verleende daeraen zelfs eene
zekere soort van dich-terlykheid welke, in de oogen der gevoelige vrouwen,
verleidend zou toegeschenen hebben. De genezing scheen volkomen en slechts
nog eenige dagen waren er noodig om Frederik de volle gezondheid terug te geven.
Eenige stappen van hem verwyderd, zat Frans voor eenen schilderezel en hield
zich onledig met een tafereeltje te vervaerdigen waervan zyn genezende vriend het
onderwerp uitmaekte. De kunstschilder had hier slechts de bloote natuer
eenvoudiglyk na te volgen om een echt schoon gewrocht te doen geboren worden.
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Aengenaem was het om thans het wezen van Frans te beschouwen. De jongeling
had zyne vorige blygeestigheid byna gansch hernomen en, kwam hem ook van tyd
tot tyd de treurige gedachte aen den afgestorven Walter door den geest, dan wist
hy dezelve weldra op zyde te schuiven, niet uit ongevoeligheid, maer om door eene
treurige uitdrukking geene droeve gewaerwording in het hart van zynen vriend te
verwekken.
Eenigen tyd nog bleef Frans voortschilderen, terwyl Frederik zich zachtjes in de
lezing van de gedichten van Tollens verdiepte, welke schryver toen zich ook in
Zuid-Nederland, eenen welverdienden naem begon te verwerven. Wanneer de
kunstenaer zag dat zyn vriend het boek op zyne knien liet neêrzakken, legde hy
insgelyks zyn palet neder en wendde het hoofd tot Frederik. Deze sprak:
‘Weet gy wel, vriend Frans, dat Tollens een groot dichter is? dat hy zich eenen
naem zal verwerven die vele andere en voor langen tyd zal overschaduwen?’
‘Daer 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, terwyl zy in hunne eigene tael meesterstukken in
meer dan een vak bezitten, welke voor geene der andere volken moeten onderdoen.
Dat is onbegrypelyk!.... Geene enkele natie mogelyk, bezit eenen man als Tollens;
hy is de schryver wiens werken my de meeste zuivere voldoening kunnen doen
smaken. Ik lees niet geerne de zoo genoemde poëten die immer de trompet aen
den mond hebben en dingen uitbazuinen, die wel veel geschar houden; maer slechts
hooge woorden en geluid zyn. Wat zulke mannen verachten, omdat zy het niet
begrypen, dat durft Tollens aenvatten
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en zyn vermogend genie weet het dichterlyk uit de kleinste zaken te doen uitstralen.
Geen dichter is mogelyk meer beschavend dan hy: zyn woord rigt zich tot alle
standen; het wordt en van de geleerden en van het volk verstaen en raekt de harten
van beiden.’
‘Voor my’ zegde Frederik ‘is poëzy gevoel en moet haren zetel in het hart hebben.
Zoo schynt het my dat Tollens het ook verstaet, terwyl de meeste anderen slechts
voor het oor en voor den geest werken. Alle ware poëzy is eenvoudig, alle
opgeblazene woorden kunnen niet dan opgeblazen gevoelens afschilderen en het
natuerlyk moet, in dit laetste geval, bedekt worden, zoo niet gansch verdwynen.’
‘De poëzy zoo als alle andere dingen’ hernam Frans ‘schynt my op eene baen te
loopen welke tot de wezenlykheid geleidt. Gaet de beschaving des geestes voort,
dan zullen wy het getal der poëten allengs kleiner zien worden, en diegenen welke
overblyven, zullen de opgeblazene uitdrukkingen vermyden; zy zullen het klatergoud,
dat in hunne gewrochten tot hier toe met eenen valschen schyn geblonken heeft,
allengs doen verdwynen en het eenvoudige op de gemaektheid doen volgen.’
‘Dat zal een groote stap zyn, vriend Frans; doch daer zal de verbetering, hoop ik,
niet ophouden, en men zal verder gaen. Aen de natuerlyke zuivere uitdrukking
blyvende vastkleven, zal de poëzy eene hoogere vlugt nemen en men zal de
aerdsche voorwerpen verlaten om tot het domein van hoogere dingen op te stygen.
Het inwendig geestenleven, waervan wy thans by enkele dichters slechts eene
flauwe strael zien doorschynen, zal bekend gemaekt worden en er zullen nieuwe
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schatten voor de geesten worden blootgelegd: schatten welke al wat tot hiertoe
bekend is in pracht en rykdom zullen overtreffen. Er zal zich een gansch nieuw ryk
voor onze blikken ontsluiten en wy zullen verbaesd staen, ziende welke rykdommen
er zoo lang voor de oogen van onze geesten, voor het gevoel van onze harten zyn
verborgen gebleven.....’
Frans had, gedurende die laetste gezegden, de oogen van zynen vriend niet
afgewend en meende te bemerken dat Frederik, zich in die beschouwingen met
geestdrift verdiepende, er reeds eenige inwendige ontsteltenis door gewaer werd.
Hy besloot alsdan zich niet verder aen die samenspraek over te geven en de
gedachten eenen anderen loop te doen nemen; want Frans had besloten al de
zielontstellende gewaerwordingen zoo veel mogelyk van den geest zyns vriends te
verwyderen. Hy bleef dan eenige stonden, zonder nog op Frederiks woorden te
antwoorden en stapte eenige keeren in het vertrek op en neder, terwyl zich eene
treurige aendoening op zyn wezen schilderde. Wanneer Frederik zulks opmerkte,
vroeg hy aen zynen vriend, waerom hy er eensklaps zoo onrustig uitzag:
‘Ik denk aen Duitschland’ sprak Frans ‘ik heb aen mynen vriend Van Hardenhoek
geschreven en hem verzocht by de moeder van Walter uit mynen naem, een bezoek
af te leggen en de brave vrouw zoo goed mogelyk te troosten; ik ben nieuwsgierig
te vernemen in hoeverre hy in die pooging gelukt is. Ik had reeds gister een antwoord
verwacht; doch heb niets ontvangen: dat maekt my onrustig. Van Hardenhoek is
nogtans een man van zyn woord en ik kan my die nalatendheid moeijelyk uitleggen.’
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‘Onze harten’ zuchtte Frederik ‘hebben, sedert eenigen tyd, zware slagen moeten
ondergaen, myn beste vriend. Gy, hebt Walter verloren; beide hebben wy eenen
jongsten vaerwel aen Wolfang moeten zeggen en dan hebt gy nog meer dan ik
geleden met mynen smartelyken toestand, gedurende de laetste dagen, na te zien.
Frans, Frans, gy hebt eene moedige ziel, gy die dry rampen doorgestaen hebt,
waervan eene enkele my tot den boord des grafs gebragt heeft....... Gedenkt het u
nog, myn beste, hoe Wolfang ons het alles voorzegd heeft? Gedenkt gy den stond
nog waerop hy ons zegde, dat de arme Walter stervend was, en dan het visioen
van 's nachts, wanneer Walter ons zynen laetsten vaerwel gebragt heeft?.....’
- Daer is het alweêr, dacht Frans, wil ik uit eenen afgrond boven komen, dan
vallen wy oogenblikkelyk in eenen anderen.... Arme Frederik, gy zyt nog ver van
genezen te zyn! ô Wie zal my de baen voorteekenen, welke ik met u zou moeten
bewandelen; wie zal my de strunkelsteenen aenwyzen, waerover wy 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 hy
op de vragen van zynen vriend Frederik:
‘Ik gedenk my het alles zeer wel..... vriend, zeer wel; doch ik wilde eenige letteren
van Van Hardenhoek ontvangen: die duivelsche kerel! hy zal weêr te grooten afschrik
hebben om te schryven. Als ik vandaeg geenen brief ontvang, dan schryf ik morgen;
want ik moet hem ook zeer gewigtige zaken nopens Daniël, zynen geheimen
beschermeling, mededeelen. Die is ook een der ontallyke martelaren voor wie er
eene voorzienigheid
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noodig is om hen niet in wanhoop te laten omkomen. - De kunst, vriend, is ook al
een schoon iets in de wereld! Wee den rampzalige die met een onbedorven hart
en met eenen geest, ryk aen schoone inbeeldingen, zich door het flikkerlicht der
kunst heeft laten misleiden en, zoo als Daniël, voorgenomen heeft, zich by haer eer
en rykdom te verschaffen en terzelfder tyd het hart zuiver van alle laegheden te
bewaren! o Hem staen slechts onlusten, onttooveringen en hartscheurende
vernederingen in de toekomst te wachten!.....
Hier werden de woorden van Frans onderbroken door een gedruis dat zich voor
de deur der kamer, waer de twee vrienden zich bevonden, opdeed:
‘Het is wel! het is wel!’ riep eene stem ‘als hy daer binnen is, dan hoeft gy my niet
aen te dienen!....’
En ter zelfder tyd 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, terwyl hy zynen gaenstok met ivooren
appel in eenen hoek van het vertrek ging plaetsen, en zynen hoed op eenen stoel
nederlegde. En dan digter bytredende, hernam hy: ‘Ja, hier ben ik! En dat is
ongetwyfeld uw goede makker Frederik, van wien gy my meermaels gesproken
hebt; hy is my, schoon voor het uitwendig onbekend, sints lang een vriend geworden.’
En tot by den jongeling stappende, vatte hy hem driftig by de hand en schudde
die met een warm gevoel.
‘Wy kennen elkaer, heer Van Hardenhoek’ sprak nu ook Frederik ‘want heeft de
vriend Frans u iets
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over my gezegd, hy heeft my ook meermalen over u onderhouden.....’
‘Indien hy my maer niet te schoon heeft afgeschilderd, dan is het allerbest’ riep
de oude Van Hardenhoek ‘doen wy dan maer of wy sedert jaren innige vrienden
waren geweest; en om te beginnen, vriend Frederik, zult gy my het genoegen
verschaffen van u terug in uwen zetel te plaetsen en te doen alsof wy oude kennissen
waren.’
Met eenen blyden glimlach op het aengezigt, liet zich Frederik terug in zynen zetel
neêrvallen en Van Hardenhoek greep intusschen eenen stoel en plaetste zich in
het midden der twee makkers.
‘Nu’ zegde Frans ‘ik ben er regt in mynen schik mede, heer Van Hardenhoek, u
te mogen zien. Daer nog even spraken wy over u en ik kon niet begrypen 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 oogenblikkelyk te schryven. Ik vroeg het
noodige daertoe; want, daer ik weinig van schryven houde, zoo als gy weet, heb ik
zelden pen of papier in myn reiskoffer.... Goed! ik wacht een kwartuers en de knecht
brengt my eenen inktpot zonder inkt, een ander kwartuers later kreeg ik eene pen
die niet versneden was, en nu berekende ik dat, om inkt, papier en een pennemes
te hebben, ik denkelyk nog eene uer zou hebben moeten wachten. Ik trok op dien
stond myn uerwerk uit en zag dat ik juist van pas zou gekomen zyn om met den
stoomboot te vertrekken. Op een, twee, dry, sluit ik myn reiskoffer, doe my naer den
stroom
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voeren en zie my hier nu in persoon om u mondelings over alles verslag te doen. Doch eer wy voortspreken, zal ik u regt uit verklaren, dat ik vandaeg nog niets heb
genuttigd.....’
‘Waerom spreekt gy niet eerder’ zegde Frederik, en op den zelfden stond schelde
hy den bediende en deed hem eenen ontbyt opbrengen.
‘Wat zou mynheer liefst?.....’ vroeg de knecht.
‘Het eerste het beste!’ riep Van Hardenhoek.
‘En het beste het eerst!’ herhaelde Frederik.
De bediende verstond allerbest de inzigten zyns jongen meesters en eer er tien
minuten verstreken waren, was er een prachtig ontbyt opgedischt waer de kostelyke
wynen niet by gespaerd waren. Van Hardenhoek wachtte niet om met matigheid
aen zynen eetlust te voldoen en, terwyl hy, eenige stonden later, met Frans een
lekkere flesch Rhynwyn ledigde, hernam de samenspraek. Frans vroeg inlichtingen,
over het huisgezin van Walter en Van Hardenhoek antwoordde hem en deed hem
het verhael van zyn bezoek by Elisa en by hare moeder:
‘Ik ken maer 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.
Beide hebben de grootste smarten onderstaen welke op de wereld het vrouwenhart
kunnen overvallen; beide hebben, haer leven lang, onder de nydige slagen van het
noodlot gebukt gegaen en toch blyven beide het hoofd nog boven steken. De stryd
nogtans dien de moeder van Walter thans heeft door te staen, is wel de
verschrikkelykste van haer gansch leven, en om hem goed te begrypen, zou men
moeten
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weten, hoe groot, hoe onbegrensd de liefde en verkleefdheid waren welke zy voor
haren zoon koesterde. Ik heb, gedurende mynen levensloop, vele smarten gezien,
myne goede vrienden; doch hevigere dan die van Klara en Elisa heb ik nooit mogen
beschouwen. Het gaet uwe verbeelding te boven. De twee vrouwen zyn thans als
een paer bloemen die, door den storm ter neêr geveld, zich zonder eene krachtige
weldoende hand niet weder meer zullen oprigten. Ook moet gy, Frans, uwe belofte
volbrengen; gy moogt niet langer uitstellen om naer Dusseldorf te gaen; gy moet
de weldoende hand zyn die de twee vrouwen zal opbeuren en de rust en de kalmte,
met het vergeten harer rampen, in heure zielen zal terug doen dalen.’
‘Het is myn hevigste verlangen, heer Van Hardenhoek’ zuchtte de kunstschilder
‘ik zal gaen; doch gy zult my ligt verontschuldigen, indien ik my niet eerder van dien
pligt gekweten heb, wanneer gy wilt bedenken welke toestand de myne geweest
is.... In Duitschland wordt my een vriend ontroofd en hier kon ik my telken stonden
- ik durf het thans bekennen, nu Frederik zoo goed als hersteld is - hier kon ik telken
stonde het zelfde verlies ondergaen. En, wat meer is, er hing veel aen myne
tegenwoordigheid by Frederik, en kon ik hem verlaten, wanneer hy slechts uit het
grootste gevaer verlost was, nog kon hervallen en de hulp eens vriends niet kon
ontberen?’
‘Ik versta dien toestand genoeg, Frans, en moet uwe handelwyze goedkeuren:
beter is het een verlies trachten te voorkomen dan zich met een dat onherstelbaer
is, bezig te houden. Doch er is een middel om het alles ten beste te schikken.
Frederik is thans zoo goed
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als genezen; zyne ziekte is verdwenen en de herstelling zal zich niet lang laten
wachten. Om echter die herstelling nog meer te verhaesten, is er geen beter middel
dan met uwen vriend eene kleine reis te ondernemen en hem den weldadigen
invloed eener vreemde lucht-streek te doen gevoelen. Welnu, wat belet u van
gezamentlyk naer Duitschland te vertrekken?’
‘Dat is eene heerlyke gedachte!’ riep Frans uit ‘wat dunkt er u van, Frederik?’
‘Ik stem er volkomen in toe’ zegde de jongeling ‘indien wy 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 apothekers winkels van Antwerpen u
te samen zouden verschaffen! Vertrekken vrienden, vertrekken! Is het besloten?
‘Het is vast besloten’ zegde Frederik ‘myn moed zal my krachten verleenen!’
‘Bravo, zoo!’ riep Van Hardenhoek ‘en laet nu de uitvoering maer zoo haest
mogelyk op het besluit volgen.’
‘Morgen vertrekken wy!’ riep Frans ‘zyt gy te vreden, Frederik?’
‘Volkomen!’ antwoordde de jongeling.
‘En nu, Frans’ hernam Van Hardenhoek ‘nu eenige inlichtingen over Daniël?’
Het wezen van den kunstschilder kreeg, by die ondervraging, eene ernstige
uitdrukking en hy antwoordde:
‘Het is tyd, heer Van Hardenhoek, het is hoog tyd om uwen rol van voorzienigheid
aentenemen. De jongeling gaet onder den stryd bezwyken; lang heeft hy het hoofd
boven gehouden en tegen hel lot geworsteld.
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Wat er in de kunst, op eene eerlyke wyze, kan aengewend worden, heeft hy beproefd;
geene middelen heeft hy verwaerloosd en, niet niettegenstaende zyne kunde,
niettegenstaende zyn echt kunstryk genie, heeft er zich op geene plaets een uitzigt
vertoond; geene enkele weldoende hand is hem toegereikt geworden. Ontmoediging
is al wat de jongeling met zyne poogingen gewonnen heeft..... - Voeg nu by dit alles
zyne ongelukkige liefde, waerover ik reeds andermael gesproken heb, en die hem
de gezondheid benomen heeft, en dan de armoede, de echte, de bedekte armoede
die er in het huisgezin heerscht en gy zult verstaen tot welke hoogte de rampen
geklommen zyn.....’
‘Dat is te ver, dat is te ver!’ zuchtte de brave ouderling, terwyl er een traen in zyne
oogen parelde. ‘Ik had dit alles eerder willen weten!.....’
‘Het is slechts van gister’ hernam Frans ‘dat ik al de uitgestrektheid der rampen
heb leeren kennen, en waert gy heden niet ter goeder uer aengekomen, dan had
u morgen een brief van alles onderrigt.’
‘Kent gy eenen zekeren toonkundige met naem Marten?’ vroeg Van Hardenhoek.
‘Het is de beste vriend van Daniël’ antwoordde Frans ‘door hem zult gy alles
kunnen weten, wel te verstaen, indien gy hem vertrouwen inboezemt en hy u uitleg
wil geven.’
En de jongeling wees den woon van den toonkundigen aen den heer Van
Hardenhoek. - De oude stond nu op en, de twee vrienden de hand drukkende, zegde
hy:
‘Myne brave vrienden, er zal mogelyk eenigen tyd verloopen, voor wy elkaer nog
zullen kunnen zien; ik
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zal hier te Antwerpen, ik voorzie het reeds, mogelyk vele zaken te verrigten hebben.
Er is hier eene streng in de war die ik slechts met moeite zal kunnen ontknoopen.
Gaet gy intusschen morgen naer Duitschland; daer zal Frederik zich volkomen
herstellen, en gy, Frans, zult er diepe wonden kunnen verzachten, terwyl ik hier
andere niet min groote smarten zal poogen te genezen. Het is schoon, myne jonge
vrienden, wanneer men weldoende handen kan uitreiken en zyne medemenschen
behulpzaem wezen. Het is op die stonden dat ik God bedank over het fortuin dat
hy in myne handen ter bewaring gesteld heeft.....’
‘o Mynheer, dat zyn schoone gevoelens’ zuchtte Frederik ‘gy zoudt er myne
vriendschap voor eeuwig door winnen, indien dezelve u niet sedert lang ware
opgedragen geworden.’
En, by eenen laetsten handdruk, snelde Van Hardenhoek het vertrek uit, en ging
nog eenige verdere inlichtingen over zynen beschermeling zoeken intewinnen,
alvorens zich by den aengewezen Marten aen te bieden.
‘Dat is een opregt menschenvriend’ zegde Frans, wanneer de oude heer vertrokken
was ‘een edelmoedig karakter, eene edele borst, zoo als ik ze geerne zie.....’
‘Waerom is de gansche wereld door zulke zielen niet bewoond!’ zuchtte Frederik
‘dan zou de aerde geene treurige plaets meer wezen.’
‘o Daer zyn er, Gode zy dank, myn vriend, meer dan wy zouden gelooven, die
aen den heer Van Hardenhoek gelyken. In Duitschland zult gy twee andere zielen
ontmoeten, welke u ook de wereld zullen doen beminnen en u zullen betoogen, dat
de schepsels, naer Gods
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gelykenis gemaekt, toch immer eenen trek van hun voorbeeld bewaren. Het is eene
zieldoodende wysbegeerte welke ons zou willen doen gelooven, dat het menschdom
als uit een deel woeste dieren is samen gesteld, wier leven slechts een gedurige
oorlog is, die het geluk niet kennen dan wanneer het zich onder eenen vleeschelyken
vorm aenbiedt en die de gevoelens der harten berekenen voor alleer er de uitwerking
te willen van gevoelen.’
‘Het is wel waer, Frans, doch eilaes! die reine zielen zyn uitzonderingen op de
aerde. Van tyd tot tyd ontmoeten wy er eene op onze droeve levensbaen, zoo als
men weleens in de woestynen van Arabiën een frisch 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 aengaen!’
‘Wy zyn dikwils onregtveerdig in ons oordeel, vriend Frederik, omdat wy al te
streng zyn. Geen mensch bestaet op de wereld of hy bezit goede en heeft slechte
hoedanigheden. Wy zyn eerder genegen om de laetste dan wel de eerste optemerken
en zoodra wy eenen onedelen drift in iemand ontdekken, besluiten wy aenstonds
dat er niets goeds in dien mensch zit. Weet gy wel, vriend, dat diegenen welke het
meest door hunne deugden uitgeblonken hebben, soms hun gansch leven hebben
moeten stryden, om niet onder den eenen of den anderen verlagenden drift neêr te
bukken? - Het is eene byna algemeene wet, dat wie in de deugd zich boven anderen
verheft, ook terzelfder tyd, indien hy eene andere rigting nam, in het slecht boven
de anderen zou uitsteken. Ik spreek niet van de zoogenoemde deugd-
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zame menschen, welke deugdzaem zyn, omdat zy tot niets anders in staet zouden
wezen. Dat zyn lauwe geesten die nooit geene worsteling gekend hebben, die nooit
geene verzoekingen hebben moeten onderstaen: hunne deugden zullen niet zwaer
in de balans wegen. Iemand die nimmer gevallen is, kan min deugdzaem zyn dan
een die honderd duizend malen is te neêr geslagen geweest; doch die moeds
genoeg bezeten heeft om ook duizendmael weêr regt te komen en den stryd tegen
den ouden vyand op nieuw aen te vangen. De kroon der martelaers is schooner
dan die van de onnoozelen en niet vervolgde zielen!’
‘Wat wilt gy uit dit alles besluiten, vriend Frans?’
‘Ik wil daeruit besluiten, myn beste, dat wy dikwils ons deerlyk zouden misgrypen,
wanneer wy een oordeel over iemand, by den eersten aenblik, zouden willen vellen.
- Veronderstel eens dat een deugdzaem man u voor den eersten keer voorkomt,
terwyl hy door eenen onedelen drift overvallen, er onder bezweken ligt........ Zult gy
hem nu voor slecht houden: ja, niet waer, indien gy op dien stond zelven een vonnis
zoudt stryken? En voelt gy nu reeds niet hoe ver gy zoudt kunnen verdwaeld wezen?’
‘Zulks wil dan zeggen, dat het menschelyk oordeel zwak en onvolmaekt is? Ik
heb dat immer geloofd, Frans, en moet u bekennen dat het juist daerom is dat ik
zoo weinig aen de redenering hecht. Zie hier wat ik my ten dien opzigte meer dan
eens zegde: van al de uitwendige menschelyke hoedanigheden is de redenering,
het oordeel de grootste kracht welke de geest kan blootleggen. Indien nu die kracht
zoo laeg in graed blyft, indien men van wat het grootste, het zekerste
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voorkomt, slechts nog eenen twyfel en niets dan eenen twyfel bewaert, wat is dan
de uitwendige mensch, wat is dan de uitwendige kracht des geestes?...... Eilaes!
eene zwakke hoedanigheid, iets dat weinig in rekening kan komen, iets waerop men
met geene zekerheid kan noch mag bouwen.... Ter zelfder tyd zag ik eene andere
baen welke veel glansryker is en waerop men met vasten tred kan voortstappen.
Het is de baen die tot het ryk des gevoels leidt, dat Wolfang voor mynen geest
ontsloten heeft en waer 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 daer eens den voet in vrydom op geplaetst heeft, dan zoudt gy niet
kunnen gelooven welken blik van diep medelyden men op de zoo gezegde
wereldsche wysheid werpt; dan zoudt gy u niet kunnen inbeelden, hoe alles wat
buiten den geest, buiten het inwendige zielenleven bestaet, klein en nietig voorkomt!’
‘Vriend Frederik’ onderbrak Frans nu met een luidruchtigen lach ‘ik geef u
volkomen gelyk: gy redeneert zeer juist, wanneer gy wilt besluiten, dat de redenering
eene kleine, eene ledige zaek is; want het is juist met het redekavelen dat wy
vergeten wat er ons te doen staet. Weet gy niet meer dat wy besloten hebben
morgen naer Duitschland te vertrekken en dus geenen tyd mogen verliezen om ons
voornemen ten uitvoer te kunnen brengen?’
‘Gy hebt gelyk, Frans, gaen wy ons bereid maken; ik voel my reeds, door de
gedachten der reis, als een nieuw leven ingestort,’
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‘Voorwaerts dan!’ riep Frans, terwyl hy zyne schilderborstels weglegde en zyn palet
zuiverde. ‘Wy zullen dit tafereeltje later wel voleinden’ zegde hy intusschen’ het
figuer is toch afgewerkt...... Vriend Frederik, bezie het eens wel; wanneer wy van
de reis zullen terug gekeerd zyn, zult gy aen dit bleeke wezen niet meer gelyken.
De kleur der volle gezondheid zal terug op uwe wangen geklommen zyn en gy zult
mogelyk wel een min dichterlyk aengezigt; maer toch een aengenamer voorkomen
bezitten, ten minsten voor uwe vrienden, die u liever met den blos der gezondheid
dan met den tint der dichterlykheid zien pryken.’
Intusschen waren de twee vrienden werkelyk bezig met de kleine voorzorgen te
nemen welke tot het beginnen eener reis noodig zyn. Alles gebeurde ten spoedigste
en men was byna gereed om te vertrekken, wanneer de ouders van Frederik nog
van niets onderrigt waren. Frans nam het op zich, om hun het voornemen te doen
welgevallen en hy was daer weldra in geslaegd, ofschoon de moeder van Frederik
zich met vrees van haren geliefden zoon liet afscheiden.
Voor zy vertrokken, werd Clotilde, de gevoelige zuster van Frederik, belast met
zich den toestand van Marias broeder aen te trekken en haer vader de benoeming
van stuerman voor den braven jongeling te doen bespoedigen. Het brave meisje
gelastte zich insgelyks om voor het betalen van het pension van den armen
zinneloozen broeder te zorgen. Frans stelde haer daer toe de noodige gelden ter
hand. Op die wyze waren alle zaken te Antwerpen geregeld en des anderendags,
zoo als het gezegd was, begonnen de twee vrienden hunne reis naer Dusseldorf.
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XI. Hoofdstuk.
Reeds hadden Frederik en Frans met eenen diepgevoeligen blik terug gezien op
de grenzen van het vaderoord en met niet minder genoegen beschouwden zy thans
den hemel van het groote Duitschland, waeronder zy zich bevonden; want zy voelden
genoeg dat, ofschoon de klein beperkte plek van hunnen geboortegrond meer naer
den Ocean gelegen was, zy toch buiten de palen van het groote, het algemeene
vaderland niet getreden waren, en zich op den alouden Germaenschen broedergrond
bevonden, die ook ons vaderland is. Dan, welke gedachten er in hunnen geest
woelden, beide bleven sprakeloos, mogelyk wel omdat de stem die in hun binnenste
opstond, te luide sprak en hen aen geene andere tael 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 stoomschip, deden het kabbelende
water aen een vloeijende kristalyn gelyken, en trokken den frischen geur der oevers
tot over de glansende vlakte. De hemel was blauw
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en zuiver en slechts hier en daer kon men een ligt wolkje ontdekken dat, eenzaem
en als mymerend, zyne vaert zachtjes en byna onmerkzaem voortzette. Het heldere
gejuich van het gevogelte, dat in de lommerige boomen der oevers dartelend
rondvloog, mengde zich by het gebruisch van de door het dampschip geklovene
golven, en maekte met deze een koor uit dat zoo harmonisch als grootsch voorkwam.
Frederik in zonderheid was door die harmony der natuer hoogst getroffen. Op
eene donsige rustbank uitgestrekt en met het hoofd op de handen leunende, hield
hy zyne oogen half gesloten, en liet zynen geest op de wieken der glinsterende
verbeelding rond dwalen. Schoon was de jongeling, zoo als hy daer droomend zat,
en ware het ons gegeven om zoo fyn als eene vrouw te gevoelen, wy zouden en
zyne hemelsche uitdrukking en zyne schoone lichaems vormen naer waerde kunnen
afschetsen. Dan, onze geest kan moeijelyk 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 zy
daer al in te lezen vindt; hoe die zachte waterige blik in haren boezem doordringt,
de liefdegevoelens in haer hart kan gaen opzoeken, doen levend worden en haer
als kan dwingen om hare blikken in die des mans te versmelten en, liefdevol en
door hemelsch gevoel overgoten, in zyne armen neêr te storten. Voor ons is de
welbesneden mond eens mans wel een schoone natuervorm, die ons aen de kunst
zou kunnen doen denken; maer wie kan, zoo als de vrouw, gevoelen wat die mond
kan zeggen? o Zy alleen weet hoe zacht, hoe zielbetooverend de woorden zyn die
zich uit
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de fyne lippen dringen; hoe hemelzoet de glimlach moet zyn die deze lippen kan
doen bewegen, en welke hemelsche wellust men in de ziel voelt dalen, wanneer
die lippen zich op het voorhoofd, op den wang plaetsen en daerop een dier zoenen
drukken welke van het lot eener maegd voor eeuwig kunnen beschikken, en langs
waer heure ziel door den mond des mans als wordt ingeademd. Voor ons is de fyne
hand des jongelings een schoon voorwerp: maer weten wy, zoo als de vrouwen,
welk gevoel de drukking dier hand kan doen ontstaen, en hoe zalig een genot het
is wanneer men zyne hand in dezelve mag laten rusten? Weten wy wat het voor
eene vrouw wil zeggen, wanneer zy, door gevoel overweldigd, zich op de breede
borst des mans mag laten neêrglyden, haer hoofd op zynen schouder, tegen zynen
wang, mag laten rusten, hare oogen door den glans zyner oogen bezweemd voelt,
en zich door eenen zachten geur, door eene koesterende uitstraling omgeven waent,
die haer het aerdsche doet vergeten en haer het hoogste geluk kan doen smaken
dat den sterveling op aerde vergund wordt: de innige samenneiging van twee zielen
en twee lichamen. - o Bestond er slechts dit genot op de wereld, en mogt ieder
mensch hetzelve slechts eenmael in zyn leven smaken, dan was de aerde nog een
oord van gelukzaligheid!.....
Zulkdanig waren de gedachten van Frans, terwyl hy het oog op zynen vriend
gevestigd hield en in hem het schoone schepsel, de mensch, het meesterstuk der
natuer bewonderde. - o Zuchtte hy by zich zelven, wie vrouw zou hem kunnen zien,
zonder tot in het diepste der ziel geschokt te worden; zonder dit zacht maer
brandende verlangen te gevoelen, dat den eenen mensch tot
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den anderen doet snellen, en als tot een enkel wezen maekt!..... o Vriend, vriend!
God heeft u met oneindige schatten begaefd! mogten zy u nimmer duer staen!
Geschapen om uwe wegen met roozenbladen bestroeid te zien, mogten de doornen
nimmer uwen voet kwetsen!... Frans ware denkelyk nog verder in zyne bemerkingen
voortgegaen; doch Frederik, thans de oogen ontsluitende en het hoofd ter zyde
wendende, deed met de hand teeken als wilde hy zynen vriend by zich roepen.
Frans trad nader en voegde zich naest hem op de rustbank.
‘Myn goede Frans’ sprak Frederik ‘ik weet niet wat er op dit oogenblik in mynen
geest omgaet. Het is zeker dat ik voor de eerste mael myns levens den Rhyn bevare
en nogtans schynt het my onbetwistbaer, dat ik nogmaels in deze streken geweest
ben. Gy ziet daer ginder tusschen die frische boomen wel dit prachtig zomerverblyf
opryzen, niet waer? Welnu, het schynt my dat ik daer jaren lang gewoond heb. Ik
ken deze gansche streek en zou u op de plaetsen kunnen brengen van waer men
het schoonste uitzigt op den stroom heeft.’
‘Gy zult u waerschynelyk in eenen streek bevonden hebben, die veel gelykenis
met dit oord heeft’ merkte Frans op ‘en zulks zal u de zaek als wezenlyk maken,
daer de inbeelding er het overig zal byvoegen.’
‘Dat is wel de natuerlykste en gemakkelykste uitlegging’ zegde Frederik ‘doch zy
bevredigt mynen geest niet. Het geheugen is my immer zeer getrouw geweest, en
wanneer ik my iets herinner dan is de herinnering volledig. En daerom juist....’
‘Maer gy wilt er toch niet door besluiten’ onderbrak Frans ‘dat gy hier werkelyk
gewoond hebt?’
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‘Ik besluit niets, beste vriend; maer ik zoek naer de uitlegging en diegene welke gy
my wilt geven, voldoet my niet.... Hebt gy nooit ondervonden wat het tweegevoel
is. - Ik zal het maer tweegevoel noemen; want ik ken er anders geenen naem voor?’
Frans schudde zachtjes het hoofd, zonder dat zyn vriend zulks nogtans bemerkte,
en eene pynelyke aendoening bekroop zyne wezenstrekken. ‘o De genezing! de
genezing! zuchtte hy inwendig ‘zy is nog daer niet?’ doch getrouw aen zyn genomen
besluit, wilde hy tegen zynen vriend niet hevig meer twisten en hy vroeg vervolgens
op eenen kalmen en zachten toon:
‘En wat is dan dit tweegevoel?’
‘Dit tweegevoel’ herhaelde Frederik ‘dit tweegevoel is iets dat ik my niet kan
uitleggen; het is, zoo als het woord het byna uitdrukt, voor de tweede mael iets
gevoelen; doch juist in de zelfde omstandigheid en op den zelfden graed van kracht;
het is voor eene tweede mael zich bevinden in eene omstandigheid welke zich
andermael heeft opgedaen; het is eenen klank hooren, dien men nogmaels gehoord
heeft en juist zoo als hy zich de eerste mael heeft laten gevoelen. Het is voor de
tweede mael eenen reuk gewaer worden, juist zoo als men hem reeds gekend heeft.
Met een woord, het is meermaels het zelfde op dezelfde wyze gevoelen; het is byna
de evenwezenlykheid.’
‘Ik heb het nooit gevoeld; maer ik begryp u’ zegde Frans. Frederik ging voort:
‘Die stonden zyn soms de droevigste oogenblikken die zich in het leven kunnen
voordoen. De herhaling moge ook een vreugdevol gevoel ten voorwerp hebben,
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zy valt aen de ziel zoo pynelyk, dat men tot stervens toe bedroefd is, en ik geloof
dat men niet in staet zou zyn dikwils zulke gevoelens te ondergaen. Op die stonden
schynt het alsof men op eens al wat bestaet ziet verdwynen, en zelve in het ydel
nedergestort wordt; alsof alle licht van ons zou worden weggetrokken en men in het
ondoordringbare duister zou rondwoelen en versmachten. Het zyn stonden van
vertwyfeling van ongeloof, van verloochening, van wanhoop tot den hoogsten graed
gevoerd!.....’
‘Ik versta niet’ zegde Frans ‘waerom zulk een gevoel zoo pynelyk kan wezen!’
‘Ik heb daer lang op nagedacht’ hernam Frederik ‘en kan slechts deze uitlegging
vinden: - In de natuer is alles eenheid en daer door bestaet zy. De evenwezenlykheid
bestaet niet, zy is de vyand van het bestaen, en ik durf byna gelooven, dat wanneer
er in de natuer twee dingen bestonden die evenwezenlyk dezelfde waren, het
gansche stelsel verbroken zou zyn, en het wezen een einde zou nemen. Van die
gedachten afstappende, kan ik my eenigzins uitleggen, waerom wy in de gegeven
omstandigheid zulke zware smart gevoelen. Op die stonden bevinden wy ons, als
het ware, op den boord eens afgronds; ons hoofd is duizelig, onze oogen schemeren,
ons lichaem begint zyn evenwigt te verliezen en, was de toestand volkomen, was
de herhaling echt eenzelvig, dan zouden wy nederstorten, dan zou ons de geest
ontgaen. Wie weet zelfs of de geest niet zou versmelten in den niet, of zyn bestaen,
dat eeuwig moet zyn, niet zou ophouden!.....’
‘Dat zyn duistere paden die wy bewandelen, vriend Frederik.’
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‘De duistere paden zyn de eenige die tot het licht leiden, vriend.’
‘Maer is het niet te vermetel, van met onzen geest, zoo ver in de geheimenissen
der natuer te willen zien?’
‘Neen, vriend, dat is niet vermetel, dat is zelfs pligt. En gy zegt het wel: in de
geheimenissen der natuer zien! zoo is het; ik dacht dat gy zoudt gezegd hebben de
geheimenissen des geestes, en dat ware niet alleen vermetel, maer dwaes; want
daertoe kan ons slechts het zuiver gevoel leiden. - Maer in de geheimen der natuer
zoeken, dat is het! daer mogen wy 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 daed is eerst en dan volgt de beredenering. De uitvindingen zyn daedzaken
die zich vertoonen.....’
‘Vriend’ onderbrak Frans ‘het schynt my dat wy tamelyk ver van ons eerste
voorwerp zyn afgeweken: dat is de herkenning van dit lieve zomerverblyf. Wy zyn
juist voor hetzelve genaderd. Het zou my spyten, indien gy hier weêr die zelfde
pynelyke gewaerwording gevoelde.’
‘Het pynelyk gevoel is nu reeds verdwenen’ zegde Frederik ‘doch ik ben blyde
deze gelegenheid te hebben kunnen waernemen om u over het tweegevoel te
spreken.’
En dit zeggende, herviel de jongeling in zyne vorige mymery, en scheen geen de
minste aendacht meer op zynen vriend te maken. Ook Frans deed geene verdere
moeite om de samenspraek terug aen te knoopen; want zy was volgens hem van
geenen aerd om aen de geestgesteltenis van zynen vriend eenige verzachting te
kunnen toebrengen.
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Voor het overig liep de reis ten besten af. Het schoone vertoog dat de boorden van
den ouden Rhyn en de stroom zelf opleveren, gaf aenleiding tot een aental
aengename redekavelingen. Frederik, die de sagen van Duitschland kende, vertelde
aen zynen vriend de schoonste derzelve en liet niet na er bemerkingen by te voegen,
die van de doordringendheid zyns geestes getuigden en deden zien dat hy, onder
den schyn der verdichtsels, tot den eersten oorsprong der zaken, tot de bloote
geschiedenis wist door te dringen. Hy sprak van de drijaden die zich in de bosschen
schuil hielden, van de blonde ondinen die zich in het kristalynen nat van den stroom
verlustigden en den reiziger, door haren hemelschen zang, uitlokten en wisten te
betooveren; van de kabauters of dwergen die hunnen woon in den grond der aerde
gekozen hadden, en als eene tweede bevolking onder gausch Duitschland uitmaekte,
die den armen soms wisten te verryken en den ryke zyne goederen ontdroegen,
wanneer beide die weldaed of straf verdiend hadden; die in vroegere tyden met de
ridders kamp voerden, en aen deze slechts de overwinning lieten, wanneer zy zagen,
dat de moed der dapperen, om zoo te zeggen, bovenmenschelyk werd. Dan sprak
hy nog van den zwarten jager die, op eenen hert gezeten, eeuwig de boschen
doorkruiste, den horen deed schallen en de liefhebbers van de jagt, die al te zeer
op dit vermaek verslingerd waren, niet zelden totter dood toe afmatte. Hy sprak ter
zelfder tyd van Everaert met den langen baerd die de vorsten op de jagt raed gaf
en hun het beste wild deed ontdekken. Dan verhaelde hy van de wondere daden
van de geesten der rotsen; van de wondervogels die raedsels opgaven en liederen
zon-
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gen of verhalen opzegden; hy sprak van de maegden van het roode meir, van de
kleine toovernimfen die niet grooter waren dan kleine kevers; van de zeven zusters
van Schoonberg die in rotsen veranderden; van den duivelsteen en de duivelsladder;
van biskop Hatto die, ten straf zyner onbermhartigheid, door de ratten in zyn eigen
slot verslonden werd.
Hy sprak ook van het slot Falkenburg en vertelde de zielroerende geschiedenis
van Leba en Guntram, welke aldaer plaets greep. - De dag was vastgesteld waerop
Guntram zyne geliefde Leba tot het altaer moest leiden en voor eeuwig aen haer
verbonden worden. Hy treedt op het kasteel en voor hem ziet hy twee mannen met
eene doodskist geladen heen stappen. Hy zegt het aen zyne geliefde, die hem, met
den maegdelyken schaemteblos op de wangen, antwoordt dat het het huwelyksbed
is dat hy gezien heeft. Hy leidt zyne bruid naer de kapel en voor zich ziet Guntram
eenen zwarten ridder en eene bedekte vrouw treden, en niemand dan hy ontwaert
dit vreemde verschynsel. De geliefden stappen de kapel binnen. Zy zitten voor het
altaer. Guntram wil den ring aen den vinger zyner bruid steken en eensklaps voelt
hy eene yskoude hand in de zyne: het is de hand van de maegd uit de boschsterkte,
die zich des nachts de lange hairen kemde en hare liederen by een open graf zong.
Men droeg Guntram bezwymd weg en eenige stonden later gaf hy den geest. Leba
viel, door de smart gedood, op zyn lyk neder.
Wanneer men aen Dusseldorf naderde, deed Frederik eindelyk aen zynen vriend
opmerken hoe, volgens de sage, de duivel Urian weleer op die plaets den Rhyn
overstak, met eenen duin, dien hy aen de zee was gaen
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halen, op den rug en met het inzigt om de stad Aken daer onder te gaen begraven.
Doch, door den last vermoeid en door eene oude vrouw bedrogen, liet hy den last
aen de poort der laetst genoemde stad vallen, en de duin kreeg den naem van den
Loosberg.
‘Iets dat ons leeren moet’ zegde Frans ‘van ons immer van de oude vrouwen te
mistrouwen; vermits zy in het geval den duivel zelf kunnen bedotten.’
Weinige stonden na die diepe wysgeerige bemerking van Frans stapten de twee
vrienden te Dusseldorf aen wal en begaven zich regtstreeks naer het gasthof, waer
de kunstschilder weleer zyn verblyf had gevestigd. Daer de dag tamelyk ver
gevoorderd en Frederik eenigzins van de reis vermoeid was, besloten zy althans
aen geene bezoeken te denken. Frans schreef een briefje aen de moeder van
Walter, waerin hy zyne aenkomst met zynen vriend en hun bezoek voor den
volgenden dag aenkondigde. Dan, na de reiskoffers te hebben uitgeladen en eenig
voedsel genuttigd te hebben, plaetsten de twee vrienden zich aen het open venster
hunner kamer die op den stroom uitzag en ontstaken hunne pypen.
Droomend zaten zy daer beide; want het schouwspel dat zich voor hun oog
opdeed, was wel bekwaem om hunnen geest in zachte mymery te doen vlotten. De
zon begon reeds aen den gezigteinder neêr te dalen en, terwyl zy het half gedeelte
des azuren hemels met eene gloênde kleur overstroomde, deed zy duizende tinten
op het zacht kabbelende water van den Rhyn nedervallen, en maekte daerin een
kleurspel welker rykheid men zich wel kan inbeelden, doch dat niet beschreven kan
worden. Eene menigte ligte schepen kruisten op den stroom en schenen als zoo
vele fantastische gebou-
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wen waeraen leven en beweging zou verleend geweest zyn. Nu eens staken hunne
uitgespannen zielen zwart tegen het licht der nederdalende zon af; dan weder
ontvingen zy 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 frischen geur der waters optevangen en over den ganschen omtrek te
verspreiden.
‘Wat is toch de menschelyk kunst’ zuchtte Frans ‘by dit schouwspel! Wat is toch
de menschelyke kunst in vergelyking met de tafereelen die ons de natuer zoo mild
oplevert. Waer is de schilder wiens kunst zoo hoog gestegen is, om slechts datgene
wat het oog ontwaert op het paneel hervoortebrengen? Waer is hy die met aerdsche
kleuren kan afschilderen de vertoogen die de aerde ons aenbiedt!’
‘En verwondert u zulks, vriend’ zegde Frederik ‘verwondert het u dat het stof
boven het stof zich niet kan verheffen? Wat wilt gy met uwe stoffelyke kunst doen?
Hertoover, zoo goed gy kunt, dit schoone vertoog op het paneel, en wanneer wy
later hetzelve zullen beschouwen, zullen wy mogelyk zeggen: ja, een goed tafereel;
doch, wanneer wy dan onze herinneringen zullen nagaen, zullen wy moeten
verklaren, dat het ons slechts eenen schemer voorstelt van hetgeen wy duizende
keeren in de natuer ontdekt hebben. o Vriend, de geestenkracht is alleen opregte
kracht! De geest ziet wat bestaet en, door dit zigt, klimt hy nog hooger en voelt het
hooge schoon van alle dingen en reikt tot de godheid.’
‘Vriend’ onderbrak Frans ‘uwe pyp is uit, wilt gy ze op nieuw vullen? Hier is nog
besten maryland dien ik uit Antwerpen medegebragt heb.’
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Frederik antwoordde niet en had de oogen terug op het schoone natuertafereel
geslagen. Frans hoopte dat hy eene andere wending aen zyne gedachten zou
hebben gegeven en van de hoogte, waer hy bereid was opteklimmen, terug zou
gedaeld zyn. Doch het gebeurde zoo niet. De jongeling zegde thans inwendig wat
hy anders met den mond uitsprak. Hy bleef ruim een kwartuers sprakeloos zitten
en Frans, die zyne oogen van hem niet afwendde, kon ligt de werking opmerken
welke er in den geest zyns vriends plaets greep. Hy zag, als het ware, de
geestverrukking zich van Frederik meester maken en, namate dit gevoel heviger
werd, zag hy het zwakke lichaem zyns vriends in krachten afnemen. De pyp slibberde
het eerst uit de handen van Frederik, dan zakten zyne handen magteloos op zyne
kniën, zyn oog werd waterig en flauw, zyn blik vestigde zich op niets meer by uitstek,
maer scheen de gansche wereld als te omvatten en eindelyk zakte zyn hoofd op
de borst neder en, het gansche lichaem zich begevende, schoof uit den zetel en
ging op den grond glyden, wanneer Frans het zelve in zyne armen klemmende,
zynen vriend opligtte en hem op zyn rustbed droeg. Beweegloos, doch met eene
hemelsche uitdrukking op de wezenstrekken verspreid, lag Frederik daer. Alleenlyk
de zachte ademhaling zyns boezems duidde aen 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 aentewenden om zynen vriend behulpzaem te zyn. Zou
hy hem uit die vreemde mymery opwekken, zou hy hem tot het uitwendige leven
terug roepen; of zou hy dien staet, die mogelyk eene weldoende rust was,
eerbiedigen en niets aenrigten om denzelven te doen veranderen?.....
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Besluiteloos liet zich de kunstschilder in eenen zetel naest het bed neêrzakken, liet
het hoofd in de handen zinken en weende van broederlyk medelyden. Treurig waren
de gewaerwordingen die zynen geest overvielen. Het was aen hem dat de ouders
van Frederik hunnen zoon toevertrouwd hadden; hy had de zorg op zich genomen
de genezing des jongelings te voltoeijen en, nu hy zoo sterk op de goede gevolgen
eener reis hoopte, nu zag hy reeds die pooging als verydeld; de ziekte zyns vriends
was in verre na niet verdwenen en die soort van ontgeesting, die hy voor de eerste
mael by hem opmerkte, was er een doorslaende bewys van. Eenen stond dacht hy
om eenen geneesheer te doen roepen; doch dan herinnerde hy zich, wat hem de
doctor te Antwerpen gezegd had en welke verklaringen hy daervan had ontvangen:
Similia similibus was het uitgesproken orakel geweest; de geest kan niet dan door
den geest genezen worden: voor stoffelyke ziektens, stoffelyke hulpmiddels, voor
morele aendoeningen andere morele aendoeningen. Geven wy den moed niet op,
zegde eindelyk de kunstschilder, en laten wy, by de eerste beproeving, den moed
niet ter neêr zakken. De vermoeidheid der reis is mogelyk de eenige oorzaek van
dit alles en morgen zal Frederik een gansch ander mensch wezen.
Die laetste gedachte stortte den kunstschilder moed in. Hy hief het hoofd regt,
stond van zynen zetel op en wierp eenen blik, waer thans de hoop in te lezen stond,
op zynen vriend neder, die nog immer in de zelfde houding was. Vervolgens stapte
hy van het bed weg en ging zich terug aen het venster plaetsen. De avond was
intusschen gevallen en alles nam eenen duisteren tint aen. De maen klom statig
aen den horizont
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op en reeds zag men hier en daer de tinteling der starren in het zuivere uitspansel
der lucht, terwyl eene kalme rust zich als over de gansche natuer verspreid had.
Ongetwyfeld had Frans dit schoone schouwspel der natuer met niet mindere
bewondering dan dit welk, over eenige stonden, de ondergang der zon aenbood
gadegeslagen, indien zyn geest zoo als toen ware bevredigd geweest. Doch nu kon
hy zyne gedachten van zynen vriend niet aftrekken en van tyd tot tyd ging hy, zoo
stil mogelyk, terug naer het bed van Frederik, om te zien of er zich nog geene
verandering in zynen toestand hadde opgedaen. De laetste mael dat hy tot het
ledekant terugkeerde, vond hy den jongeling met de oogen geopend en half regt in
het bed zitten. De blydschap daelde in den boezem van Frans terug:
‘Hoe komt het dat ik my hier bevind?’ vroeg Frederik.
‘Schoone vraeg!’ zegde Frans ‘wanneer men lust lot slapen heeft, kan men dan
eene betere plaets uitkiezen?’
‘Ja, maer ik herinner my niet op het bed gestegen te zyn.’
‘Ik geloof het wel, ik heb er u op gedragen.’
‘Maer!.....
‘Gy waert zoo maer stilletjes in uwen zetel ingesluimerd, vriend Frederik: een
teeken ongetwyfeld dat u myne samenspraek niet zeer geestig moest voorkomen.’
‘Het is verwonderlyk!’ zegde Frederik ‘Ik herinner my daer niets van.’
En dit zeggende, trad hy van het bed, en wandelde eenige keeren op en neder
in het vertrek. Dan nam hy weder het woord op en de hand van zynen vriend
drukkende, zegde hy:
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‘Frans, beste vriend, ik dank u voor de schoone gedachte die gy gehad hebt my
deze reis te doen ondernemen. Ik ken Dusseldorf nog niet; doch er is een voorgevoel
in my dat my zegt dat my hier groote zielsvreugden te wachten staen.
‘Te beter, te beter’ zegde Frans ‘ik zal in die vreugd deelen; want gy weet dat
onze blydschap immer wederzydsch is...... Ik ga er eene versche pyp op ontsteken.’
Ter zelfder tyd schelde Frans en gebood den bediende van het gasthof eene
flesch Rhynwyn boven te brengen. Wanneer zulks gedaen en het licht ontstoken
was, plaetsten zich de twee vrienden aen het tafel en Frederik volgde zynen vriend
nogmaels in het rooken eener pyp na. Tusschen het ledigen van eenen roomer,
zegde Frederik:
‘Gy zult u herinneren, vriend Frans, dat ik u, gedurende onze reis, een zomerverblyf
aenwees, waer het my toescheen nogmaels geweest te zyn. Ik heb my thans eene
geschiedenis herinnert welke daer is voorgevallen, en waervan het my schynt
ooggetuigen geweest te zyn.’
‘Wy zullen dit laetste punt niet betwisten, vriend’ zegde Frans ‘doch indien het
verhael eenige merkwaerdigheid oplevert, zoudt gy my aengenaem zyn met my
hetzelve medetedeelen.’
‘Het is inderdaed niet zonder belang; gy zult er van oordeelen. Nu, luister:
‘De geschiedenis die ik u ga verhalen, moet ongeveer een achttal jaren plaets
hebben gegrepen. Zekeren dag hield er in het dorp B. dat het digtste by het
zomerverblyf, dat ik u aengewezen heb, gelegen is, een
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postrytuig stil en twee jongelieden, rykelyk aengekleed, stapten de byzonderste
afspanning van het dorp binnen. Eenige dagen later hadden zy het bedoelde
zomerverblyf in huer genomen en gingen er hunnen woon vestigen. Niets was
aengenamer noch scheen vreedzamer dan het huisgezin van de twee jonge
getrouwden. Zy hadden weldra een aental kennissen in de omstreken aengewonnen
en niet zelden gaven zy feesten wier pracht ongemeen was. Het mangelde hun aen
geen geld. Omstreeks een jaer na de aenkomst op het zomerblyf, ontving de
echtgenoot eenen brief, en de vrouw bemerkte dat hy, by deszelfs lezing, hevig
ontroerd werd. Van dit oogenblik af, zoo als zy my later verklaerde, begon haer
ongeluk.’
‘Gy zyt dan zeker van haer gezien en gesproken te hebben?’ onderbrak Frans.
‘Ik meen zeker te zyn van hetgeen ik zeg’ antwoordde Frederik ‘doch laet my stil
voortgaen; want anders verlies ik den draed myner geschiedenis.’
En na eene korte poos stilzwygen, ging de jongeling weder voort:
‘Het was van dit oogenblik as dat de echtgenoot van handelwys veranderde: hy
was de zelfde mensch niet meer. Het jonge dochtertje, dat zyne vrouw hem over
eenige weken geschonken had en dat hy, zoo het scheen, met zooveel liefde had
zien geboren worden, werd hem als onverschillig; hy vlugtte de tegenwoordigheid
zyner vrouw, en er was geene spraek meer om feesten te geven of iemand te
verzoeken. Theresia wist niet waeraen dit alles toeteschryven.’
‘Theresia! zegt gy?’ onderbrak weder Frans ‘de vrouw heette dan Theresia?’
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‘Ja wel, Theresia, indien ik het my goed herinner.....’
Eene ligte ontsteltenis verspreidde zich op het gelaet van Frans. Die vrouwennaem
Theresia moest hem ongetwyfeld dingen te binnen brengen die voor zyn geheugen
onaengenaem waren.
‘Ga voort, ga voort’ zegde hy eindelyk tot zynen makker, en deze hernam:
‘Van dit oogenblik begon Theresia haren echtgenoot, zoo niet te bespieden, ten
minsten gade te slaen, en niets ontsnapte meer aen haer scherpzigtig onderzoek.
Zekeren keer dat haer man afwezig was, bevond zy zich in zyne studiekamer, en
een briefje viel haer in het oog. Zy opende hetzelve en zie hier wat zy las:
‘Myn verkleefde vriend!
‘Ik ben van myne reis terug. - De lucht van Spanje was voor myn zenuwstel niet
voordeelig. Gy weet dat ik zeer gevoelig ben. Myne gezondheid heeft veel geleden;
doch iets dat noch meer geleden heeft is myne borze. De gouden dukaten wegen
in Spanje niet zwaerder dan by andere natiën en zyn even spoedig verteerd als de
gouden napoleons in Frankryk. Ik wilde wel, beste vriend, dat gy myn klein fortuintje
een weinig herstelde. Ik ben voornemens tot de deugd terug te keeren, en de hemel
heeft my reeds myne goede inzigten beloond, met my uwen woon te hebben doen
ontdekken. - Denkt gy niet dat morgen, op het uer van den middag, een goede stond
zou wezen om elkaer eens
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te spreken. Hoe milder gy wezen kunt, hoe beter: wy zyn verkleefde vrienden en
gy kunt met niemand beter dan met my deelen. Hadt gy den lust niet te komen, dan
kon ik wel zekeren brief, die van de zaek spreekt, bekend maken.....
‘Uw verkleefde verwacht u’
GIOVANNI.
Theresia las en herlas dien brief, en wist niet wat uit dit alles op te maken. Zy zag
gemakkelyk dat een geheim daer onder moest schuilen: doch van welken aert was
dit geheim en welkdanig waren de banden welke haren echtgenoot aen dien Giovanni
verbonden? Ziedaer eene vraeg die zy niet kon oplossen; doch welke niet naliet
haer de ziel te verontrusten. Zy besloot voortaen nog meer aendacht op haren
gemael te geven. De handelwyze van dezen werd allengs geheimzinniger; byna
den ganschen dag bleef hy van zynen woon verwyderd, en wanneer hy dan des
avonds terugkeerde, sloot hy zich gewoonelyk op zyne kamer, na metterhaest een
klein avondmael genut te hebben. Theresia had het meermaels gewaegd om hem
met omzigtigheid over zyne handelwys te ondervragen; doch Charles ontvlugtte
telkens die ondervragingen.
‘Wat zegt gy: Charles!’ onderbrak Frans ‘heette de echtgenoot Charles?’
‘Ja wel’ zegde Frederik ‘wat is daerin te verwonderen?’
‘o Niets, vriend, niets; maer die namen zyn my
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niet onverschillig’ hernam Frans met ontsteltenis ‘zeg my van waer was die
echtgenoot?’
‘Ik geloof dat hy een Franschman was.’
‘En Theresia, van waer was zy?’
‘Heb ik het u niet reeds gezegd? Van Antwerpen.’
‘Van Antwerpen! zegt gy, van Antwerpen! hadt gy ze aldaer te voren gekend?’
‘Dat herinner ik my niet’ zegde Frederik, eenigen tyd nadenkend blyvend ‘neen,
ik geloof het niet.’
Frans wreef zich met de hand over het voorhoofd, en terwyl er een ligte glimlach
over zyn wezen liep, zegde hy verder:
‘Ga voort, vriend, ik vergat dat gy my een ingebeeld verhael doet.’
‘Ik verhael u eene herinnering’ zegde Frederik, op eenen kalmen toon ‘tot hoe
verre dezelve waer is, dat geeft er niets aen; doch hoe meer ik er aen denk, hoe
klaerder my thans de daedzaken voor oogen komen.’
‘Nog een woord, vriend, eer gy verder gaet’ zegde Frans, de hand zyns vriends
grypende en met moeite het treurige gevoel bedwingende dat in zynen boezem
oprees ‘nog een woord: gy weet dat ik u weleens gesproken heb van eene
ongelukkige liefde die myne jongheid als ontooverd heeft!’
‘Ik herinner het my, Frans.’
‘Heb ik u ooit den naem van het meisje genoemd, of gezegd, op welke wyze zy
my is ontroofd geworden?’
‘Nooit, vriend. Dat gy 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 zwaer genoeg, dan dat ik dezelve, door ondervragingen, nog
zou hebben willen ver-
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grooten..... Doch waertoe die vraeg op dit oogenblik?’
‘Tot niet vriend, tot niets. Eene vliegende gedachte..... Ga voort ik bid u.’
Frederik hernam zyn klein verhael:
‘Theresia had opgemerkt dat gedurende het grootste gedeelte van den nacht, het
licht op de kamer van haren echtgenoot bleef branden. Mogt hy den nacht met
werken doorbrengen? Zy dacht het; doch zy wilde er zich van verzekeren. Hare
vrouwelyke nieuwsgierigheid eischte zulks. Zekeren nacht dan, wen alles in stille
rust lag gedompeld, stond de jonge vrouw van hare legerstede op, en begaf zich,
zoo stil mogelyk, naer de kamer haers echtgenoots. Eenigen tyd bleef zy aen de
deur van het vertrek luisteren; doch niets dan eene zware ademhaling trof haer oor.
Zy opende de deur, zoo zacht mogelyk, en zag haren echtgenoot gekleed op zyne
ruststede uitgestrekt liggen. Zy naderde tot aen het voeteinde van het bed en bleef
stilzwygend op den slapenden staren. Deze scheen door eenen angstigen droom
overvallen. Van tyd tot tyd tastte hy met de handen voor zich in het ydel en dan
kwamen er woorden uit zynen mond, die vreemd in de ooren der vrouw klonken:
‘Ha, sprak de slapende, ha! gy wilt my onterven!..... hier! schryf en teeken dit
papier!...... of ik stoot toe..... ja, de dagteekening moet van vroeger tellen......... nu,
sluit het daer in de kist..... en den sleutel hier, dien zal ik bewaren............... ah! ons
doel is bereikt, Giovanni, myne zaek is afgedaen..... nu de uwe...... ah!
wanschepsel!...... ah, die laffe moordenaer!..... van myne handen zal hy! doemnis!.....’
De vrouw durfde niet langer meer op de kamer verblyven. Zy voelde zich de ziel
door die geheimzinnige woorden geschokt en vreesde telken ston-
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de dat haer echtgenoot mogt ontwaken. Bevend en de ziel door onbeschryvelyken
angst overvallen, ging zy hare legerstede terug vinden, en bleef het overig van den
nacht in de treurigste overdenkingen doorbrengen. Zy vreesde het geheim ontdekt
te hebben, en sidderde by die ontdekking. Haer leven werd vergistigd, en een worm
scheen haer aen het hart te knagen. Zy wachtte echter om te spreken.
‘Twee angstvolle maenden verliepen er nog en de toetand der twee echtgenoten
verergerde langs beide kanten. Theresia vond geene rust meer en haer gemael
werd allengs meer barsch en geheimzinnig.
‘Zekeren dag verspreidde zich het gerucht in den omtrek dat men, in een
bygelegen bosch, eenen vreemden reiziger had vermoord gevonden. Eene reispas,
het eenige dat men by hem bevonden had, gaf zynen naem en geboorteland te
kennen. Die naem was Giovanni en Italiën was het geboorteland van den
vermoorden. Niets deed gissen wie de dader dier moord mogt geweest zyn. - Die
mare was als een bliksemstrael voor den geest van Theresia: zy herinnerde zich
den brief dien zy op de kamer haers echtgenoots ondekt had, den naem die zy hem
droomend had hooren uitspreken en zy besloot nu de zaek onbewimpeld te
onderzoeken en te zien, hoe groot haer ongeluk was, dan wel of zy zich bedrogen
had en ongegronde vermoedens had opgevat. Zy wachtte slechts tot den volgenden
dag en deed haren gemael verzoeken om by haer te komen. Met een stuer gelaet
voldeed de echtgenoot aen het verzoek, en wanneer hy binnen getreden was, sprak
Theresia:
- ‘Charles, zet u neder bid ik u, wy hebben over zaken van groot aenbelang te
spreken.’
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- ‘Van groot aenbelang?’ herhaelde de echtgenoot ‘en welk zyn dan die groote
belangen?’
‘Die woorden werden op eenen kouden toon uitgesproken en Theresia voelde
zich er gansch door ontsteld. Zy hernam echter moed en ging voort:
- ‘Wy zyn thans ruim twee jaren in den echt getreden, Charles, en, tot over eenigen
tyd, hebben wy vredelievend geleefd, zoo als het behoort. Dan, waerom zyt gy
sedert kort van levenswyze veranderd? waerom spreken wy thans elkander zoo
weinig, waerom zyt gy meest altyd van uwen woon afwezig; met een woord, waerom
zyt gy dezelsde als eertyds niet meer, waerom zyt gy veranderd?’
- ‘Dat zyn vragen welke moeijelyk te beantwoorden zyn’ zegde de echtgenoot,
de schouders ophalende ‘zoo als ik ben, ben ik, en ik moet er my denkelyk goed by
bevinden.’
- ‘Gy bevindt er u niet goed by’ zegde de vrouw; ‘want dan zoudt gy er zoo
mismoedig niet uitzien’ en de stem hooger verheffende, ging zy voort: - ‘Charles!
er is iets dat u knaegt! spreek op, deel my de smart mede die in uwen boezem
bedoken ligt: er is iets dat u pynigt!.....’
- ‘Ik versta u niet!’ zegde Charles, en hy wilde opstaen om het vertrek te verlaten.
Doch Theresia, nader tredende, vatte hem by de hand en dwong hem terug
neêrtezitten:
‘Er moet een uitlegging geschieden’ zegde zy ‘ik wil niet langer in dien staet
voortleven. Uwe handelwyze moet uitgelegd woorden.’
‘En wat beteekenen al die woorden!’ riep Charles, terwyl de kleur der gramschap
zich over zyn gelaet ver-
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spreidde - ‘Wat wilt gy weten, wat wilt gy vragen, wat wilt gy onderzoeken!’
- ‘Ik wil veel weten en veel onderzoeken’ hernam de vrouw met eenigen drift
‘omdat ik u verdenk...’
- ‘Gy verdenkt!’ En Charles werd bleek als een doode. ‘Gy verdenkt my en wat
verdenkt gy!’
- ‘Bedaer en hoor my’ zegde nu Theresia op statigen en meer kalmen toon.
‘Wanneer gy my trouwdet, bezat ik weinig en gy biedet my een groot fortuin aen.
Tot hier toe heb ik met kalm gemoed het genot van dien rykdom gehad; thans begin
ik er eenen afkeer voor te gevoelen, en ik verwyt my dit genot dagelyks.’
- ‘En waerom dat, mevrouw?’ zegde Charles, de armen in elkaer kruisende en
terwyl er een helsche glimlach zyne lippen deed beven.
- ‘Omdat ik’ antwoordde de vrouw ‘omdat ik verzekerd ben dat wy een onregtig
fortuin bezitten.’
- ‘En wie beweert dat! wie durft!’
- ‘Ik beweer dat, en ik durf het u zeggen.’
- ‘Myne fortuin is my door mynen oom nagelaten!’ schreeuwde Charles.
- ‘Gy hebt het hem door geweld afgetruggeld; gy hebt hem met geweld gedwongen!
en de ouderling heeft gehoorzaemd!.. beef niet:... ik weet alles! en dan, dan heeft
Giovanni...’
- ‘Zwyg! zwyg!’ gilde de echtgenoot.
- ‘Ziet gy?’ hernam de vrouw, terwyl tranen over hare wangen biggelde, daer zy
thans de verzekering gekregen had van de handehwys haers mans. ‘Ziet gy’
herhaelde zy.... ‘En gy hebt met Giovanni moeten deelen: maer de booswicht heeft
niet genoeg gehad! hy heeft u over eenigen tyd de wandaed komen herinneren. Gy
hebt
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hem de eerste mael de handen gevuld; doch hy is terug gekomen...’ En zich tot aen
het oor van Charles bukkende, fluisterde zy voort: ‘En nu hebt gy, door eene tweede
moord, de eerste willen bedekken...’
‘Als of de echtgenoot den beet eener slang gevoeld had, bonsde hy op eens regt,
by het hooren dier woorden, liep als een uitzinnige rond het vertrek, met de vuisten
in elkaer geklemd, en kwam zich eindelyk afgemat voor de voeten van zyne vrouw
werpen:
- ‘Genade! genade!’ snikte hy ‘lever my toch niet aen het geregt over! de goddelyke
voorzienigheid heeft my niet ongestraft willen laten!’
- ‘Dat ik u aen het geregt overlevere!’ zegde Theresia terwyl tranen in overvloed
over hare wangen rolden ‘God behoede my voor zulk eene daed! Theresia is geene
laffe vrouw! sta op, en luister nu naer myn besluit..... Morgen verlaet ik u; myn kind
gaet met my, en nooit zult gy my wederzien. Zonder bezit hebt gy my tot vrouw
genomen; ik zal u in denzelfden staet verlaten; ik wil geen fortuin dat met bloed
gekocht is; poog nooit om my weder te zien, ik ken u niet meer.....’
- ‘Dan zal ik ook vertrekken!’ riep Charles ‘ik blyf hier niet langer!’
- ‘Het staet u vry’ zegde Theresia; ‘doch indien ik u eenen raed mag geven; dan
zoudt gy beter doen nog eenigen tyd alhier te vertoeven; uw vertrek kon
achterdenken opwekken en u als dader der moord doen vervolgen. Niemand zal
myne afwezendheid gewaer worden; gy kunt zeggen dat ik naer de zeebaden
vertrokken ben.... ga nu weg....’
‘En Theresia liet zich op een en zetel neêrvallen. Onmogelyk is het te beschryven
welke neêrslagtigheid zich
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thans van den misdadigen echtgenoot had meester gemaekt. Hy vreesde en beefde
om de straf zyner misdaden. Hy wilde van Theresia vergeving afsmeeken, haer
medelyden inboezemen; doch niets was bekwaem de vrouw van haer opzet te doen
afzien. Eindelyk verliet Charles, half zinneloos, het vertrek en hy herzag zyne vrouw
niet meer.
‘Des anderen dags, nog eer de zon in den hemel te pralen stond, vertrok Theresia
met een postrytuig tot aen de digtstbygelegene stad. Daer zond zy het rytuig weg,
trok eene eenvoudige kleeding aen, en men hoorde van haer noch van haer kind
niet meer.’
Hier hield Frederik op met spreken en begon zyne pyp aen te vullen. Het wezen
van Frans had eene onrustige uitdrukking verkregen. Hy staerde eenigen tyd
sprakeloos en niet de grootste aendacht op zynen vriend en vroeg hem eindelyk:
‘Vriend Frederik, zoudt gy my de afschildering niet kunnen geven van die
Theresia?’
‘o Gemakkelyk, vriend. My dunkt ik zie ze nog.... Eene ranke, schoon gemaekte
vrouw; handen verwonderlyk schoon van vorm; een langworpig aengezigt; breed
voorhoofd, blonde hairen en donker blauwe oogen; welbesneden lippen; een syne
neus waer men den griekschen vorm kon in terug vinden; eene eenigzins fiere en
gebiedende houding: eene echt schoone jonge vrouw..’
En Frederik ging voort met zyne pyp te vullen.
Frans lag met het aenzigt in de handen op tafel, en mompelde binnensmonds:
‘Verwondelyk! onbegrypbaer! Het is naer het leven afgeschilderd: kon zulk iets waer
wezen? ik verlies er my in!...’
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Doch die gedachten als uit den geest verdryvende, rigtte Frans nu weder het hoofd
regt, en nam eene zoo onverschillig mogelyke houding aen. Na verder eenige
onbeduidende aenmerkingen op het verhael gedaen te hebben, deed hy aen zynen
vriend opmerken, dat de nacht begon te voorderen, en hy wel lust zou gehad hebben
om zyne slaepstede te bereiken. Frederik voldeed aen dit verzoek en weldra gaven
zich de twee vrienden aen den slaep over. Wanneer het vertrek in het duister
gedompeld was, gaf de kunstschilder eenen vryen toom aen zyne bedenkingen: hy
herdacht het verhael en, hoe weinig ook hy aen derzelver echtheid kon geloof geven,
daer hy moeite deed om het alles als eene droomery van zynen vriend te
beschouwen, kon hy echter zynen boezem niet beletten te kloppen noch zyn oog
niet bedwingen om zich door den slaep te laten toeluiken. Het is mogelyk, dacht hy,
eene ware geschiedenis die men hem verhaeld heeft en die hy nu meent zelve
gezien te hebben. Hy bragt eenen treurigen nacht door en het was slechts wanneer
de eerste stralen der morgenzon in de lucht schitterden, dat het hem gegeven wierd
een weinig in te sluimeren. Hy had den ganschen nacht noodig gehad om, by middel
van zyne wysbegeerte, zich te overtuigen, dat het verhael een verdichtsel was, en
dat zyn vriend hem slechts een zyner droomen verteld had. - Was hy nu ook wel
ten vollen van die meening overtuigd? Ziedaer wat wy niet gegrondelyk durven
beslissen. De sterkste ziel is soms ligt- en bygeloovig.
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XII. Hoofdstuk.
Des morgends, met het krieken van den dag, was Frans reeds te been, en zat
geduldig het ontwaken van zynen vriend aftewachten. Toen deze laeste de oogen
onsloot, schelde Frans den bediende van het gasthof en gebood hem het ontbyt op
te brengen. Wanneer beide aen tafel zaten, spraken zy over het bezoek dat zy, dien
morgen, by 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 elkaer zullen begrypen.’
‘Ik twyfel er geenen stond aen’ antwoordde Frans. ‘De vriendschap die de twee
vrouwen my toegewyd hebben, zult gy weldra met my deelen. Jammer maer dat
wy ha zulke treurige omstandigheden aenkomen: ik ben er verzekerd van, de
droefheid die het afsterven van Walter haer veroorzaekt heeft, zal nog immer even
pynigend 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.’
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‘Dan zult gy denkelyk zonder den waerd 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 zyn niet altyd de woorden, vriend, die het grootste vermogen op de ziel der
lydenden uitoefenen. Eene warme deelneming, die niet gemaekt is, maer natuerlyk
uit het hart voortvloeit, heeft dikwils 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 my niet afhangen!’ hernam Frederik met eenigen geestdrift. ‘Indien
ik myn leven moest ten beste geven om de twee vrouwen gelukkig te maken en
haer de rust des harten terug te geven, ik zou geenen stond aerzelen.’
‘Goed, vriend, indien gy reeds met zulke gevoelens bezield zyt, wat zal het dan
wezen wanneer gy die twee hemelsche wezens van nader by zult hebben leeren
kennen?’
Zoo bleef de samenspraek nog eenen geruimen tyd voortduren, tot dat men
eindelyk, wanneer de morgend meer gevoorderd was, besloot het bezoek tegaen
afleggen.
Beide vrienden stapten het gasthof uit en wandelden eenigen tyd, arm aen arm,
door de straten van Dusseldorf. Frans deed, gedurende dien kleinen togt, reeds
aen zynen vriend de merkweerdigheden der stad aenmerken, welke zich op hunnen
weg voordeden. Doch Frederik sloeg ter nauwernood eenen vlugtigen blik op dit
alles en scheen in gedachten verdwaeld. Ook zag Frans dat eene ligte
zenuwschokking het lichaem van zynen vriend ontstelde. Hy vroeg hem of hy zich
onpasselyk gevoelde.
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‘Toch niet’ zegde Frederik ‘maer ik weet niet wat er in myn binnenste omgaet; ik
voel my de ziel ontsteld; ik zou reeds met de twee vrouwen willen kennis gemaekt
hebben en vrees den stond van die kennismaking. Zyn wy nog ver van hare wooning
verwyderd?’
‘Gy kunt dezelve van hier ontdekken’ zegde Frans. ‘Ziet gy ginder dien breeden
voorgevel, eene echte oude schilderachtige wooning?’
‘Ik zie het vriend; doch laten wy nog niet binnentreden; doen wy liever eerst nog
eene kleine wandeling, dan zal ik my meer bedaerd gevoelen.’
‘Zoo als gy verkiest’ zegde Frans ‘laten wy eens dit oude gebouw ginder gaen
bezigtigen?’
‘Laten wy liever niets bezigtigen, vriend Frans; doen wy eene wandeling alsof wy
ons te Antwerpen bevonden, en als of al de merkwaerdigheden van Dusseldorf ons
overbekend waren.’
‘Zoo als gy het verlangt’ zegde Frans, en nog eenigen tyd bleven de vrienden in
de stad rondkuijeren. Eindelyk toch besloten zy het bezoek te gaen afleggen en
bevonden zich weldra in de ontvangstzael van de wooning der moeder van Walter.
Nauwelyks waren zy daer binnen getreden, wanneer de vrouw verscheen.
‘Wees welkom, beste vriend Frans’ riep Klara op eenen zachten toon uit ‘wees
welkom! wy hebben u reeds lang verwacht. Heb dank voor uwe goede vriendschap...’
En dan, zich tot Frederik wendende en hem de hand aenbiedende, ging zy voort:
‘En mynheer is ongetwyfeld de vriend waervan gy ons meermaels gesproken
hebt? dat hy ook welkom weze!’
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Frederik voelde zich thans volkomen in zynen schik en antwoordde, de hand der
vrouw tusschen zyne beide handen geklemd houdende:
‘Mevrouw, het verwondert my niet zoo myn goede Frans u meermaels over my
gesproken heeft; hy is zoo zeer aen zyne vrienden verknocht en zyne vriendschap
voor my is zoo levendig, dat hy ongetwyfeld u zyne gedachten over my zal
medegedeeld hebben. Alleenlyk vrees ik, dat hy my wat al te voordeelig zal
afgeschilderd hebben, en dat het origineel veel tegen het portret zal moeten
verliezen.’
‘Ik deel in die meenig niet, myn goede heer’ zegde Klara; doch Frans, de
samenspraek onderbrekende, zegde:
‘Vriend Frederik, gy maekt vandaeg komplimenten, dat zyt ge niet gewoon?’
‘Mevrouw’ hernam Frederik ‘hy noemt dat komplimenten; en welken naem zal hy
dan aen myne woorden geven, wanneer ik u zal zeggen, dat hy my, in myne jongste
krankheid, als eene ziekedienster heeft opgepast, dat hy nacht of dag myne
bedsponde niet heeft verlaten, en my uit de handen des doods verlost heeft en nu
nog myne zwakke stappen onderschraegt.’
‘Vriend, vriend’ zegde Frans, terwyl een ligte schaemteblos zich op zyne wangen
vertoonde. ‘Vriend vriend: zoo genomen dat dit alles waer was, waertoe dan nog?...’
‘Beneem my het genoegen niet, Frans, van u regt te doen: het is de eerste mael
dat ik van myne dankbare gevoelens kan spreken, en ik heb de gelegenheid niet
willen laten voorby gaen; want, wanneer wy slechts te samen zyn, zoudt gy my dra
den mond stoppen, indien
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ik van zoo iets durfde gewagen. Nu, mevrouw’ ging Frederik, met eenen zachten
glimlach op het wezen en zich tot Klara terugwendende, voort: ‘nu belet uwe
tegenwoordigheid zulks te doen, en het is den eersten dank dien ik u reeds schuldig
ben; ik zal hem meermaels in zulke verlegenheden brengen......’
Frans meende te antwoorden; doch Klara, het woord opvattende, zegde met
eenen vriendelyken lach:
‘Heer Frans, spreek niet, ik ben van het gevoel van uwen vriend en al wat gy
zeggen kunt, zou myne meening niet kunnen doen veranderen.’
‘Indien het zoo is, mevrouw, dan moet ik my wel ten onderen geven’ zegde Frans.
Die kleine onbeduidende samenspraek had Frederik van stonden aen in volle
kennis gebragt en het was hem alsof hy Klara van jongs af gekend had.
‘Daer is myne dochter’ zegde de vrouw, en men hoorde inderdaed iemand tot het
vertrek naderen.
De twee jongelieden stonden nu van hunnen zetel regt en hielden de oogen naer
den ingang der kamer gewend. De deur ging open en Elisa trad binnen.
‘God!’ gilde Frederik op den zelfden stond, en hy viel terug op zynen zetel neder.
Allen verschrikten by die uitroeping en bleven diep getroffen staen. Dan weldra,
wanneer zy de oogen op Frederik geslagen hadden, omringden zy den jongeling
en bezagen elkander ondervragend, niet wetende wat er gebeurde nog wat er te
doen stond.
Frederik lag in zynen zetel, met de handen in elkaer geslagen, het hoofd half
gebogen en de oogschelen gedeeltelyk toegeloken. Geene beweging was er in
zyne ledematen te ontdekken; op zyn aengezigt stond eene
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zalige uitdrukking te lezen en het scheen alsof hy zich in hemelsche gedachten
verlustigde.
‘Wil ik om den geneesheer zenden, heer Frans?’ vroeg de moeder.
‘Toch niet, mevrouw’ zegde Frans die, gansch ontsteld, zyne oogen van zynen
vriend niet afwendde ‘de geneesheer kan hier niets te weeg brengen; ik ken de
zwakke lichaems gesteltenis van mynen vriend en, zoo ik my niet bedrieg, zal deze
bezwyming van korten duer wezen.’
‘Maer kunnen wy niets aenwenden, om de bezwyming te doen ophouden?’
‘Het zou er niets aen baten, mevrouw. De geneesheeren hebben my die eenigzins
wonderbare overvallen uitgelegd, en my myne handelwyze voorgeschreven. Het
zyn de gevolgen van de zenuwziekte welke mynen vriend tot op den boord des
grafs gebragt heeft; naermate zyn lichaem thans in krachten zal aenwinnen, zullen
ook die uitwerksels der sterke aendoening verdwynen. Stel u gerust, het is niets;
laten wy hem slechts in vrede en, eer het eene halve uer verder is, zal het zyn alsof
er niets gebeurd ware.’
Hoe geruststellend die woorden van Frans ook schenen, konden zy echter de
twee vrouwen niet beletten eenen zwaren angst in het hart te voelen. Zy bleven
voor den jongeling onbeweegbaer staen en hielden hare blikken van hem niet
afgewend, als wilden zy bespeuren of er zich niet eenige teekens van herleving
zouden opgedaen hebben. Op het wezen van vrouw Klara stond eene warme
deelneming afgeschilderd. Naest den zetel van Frederik gebukt, sloeg zy de
ademhalingen zyns boezems gade en deed derzelver kalmte aen Frans opmerken.
De jongeling knikte zachtjes tot antwoord, en
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bleef sprakeloos op zynen vriend staren. Wat Elisa betreft, zy had zich op een
voetbankje, dat voor den zetel van Frederik stond, later neêrglyden, en zat daer als
in bespiegeling voor den jongeling. Schoon was het meisje zoo als zy daer zat,
buitengewoon schoon was zy. Het bruine hair hing haer in twee gladde strenen
naest het hoofd en omkranste een wezen dat voor de schoonste droomeryen der
dichters niet moest wyken. Er was iets in haer gelaet dat aen den hemel deed denken
en ter zelfder tyd de menschelyke schoonheid tot in den hoogsten graed voorstelde.
De ligtbruine tint, die over hare zyden huid verspreid lag, verzachtte nog de opale
kleur van hare groote blauwe oogen, waerin men het waterachtige als met eenen
zachten gloed gepaerd zag. Fyne wenkbrauwen en lange wimpers gaven te meer
aen hare blikken eene soort van zalige geheimzinnigheid en van innige stemming
tot de dichterlyke droomery. Een fyn besneden neus, die regt afdaelde, deed het
ovael van het gansche gelaet nog lieflyker voorkomen, en de mond, waer twee
reijen ivoiren tanden in glinsterden, bezat eene uitdrukking die men zich wel zou
kunnen inbeelden; doch terwelker beschryving de menschelyke tael onmagtig is.
Haer lichaem was met die vrouwen tengerheid bedeeld, welke voor het oog eens
kunstenaers zoo verleidend is en waer by hy de grondvormen vindt om tot het ideale
schoon opteklimmen...... Was Elisa immer eene betooverende schoonheid, nog
hemelscher scheen zy op dit oogenblik, wanneer zy zoo, voor de voeten van Frederik
gebogen, de ziel door het gevoel van zusterlyke deelneming overgoten voelde.
Ofschoon zy den jongeling slechts voor de eerste mael zag, voelde zy zich als met
hem lyden en de blikken welke
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zy soms op hare moeder en op Frans wierp, schenen als te willen vragen, of men
dan toch niets kon aenwenden om dien pynelyken toestand te doen ophouden.
Eenen langen tyd bleven de vier persoonen hunne zelfde houding bewaren, toen
er zich eindelyk eenige beweging in de oogschelen van Frederik opdeed, en zyne
hand zich roerde. Niet zoodra had Frans die beweging bemerkt of hy stapte nader
tot zynen vriend, en zich tot hem bukkende, legde hy zyne hand op het voorhoofd
des bezwymden. Frederik, de oogen thans openende en dezelve in die van Frans
wendende, zegde met eene zwakke stem:
‘Zy is het!’
‘Wie dan, goede vriend?’ vroeg Frans.
‘Lydia.’
‘Hoe Lydia?’
‘Lydia! zeg ik u.’
‘Spreekt gy van Walters zuster?’
‘Ja, het is Lydia, levend, zoo als ik ze gezien heb; uitgenomen het blanke kleedsel.’
‘Verdwael niet verder, beste vriend’ zegde stil de kunstschilder ‘herneem uwe
klaerzigtigheid, ik bid u: zie dat gy die kracht op uwen geest uitoefene.’
‘Ik ben nimmer klaerzigtiger geweest, myn goede Frans, ik zeg u dat zy het is.....’
Klara en Elisa die niets van die kleine samenspraek verstaen hadden; doch genoeg
zagen dat de jongeling voor goed van zyne bezwyming herkwam, voelden zich het
hart met blydschap vervuld. Elisa liet haer genoegen luid op kennen, en riep met
eene zachte stem, terwyl zy regt stond:
‘o Het is beter, het zal gedaen wezen!’
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‘En hare stem ook!’ zegde Frederik, op het hooren dier woorden, aen zynen vriend.
‘o Ik misgryp my niet, zy is het, zeg ik u!’
Frans drukte het hoofd van zynen vriend tegen zyne borst en hield hem zoo
eenigen tyd vastgeklemd. Frederik bleef eenige stonden rusten, tot dat hy eindelyk
zyn hoofd zachtjes losrukte en zynen vriend een weinig deed verwyderen, hem
nogtans by de hand geklemd houdende. Hy wierp nu zynen zachten blik op de twee
vrouwen, en zonder nog dat de woorden uit zynen mond kwamen, kon men reeds
op zyn gelaet lezen, hoe dankbaer hy voor de deelneming was die men hem
betoonde. Klara naderde nu tot by hem en vroeg hem hoe hy zich gevoelde:
‘Het kan niet beter wezen, mevrouw’ zegde de jongeling ‘ik voel myne krachten
gansch terugkomen. Vergeef my, bid ik u, de stoornis welke u dit geval mag
veroorzaekt hebben.’
‘Spreek zoo niet, heer Frederik, er is hier geene stoornis; heeft dit klein ongeval
ons gesmart, het is om dat wy in uw lyden deel nemen.’
‘o Ik weet dat gy goed zyt, mevrouw, al te goed...’
‘Wilt gy dat wy u thans met uwen vriend alleen laten? Gy hebt nog een weinig
rust noodig. Intusschen zult gy gansch hersteld wezen, wanneer het uer des
middagmaels zal aengekomen zyn.’
‘Zoo als gy doet, zal wel gedaen wezen, mevrouw.’
‘Tot straks dan, heer Frederik’ zegde Klara en zy verliet met hare dochter het
vertrek.
Elisa had verder geen woord meer uitgesproken, ofschoon zy, gedurende de
laetste samenspraek, achter hare moeder verscholen, hare blikken gedurig op den
jongeling had gevestigd gehouden. By het uitgaen stuer-
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de Frans haer eenige woorden toe, haer smeekende hem te vergeven, indien hy,
door de verzorging zyns vriends, tot dan toe vergeten had naer haren toestand te
vernemen.
Wanneer de vrouwen vertrokken waren, schoof Frans zynen zetel tot by dien van
Frederik en zegde:
‘Vriend, indien wy thans te Antwerpen op myne werkkamer waren of in uw
studievertrek, zou ik eens terdegen opspannen. Zoudt gy het willen gelooven?’
‘Gy zoudt mogelyk niet ten vollen ongelyk hebben, vriend Frans, ik ben er zelve
in verlegen. Eene aerdige kennismaking, in der waerheid, als die welke met eene
bezwyming begint. Doch, ik vraeg het u! Gy weet wat ik u al van Lydia verhaeld
heb, en denk eens welk uitwerksel het op my moet gedaen hebben haer thans
levend te zien.’
‘A sa! by alle duivels!’ zegde Frans ‘gy gaet toch niet gelooven dat Elisa die Lydia
is die gy in uwe verbeelding?.....’
‘Zoo als gy het noemen wilt, vriend. Wy zullen daer thans niet verder over twisten;
doch vormen, aengezigt en stem, alles is het zelfde. Uitgenomen het zwarte kleedsel
waer in de zuster van den afgestorven vriend Walter gehuld is.’
‘Zoo als gy zegt, wy zullen daer niet langer over twisten’ herhaelde Frans ‘doch
eene zaek zou ik u verzoeken en, indien gy my het toelaet, 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 omgaet; doch spraekt
gy met anderen zoo als met my, dan kon men ligt eene onvoordeelige gedachte
over u opvatten, en dat wil ik niet.’

Pieter Frans van Kerckhoven, Ziel en lichaem

271
‘Ik weet dat gy voor myn welzyn bezorgd zyt, vriend Frans, en ik zal u gehoorzamen.
Gy hebt sedert myne ziekte het bevel over my en, om zoo te zeggen, den last
aengenomen myne voetstappen te rigten; wys my de wegen aen en ik zal ze
bewandelen.’
‘Ik weet dat gy van goede meening zyt; doch gy zoudt uw zelven meer geweld
moeten aendoen en trachten zelf de goede baen uittekiezen.’
‘Dat ook zal komen, beste Frans, gy zult over my voldaen zyn, ik verzeker, het u;
wat my daer even overkomen is, zal geene tweede mael geschieden. Daer is er
myne hand op: spreek ik nu niet kalm en bedaerd?’
‘Mogt ik u immer kalm en bedaerd zien en u ook van den kalmen geestdrift voor
altyd verlost weten: myne vreugde zou oneindig wezen, myn goede makker.’
Nog eenigen tyd gingen de twee vrienden in hunne samenspraek voort, die allengs
meer en meer zachte gemoedsuitstortingen deed geboren worden, tot dat Klara
eindelyk het vertrek binnen trad en, na eenige woorden over den toestand van
Frederik gesproken te hebben, de jongelieden verzocht haer te volgen, zeggende
dat het noenmael hen wachtte.
In het prachtige vertrek, waer het noenmael opgedischt was, bevond zich reeds
Elisa en het was niet zonder eenige aendoening dat zy de twee jongelieden zag
binnentreden. Hare houding nogtans duidde niets van die ligte ontsteltenis aen en,
eenige treden voorwaerts doende, vernam zy in korte woorden naer den toestand
van Frederik.
‘o Het is gedaen, mejuffer, het is gedaen’ zegde Frederik; doch meer kon hy niet
uiten en zyne zachte oogen bleven naer het meisje gewend. Hy verloor echter
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weldra die houding, daer vrouw Klara, hem zachtjes den arm rakende, eenen zetel
aen het tafel aenwees en hem verzocht zonder pligtplegingen plaets te nemen.
By de sprakeloosheid, welke men gewoonelyk by den aenvang van eene maeltyd
kan waernemen, vond Frans den tyd, om eenigzins den toom aen zyne bedenkingen
te geven. De toestand waerin hy verkeerde, ofschoon hy voor het uiterlyke niets
buitengewoons, niets merkwaerdigs opleverde, was een pynelyke toestand, en de
jongeling bevroedde denzelve in al zyne uitgestrektheid. De verwydering van het
vaderland met eenen vriend dien men hem als aen een broeder toevertrouwd had;
de ziekelyke toestand van dien vriend en de weinige hoop op volkomen genezing;
dan het daerzyn in de wooning van zynen zoo zeer geliefden Walter, over wiens
dood hy nog geen woord had durven spreken, uit vrees van de droefheid der twee
vrouwen te zien losbersten; de wonderbare houding van zynen vriend Frederik
zelven, en dan eindelyk, bekennen wy het ook, het vreemde verhael dat die laetste
hem den avond te voren gedaen had en dat niet naliet zynen geest te ontrusten,
hoe hy ook moeite had aengewend en nog aenwendde om het alles als droomery
te beschouwen.
Werd de ziel van Frans inwendig door treurig nadenken geschokt, de zielen der
andere dischgenoten waren ook niet minder ontsteld. Frederik kon zyne oogen van
het jonge meisje niet afwenden. Voor hem was zy de Lydia van Wolfang; en hy was
er niet van verwyderd om te gelooven, dat het zalige schepsel op aerde terug gedaeld
was. Er waren stonden dat hy rond zich niets anders meer dan de maget ontwaerde,
en dan zag hy in haer wezen eene nog meer hemelsche uitdrukking
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stralen; een gloed van licht scheen zich rond haer te verspreiden; het zwarte
rouwgewaed 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 natuerlyken
toestand: het was wel het echte evenbeeld van de Lydia die hy soms, op stonden
van heilige geestverrukking, gezien had; doch het was ook de zuster van Walter;
hy moest er zich van overtuigen. Zy zat daer met hem aen het noenmael; naest
hare zyde zat zyn vriend Frans, en tusschen hem en haer bevond zich de moeder
van het meisje. Gedurende die laetste stonden van beschouwing voelde zich de
jongeling het hart ontevreden: hy had zich willen overtuigen dat het meisje, dat daer
met hem tegenwoordig was, dezelfde was als die welke hy onder eenen anderen
naem had leeren kennen. Hy verdwaelde in die bedenkingen en de onrust maekte
zich van zyn hart meester.
Vrouw Klara was treurig en zulks scheen klaerblykend op haer blanke aengezigt
te lezen. Welligt dacht zy, wanneer zy het oog op Frans rigtte: weleer had ik ook
een zoon, die door gezondheid ryk was, en wier goede inborst my als een balsem
in myne smarten versterkte. Hy was my immer een trooster, wanneer het wreede
lot ons zoo nypend beproefde; hy was my in den nood een helper, in de vreugde
eene oorzaek van grootere vreugde. Met ons wist hy te lyden, en onze smart
verzoette hy, terwyl hy zyne eigene droefheid tot eenen hoogeren graed voelde
klimmen. - En nu, nu het lot scheen opgehouden te hebben van ons te vervolgen,
nu de fortuin ons weder tot onzen vorigen staet had terug
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gevoerd, nu wordt hy aen het kalme huisselyke geluk ontroofd, nu doodt eene
onbekende smart den jeugdigen 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 bovenmenschelyke kracht op
zich uit, en haer wezen bleef wel treurig, maer kalm en bedaerd, maer goed en
liefdevol: een echte spiegel van de reine ziel die in haer binnenste woonde.
Wat het lieve meisje betreft, het ware moeijelyk den toestand harer ziel
afteschilderen. Nu en dan wierp zy eenen oogslag op hare moeder, als wilde zy,
door het onderzoeken van het aengezigt dezer laetste, raden welke gewaerwordingen
er zich in het hart der brave vrouw opdeden. Hoe gevoelvol Elisa ook was, hoe zeer
haer hart ook door de minste aendoening kon geschokt worden, wist zy echter
derzelver ongestuimige bewegingen, als in eenen gedurigen toom te houden en zy
had door de gewoonte eene groote kracht op hare verbeelding gekregen, en wist,
wanneer het noodig was, de smarten, die haer pynigden, te verbergen en een open
gelaet te vertoonen, dan zelfs wanneer haer boezem door de innigste martelingen
gefolterd werd. De rampspoed en het moedige voorbeeld haers broeders hadden
haer dit zielvermogen doen verkrygen, en wanneer Walter gestorven was, had zy
de taek op zich genomen, ten gedurigen steun en ter heilige vertroosting aen hare
moeder te verstrekken. Dit besluit had haren moed vergroot, en terwyl zy thans aen
het maeltyd gezeten was en vlugtelings de houding en gebaren van Frederik
gadesloeg, nam zy ook voor, de ziel diens jongelings op te beuren en, zoo 't noodig
was, te vertroosten;

Pieter Frans van Kerckhoven, Ziel en lichaem

275
want zy dacht klaer genoeg te zien dat zyne krankheid eerder eene zielenonrust
dan wel iets anders was.
Wanneer men nu nagaet, hoe elk onzer persoonaedjes zich door diepe
bedenkingen voelde weggesleept, dan zal men ook ligt begrypen, waerom het
middagmael byna sprakeloos werd doorgebragt, 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 dagelyksche gasten aen tafel bevindt.
Wanneer de disch ten einde was geloopen en men nog eenige stonden in stille
rust had doorgebragt, stond Frederik eensklaps van zynen zetel regt, greep de hand
der moeder en zegde:
‘Mevrouw, toon ons eens de kamer waer onze arme vriend den laetsten adem
gegeven heeft.’
Die woorden deden een verschrikkelyk uitwerksel op de aenhoorders. Klara en
Elisa werden bleek als twee dooden, en Frans, nu ook regtstaende en den arm van
Frederik grypende, riep uit, terwyl twee tranen in zyne oogen parelden:
‘Vriend, vriend, welke vraeg? welke zielscheurende woorden spreekt gy uit!’
‘Laet my begaen, Frans; wy moeten nadere kennis met elkander maken’ zegde
Frederik en zyne oogen blonken als of ze door een hemelsch vuer ontstoken waren.
‘Frederik! Frederik!’ hernam de kunstschilder ‘welke handelwys! is dat wel wat gy
my beloofd hebt?’
‘De heer Frederik heeft gelyk’ zegde Elisa, nu insgelyks regtstaende ‘ja, laten wy
het vertrek myns broeders gaen bezigtigen.’ En de stem van het meisje scheen als
met tranen doormengd, ofschoon hare blauwe oogen helder en even zacht bleven.
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‘Gaen wy’ zegde Klara nu ook en men verliet de eetzael.
Wie de twee vrouwen en den kunstschilder op dit oogenblik had kunnen gadeslaen,
ware zeker diep door hunne houding getroffen geworden. Het was alsof zy, tot
sterven veroordeeld, de stem van den beul gehoord hadden en tot de geregtplaets
naderden. Frederik alleen scheen moedig, alhoewel door eene statige gewaerwording
in het diepste der ziel aengedaen. Hy had, by het uittreden des vertreks, zynen arm
aen Elisa aengeboden, terwyl Frans de moeder in haren gang ondersteunde.
Men klom den breeden trap op en men hield weldra aen eene deur stil. - Elisa
zegde:
‘Het is daer, mynheer!’
Frederik opende, by het hooren dier woorden, de deur van het vertrek en, de
hand van Elisa zachtjes grypende, deed hy haer binnen treden. Hy zag de uitdrukking
niet welke zich op dit oogenblik, waeraen zyne handelwys eene zekere plegtigheid
verleend had, op het gelaet van Elisa verspreidde; doch hy voelde de hand des
meisjes in de zyne beven, en dit gevoel deed als eene elektrieke schok in het lichaem
des jongelings ontstaen. Hy bedwong echter die kleine ontroering, stapte verder
het verblyf in en wees het meisje eenen zetel aen. Elisa, door haer gevoel
overmeesterd, liet zich op den stoel neêrschuiven, en haer zwierig hoofd zakte op
hare borst, terwyl zy de handen samen gevouwen hield en het uiterlyke voorkomen
van eene biddende scheen aen te nemen. Frederik bleef naest den zetel regtstaen
en liet zyne hand op deszelfs leuning rusten.
Frans vergat op dit oogenblik verder de handelwyze zyns vriends gade te slaen
en weende stilzwygend, terwyl
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Klara, in tranen stikkend, haer hoofd op den schouder des jongelings liet rusten. Op
Frederiks wezen kon men geene buitengewoone aendoening bemerken. Eene
statige, kalme gewaerwording alleen stond, als het ware, daerop geschilderd, en
de enkele glans zyner oogen duidde aen, dat hy door buitengewoone gedachten
overvallen was. Zyn blik weidde van het eene tot het andere voorwerp. Aen de
donkere bruine wanden zag hy eenige tafereele en schetsen opgehangen: het waren
gewrochten van den afgestorven; in eenen hoek van het vertrek ontwaerde hy een
grooten zetel met groen zyden damast bekleed: het was de ruststoel van Walter,
waer in hy menige smartelyke uer gesleten had, wanneer de ziekte nog zoo ver niet
gevoorderd was, om hem te dwingen van het bed niet meer te verlaten. In het midden
der kamer en regt voor den jongeling bevond zich een dier kostelyke ledekanten
welke men naer den ouden vorm vervaerdigd had; het was prachtig en kunstig
uitgewrocht; doch het vertoog dat hetzelve thans aenbood was akelig. Het
bovenbeddegoed was verdwenen, en een groen zyden overkleed bedekte het
halfledige der slaepstede, waer 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 aerde was weggerukt geworden, dat die plaets, welke
zoo dikwils tot zachte rust en sluimering gediend had, in een gevreesd oord was
herschapen; dat, waer men eertyds de leden met genot zou nedergestreken hebben,
thans een onverschillige slechts een gevoel van afschrik zou hebben gewaer
geworden. En voor de persoonen die zich thans in het vertrek bevonden, scheen
de verlaten slaepsteê, met eene nare
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stem te roepen: Uw zoon, uw broeder, uw vriend is voor eeuwig van uwe zyde
weggerukt!
o Ja, die stem werd er gehoord en angstig sneed zy door den boezem der aen
den afgestorven zoo zeer verkleefde wezens.....
Terwyl Elisa in haren zetel neêrgebukt zat, hoorde zy de verkropte snikken harer
moeder en zulks scheen ook by haer de maet der droefheid te vullen; want eensklaps
borst zy in luid geween los en, de handen tot de ledige slaepsteê reikende, riep zy
op eenen treurigen toon uit:
‘Walter! Walter, myn broeder!’
Frederik boog nu het hoofd tot Elisa en sprak met eene hemelsche stem, die als
een balsem tot in het hart des meisjes doordrong:
‘Ween, lieve zuster, ween, geef eenen vollen toom aen uwe tranen....... De tranen
zyn eene hulp welke de hemel ons in zyne genade geschonken heeft, om de rust
in onzen benauwden boezem terug te brengen.....’
En terwyl Frederik die woorden uitsprak, liepen de tranen ook, als by beken, over
zyne 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 den vryen toom aen hare tranen gaf. Frans weende sedert lang
en voelde zyne ziel, door het zien van de droefheid der twee vrouwen, door de
hevigste solteringen afgepynd. Nu verhief Frederik weder de stem en, door
geestontzetting als overweldigd, riep hy uit:
‘o Walter, gy wiens gereinigde ziel van de aerde wegvloog, omdat zy haren loop
voltooid had, omdat zy voor het eeuwige onvergankelyke geluk ryp was gewor-
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den, en de aerde niet meer weerdig was de goddelyke stof op haren bodem te
bewaren. o Ziel van Walter, juich in uwe gelukzaligheid! Diegenen welke gy hebt
achtergelaten zyn uwer waerdig; hare zielen ook zyn tot de laetste reiniging bestemd
en, wanneer zy de aerde zullen verlaten, zal er voor haer geen ballingschap meer
bestaen. Als zonklare lichtwolken zullen zy tot het eeuwige ryk van het goddelyk
gevoel opklimmen, en daer zich met u en met de Godheid versmelten...... En gy,
moeder, gy, zuster, o weent, weent! en geeft uwen boezem lucht; want de schat
dien gy 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: zy zouden
de ziel van uwen zoon van uwen broeder bedroeven – want, weet het wel, hy heeft
ons niet verlaten; zyn lichaem is hier niet; maer zyn geest, die van uit den
alomvattenden geest uitstraelt, bevindt zich in ons midden; hy wandelt hier in het
vertrek, hy hoort uwe zuchten, hy ziet uwe tranen, hy voelt uwe onbegrensde smart
en hy juicht er om; want zy zyn hem de onwederleggelyke proeven van den
liefdeband die uwe zielen aen zyne ziel voor eeuwig heeft vastgehecht...... Doch
die proeftyd moet ten einde, en na dezen stond zult gy niet meer weenen: de ziel
van Walter zou daer te veel by te lyden hebben. Was zyne liefde op aerde groot,
zy is thans onmeetbaer geworden, en het zien uwer voortdurende smarten, zou
hem zyn geluk kunnen bitter maken. Hy zal, ofschoon onzigtbaer, steeds by u
verblyven. o Maek hem zyne gelukzaligheid niet min zacht met hem steeds een
benepen hart en eenen treurigen geest te toonen. Neemt geduldig het pak op, dat
de hemel u nog voorgeschikt

Pieter Frans van Kerckhoven, Ziel en lichaem

280
heeft om te dragen; gaet moedig voorwaerts, weldra zult gy het gewigt niet meer
gewaer worden, en niet lang zal het aenloopen of de gewoonte zal den last doen
verdwynen. Dan zult gy nog een zacht aendenken voor hem bewaren, en in uwe
vreugde zult gy aen den broeder, aen den zoon denken, niet om hem die vreugden
te willen doen deelen; maer om in uw binnenste te zeggen: grootere vreugden,
hooger geluk is aen hem beschoren, en met blydschap ziet hy thans de
opgeruimdheid van ons zuiver en rein gemoed.....’
‘o Mevrouw’ ging Frederik weêr na eene poos voort, de handvan Klara vattende,
die op zyne stem tot by hem genaderd was. ‘o Mevrouw!’ riep hy in eene zachte
zielsverrukking uit ‘belooft gy aen myne stem, de stem uws gelukzaligen zoons, die
door mynen mond wil spreken, te gehoorzamen? Belooft gy, Elisa, myne goede
zuster, die woorden in uwe ziel te printen, en zoo te doen?’
‘Wy beloven het!’ spraken te gelyk de twee vrouwen, terwyl zy weenend nog de
handen van Frederik in de hare klemden.
‘Ja, wy beloven het’ ging Elisa alleen voort ‘want gy hebt waerheid gesproken.
Onze handelwyze sedert het afsterven van Walter, zou, indien hy nog geleefd had,
hem de ziel verscheurd hebben, en wat moet hy, indien de Almagtige hem, zoo als
gy zegt, de magt verleent om nog met den geest by ons te verblyven, dan nu niet
geleden hebben!..... Want het afsterven, neen, kan het gevoel niet wegnemen.....’
‘Vergroot het gevoel’ hernam Frederik ‘maekt het gevoel rein en zuiver, maekt de
ziel gelyk aen God!.... o Zuster!..... laet my u dien heiligen naem geven, o Zus-
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ter, was het ons gegeven eenen stond op aerde dit zalige gevoel te smaken, welk
de zielen in overmaet is toegedeeld, wy zouden van verlangen, van genot sterven!....
o Wist gy welk geluk uw broeder thans geniet, gy zoudt u verheugen, en hem niet
uwe smarten; maer slechts uw vreugdegevoel doen kennen......’
‘Zoo zullen wy doen!’ zegde het meisje, terwyl zy thans, hare tranen afgewischt
hebbende, het oog op het wezen des jongelings gerigt hield, en als door eene
bovenaerdsche magt aen de blikken van Frederik vastgehecht scheen.
‘Uwe woorden, heer Frederik’ zegde nu ook de vrouw ‘hebben my moed ingestord.
Ja, gy heht het wel voor: onze droefheid kan hem niet aengenaem zyn. Hy beminde
ons zoo vurig, onze smarten waren hem, levend, zoo pynelyk; ook nu moet hy er
by lyden. Wy zouden ikzuchting handelen, indien wy hem dien troost niet wilden
schenken......... o Gy, goede vriend, help ons daer in, sterk ons voornemen; wy
zullen uwe woorden bewaerheden....’ en dan, zich tot Frans wendende, en hem
insgelyks by de hand vattende, ging de vrouw voort: ‘en gy ook, beste Frans, gy
ook zult onze zielen helpen opbeuren, en het zal de eerste mael niet zyn dat gy ons
tot steun zult verstrekken......’
Frans voelde door die woorden als het hart in zacht gevoel smelten; hy drukte
eenen vurige zoen op de hand der vrouw en sprak met eene verkropte stem:
‘o Mevrouw, mogt ik u ooit volkomen gelukkig zien, dan was ik ryk. Men heest my
dikwils van onverschilligheid beschuldigd; doch men is onregtveerdig geweest. Ik
voel het op dit oogenblik beter dan ik het ooit gevoeld heb. In myn hart is ook een
zacht en teder
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gevoel opgesloten, en wanneer dit ontwaekt, ken ik my zelven niet meer: ik zou u
niet kunnen uitleggen wat er alsdan, wat er nu op dit oogenblik in myne ziel omgaet.
Het gevoel overweldigt my, en het doet myne ziel in medelyden smelten. o Frederik,
gy myn vriend, myn broeder, gy hebt eene groote magt op myne ziel. Ik moet
voortaen uw leider niet meer wezen; want uw woord is op my gebiedend.’
‘Gy vergist u, beste Frans’ snikte Frederik, zich in de armen zyn vriends werpende
‘gy vergist u, ik heb uwen steun noodig en nu meer dan ooit. Wanneer het gevoel
in my spreekt, ben ik mogelyk krachtig; doch het is slechts voor eenige stonden, en
weldra moet ik eene schuilplaets in uwe kalme ziel komen zoeken........... En nu
nog, goede vriend, o ik gevoel niet dan te zeer de zwakheid van mynen geest en
van myn lichaem....... Kom, laten wy vertrekken, laten wy de lucht, de volle lucht
gaen inademen..... ik kan niet meer.....’ En het hoofd van Frederik zakte magteloos
op den schouder zyns vriends.
Met angst zag de kunstschilder die beweging; doch, wanneer hy den jongeling
weder het hoofd zag oprigten en hem eenen zachten blik toewerpen, hergreep hy
moed en zegde:
‘Ja, mevrouw, laten wy thans vertrekken.’
De twee vrouwen hadden ook niet zonder angst de beweging van Frederik gezien,
en van zynen zwakken gezondheidsstand reeds onderrigt, vreesden zy voor eene
bezwyming. Die bezorgdheid deed aen haren geest goed; want zy vergaten op eens
hare droefheid om niet meer dan aen den braven jongeling te denken. Als twee
moeders vroegen zy hem naer zynen toestand en het
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deed haer goed, wanneer een zachte glimlach van Frederik haer deed versteen,
dat hy slechts een weinig door de ontroering vermoeid was.
Men verliet alsdan het vertrek en Frederik, op den arm zyn vriends leunende,
volgde de twee vrouwen naer den uitgestrekten tuin, welke zich achter de ryke
wooning opdeed. Daer gingen zich allen op eene bank, door welriekende bloemen
omringd, neêrzetten, en men genoot eenigen tyd eene dier kalme ruststonden,
welke aen den mensch soms eenen voorsmaek van de eeuwige bovenaerdsche
kalme rust kunnen geven. Zulk eene kalmte moest op het ongestuimig onweder
volgen, dat in aller boezems zoo wreed gewoeld had.
Frederik, die immer aen het vertoog der schoone natuer hoogst gevoelig was,
scheen thans van stond tot stond zyne krachten te hernemen. Met gretigheid ademde
hy de door der bloemen geur bezwangerde lucht binnen, en liet zyne oogen met
welgevallen rond den tuin zweven. Het was die laetste bezigtiging welke de eerste
stof voor de samenspraek opleverde, en wanneer men een kwartuers later onze
vier persoonaedjes hadde kunnen hooren spreken, zou niemand voorzeker gezegd
hebben, dat zy daer even slechts uit de diepste droefheid als opgerezen waren.
Eenen langen tyd bleef men in den tuin. Frans sprak met de moeder van Elisa,
zoo als twee oude kennissen, en wat Frederik op eene zoo vreemde wyze begonnen
had, voltooide thans de kunstschilder met de vrouw, door gepaste redenen, te
overtuigen hoe noodzakelyk het was eindelyk de droefheid ter zyde te schuiven, en
het nadeel te doen verdwynen welk haer lichaem, daer by geleden had. De jongeling
maekte terzelfder gelegen-
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heid van die stonden gebruik, om over zynen vriend, die intusschen met Elisa in
gesprek was, te redekavelen, over zyne goede hoedanigheden uitteweiden, en aen
Klara een kort gedacht te geven van den nog ziekelyken toestand des jongelings,
Dit verhael was voordeelig voor den geest der brave vrouw. Zy zag dat zy de
gelegenheid zou hebben, van met Frans mede te waken om aen zynen vriend de
volkomene gezondheid terug te geven, en dit denkbeeld was haer zacht en hielp
veel mede om hare gedachten van den afgestorven as te trekken.
Wat de samenspraek van Frederik met Elisa betreft, dezelve was, om zoo te
zeggen, onbeduidend, ten minsten voor de onverschilligen, en wy zullen er niet op
aenhouden.
Slechts tegen den avond verlieten de twee makkers de wooning van hunnen
afgestorven vriend, en begaven zich terug naer hun gasthof.
‘Zyt gy van my te vreden geweest?’ vroeg Frederik.
‘Ja, toch wel’ antwoorde Frans ‘ofschoon gy my meermaels den angst op het lyf
hebt gejaegd. Ik ben byzonder verheugd, omdat gy, zoo van stonden aen, u by de
twee vrouwen hebt weten in vriendschap te stellen.’
‘Ik ook’ zegde Frederik ‘ben over ons bezoek te vrede, en het kennen dier twee
engelenzielen heeft my eenen grooten troost verschaft.’
EINDE VAN HET EERSTEN DEEL.
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[Tweede deel]
XIII. Hoofdstuk.
Eenige dagen na het kleine tooneel, welk wy, in het voorgaende hoofdstuk, zoo
getrouw mogelyk hebben getracht af te schilderen, verlieten Elisa en hare moeder,
door de twee jongelieden vergezeld, de stad Dusseldorf. Wanneer zy ongeveer
twee mylen van de stad verwyderd waren, deden zy het rytuig, dat hen voerde,
stilhouden en stapten uit hetzelve, om het overige der baen te voet afteleggen.
Voorop trad Klara aen den arm van Frans, en eenige stappen achter deze kwamen
Frederik en Elisa.
Het was een schoone zomerdag en, daer de namiddag reeds ver gevoorderd
was, had de zon hare brandende hitte reeds verloren, en de koesterende warmte
harer stralen was verkwikkend geworden. De lucht was zuiver en blauw, slechts
hier en daer ontdekte men een laeg dryvend wolkje dat, eenzaem door het
westergedeelte van het uitspansel des hemels vlottende, zich als in den gloed der
nederdalende zon scheen te spiegelen en er door verzilverd werd. Zacht en kalm
was de natuer; geen windje blies door het frische loover en slechts nu en dan werd
de stilte onderbroken, door het zoet ge-
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zang der vogelen die, in de bygelegen bosschen, hunne stem ten hemel deden
klimmen. Het beschouwen dier prachtige kalmte, had de ziel van Frederik, als het
ware, door zachte gevoelens overweldigd, en denkelyk moest er Elisa ook niet
onverschillig aen wezen; want zy hadden reeds beide een goed gedeelte wegs
afgelegd, voor aleer een enkel woord hunne stille bespiegeling was komen stooren.
Eene zachte vreugde en inwendige tevredenheid stonden op het wezen des
jongelings geprent, en met eenen lugten tred werd de weg voortgezet. Toevallig nu
vielen de oogen van Frederik op eene arme vrouw die hen op de baen te gemoet
kwam en door dry kleine kinders vergezeld was. Die vrouw was nog jong en de
armoede had de fyne trekken, waermede haer de natuer begunstigd had, nog niet
gansch kunnen uitvagen. Frederik voelde het hart door medelyden bewogen, en tot
by de vrouw genaderd, stuerde hy haer het woord toe:
‘Zyn dat alle uwe kleinen, moederken?’
‘Ja, mynheer;’ antwoordde de vrouw, hare blikken beschaemd ten gronde
wendende.
‘Gy schynt vermoeid, vrouw; gy hebt denkelyk reeds eenen langen weg afgelegd?’
‘o Ja, mynheer, en myne baen is nog niet ten einde. Ik kom van het dorp B. en
gaen mynen man vervoegen, die sedert eene week vertrokken is om in de stad L.
gaen werk te zoeken. Er is zoo weinig in onze streken te verdienen.....’
‘Arme vrouw’ zegde Frederik ‘daer, dat zal uwe reis eenigzins verzoeten.’ en hy
stak haer een goudstuk in de hand.
Elisa volgde hem daerin na, en dan zetteden beide
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hunnen weg weder voort, terwyl de arme vrouw hare dankbaerheid met woorden
en tranen te kennen gaf.
Dit kleine voorval had eensklaps eene tint van droefgeestigheid over het wezen
van den gevoeligen Frederik verspreid, en, wanneer zy eenige treden verder gegaen
waren, zegde hy tot Elisa:
‘Ik weet niet of anderen zoo als ik voelen; doch ik kan geene vrouw in het ongeluk
of rampzalig zien, zonder dat myn hart tot in het binnenste zyner gewaerwordingen
geschokt wordt. Het medelyden dat ik alsdan gevoel, is geheel anders dan dit welk
ik in andere gevallen gewaer worde.’
‘En wat mag daervan de reden wezen, heer Frederik?’
‘Het zou my moeijelyk vallen u die vraeg zoo regtstreeks te beantwoorden. Het
schynt my dat in de natuer, in die keten, die zich van het onmeetbare groote tot het
onweegbare kleine uitstrekt en het alles aen elkaer bindt, het wezen dat men vrouw
heet de eerste plaets zou moeten bekleeden. - Alles heeft haer de beheersching
toegewezen. - Is de man schoon, hy wordt in schoonheid door de vrouw overtroffen;
zyne ruwe magt kan tegen hare zachte overtuiging niet opwegen, en in het ryk van
het fyne, zuiver gevoel moet hy ver achter haer blyven. Waerom dan toch wordt de
vrouw zoo weinig als vrouw geëerbiedigd? Heden door een jongeling als eene
godheid aenbeden, wordt de vrouw morgen, wanneer de band des huwelyks haer
aen den man verbonden heeft, als eene slavin aenzien en niet zelden, volgens dien
naem behandeld. Dit is eene onregtveerdigheid en die handelwyze kan niet dan de
Godheid tergen.’
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‘Maer, heer Frederik’ zegde het meisje, haren arm vaster op dien des jongelings
latende drukken en hare blauwe oogen tot hem rigtende ‘denkt gy dat, indien men
de vrouwen meer aenzien in de wereldsche zaken gaf, indien men haer op den
zelfden rang als den man plaetste, denkt gy dat er de zaken beter zouden om gaen?’
‘Dat wil ik niet besluiten’ zegde Frederik.
‘Denkt gy’ hernam het meisje ‘dat het eene onwaerheid, is die men immer heeft
ondersteund, dat de vrouw, voor het algemeen, met minder geestvermogens dan
de man begaefd is?’
‘Zoo als men gemeenelyk de geestvermogens verstaet’ zegde Frederik ‘is dit
stelsel mogelyk zeer waer; doch, voor my, ik heb een ander denkbeeld over de
krachten des geestes. Denkt gy dat ik als buitengewoone groote geesten beschouw
diegenen welke ons den starrenloop berekenen en de hemelverschynsels weten
voor te spellen, of diegenen welke de planten en kruiden der aerde, de dieren die
op den aerdbodem leven, van het grootste tot het kleinste, afschilderen en met
namen bestempelen; of die anderen nog die tot in het diepste der aerde doen graven
en daerover stelsels voorschryven? o Wat doen die allen! Niets anders dan met de
oogen huns lichaems de dingen bezigtigen om aen de andere min of meer goed
weten te zeggen, wat zy meenen gezien te hebben en ondervonden. Het zyn slechts
menschep die, door verduldigheid en opmerkzaemheid, de stof hebben leeren
kennen, en van al wat zy weten is er geene enkele gewigtige daedzaek, ter wier
kennis zy gekomen zyn door de kracht huns geestes die, in dit geval, de redenering
zou wezen. Is dat het buitengewoone? - Of is het misschien die geleerde, die zich
tusschen
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een aental oude boeken, gedurende eenen tyd, gaet begraven, die de kronyken
uitzoekt en dan eene zoo gezegde geschiedenis schryft, waerin men eenige goed
of slecht opgemerkte daedzaken aentreft, en dan eenige gevolgtrekkingen die van
de waerheid der onbetoogde daedzaken afhangen! Moet men dien als een
geestenwonder beschouwen? - Wat is dat alles, zoo niet het gadeslaen der stoffelyke
natuer!............. o Hooger dan die allen zit de toonkunstenaer die, de harmony gewaer
wordende, de magt heeft er ten minsten een aendenken van aen zyne broeders te
doen hooren; de schilder die, het schoon ziende, er ons eene herinnering, hoe
magteloos dan ook, kan van nalaten; de dichter die alles gevoelende, met het oog
over alles dwalende, in zyne brandende woorden, eene genster van het heilige vuer
kan bewaren, waer door zyn boezem by de hooge bezigtiging geblaekt heeft..... o
Elisa! kunst is hooger dan geleerdheid, en het gevoel overtreft alles. Gelukkig de
zielen die, door het zuivere gevoel overweldigd, het schoone tasten en door het
goede vertederd worden! - En nu vraeg ik u of de vrouw niet met een fyner, met een
hooger gevoel begaefd is dan het andere geslacht? En indien zy zelden buitenwaerts
dit gevoel kan doen spreken, is dit eene rede om hare waerde te miskennen en,
wanneer de aerdsche spraek haer niet voldoende schynt, is dat dan eene rede om
te zeggen dat het haer aen geestvermogens ontbreekt?’
‘Die woorden, myn goede heer Frederik’ zegde nu het meisje ‘zyn zeer vleijend
voor ons, vrouwen; doch, zoo genomen dat wy dan ook dit gevoel of die
verbeeldingskracht bezitten, kan men dan nog wel den man dwingen ons om die
rede te vereeren, daer, zoo
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als gy zelve zegt, ons de spraek meestal belet die gevoelens aen anderen mede te
deelen?’
‘Voor wie gevoel bezit, is de spraek onnoodig’ hernam Frederik ‘hy zal ligt raden
wat er in de zielen omgaet en de tegenwoordigheid alleen zal hem van alles
overtuigen. Het is geen ydele klap, wanneer men de vrouwen soms hoort klagen,
dat zy niet begrepen worden, dat men haer hart niet verstaet. Eilaes, ja, hare
hemelsche natuer blyft voor de meesten verborgen. Men ziet gewoonelyk in de
vrouw slechts eene min of meer volmaekte lichamelyke schoonheid. Wat er binnen
woont daer neemt men geene aendacht op; de schatten die in de ziel opgesloten
liggen, blyven onaengeroerd: de vrouw wordt tot een soort van speelgoed verlaegt.
En geloof my, Elisa, daerin ligt de reden opgesloten waerom sommige vrouwen
ontstandvastig in hare liefde schynen. Zy beminnen eerst met al den heiligen drift
dien zy in hare ziel voelen branden, zy denken door den geliefde begrepen te worden
en, eilaes! hare uitstortingen des gemoeds vallen op een koud hart, worden aenzien
als zieke gevolgen van eenen zwakken geest, als grillige verzuchtingen, opgerezene
verlangens en slechts hare uitwendige vormen hebben de magt om stoffelyke
zintuigen te betooveren, en voor eenigen tyd den man in boeijen te slaen. Ook doet
in zulke gevallen de onttoovering zich weldra voor en de liefde is ontheiligd.’
Het was niet zonder eene diepe ontsteltenis dat Elisa al die brandende woorden
naluisterde. Zy die nimmer nog eenen jongeling had van liefde hooren gewagen;
zy die, by dit woord, telkens een schaemteblos op de wangen voelde klimmen; zy
hoorde thans de vurige spraek van Frederik, zonder eenige geveinsdheid, in
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hare ooren galmen en tot in haer hart doordringen; zy zag zyne glinsterende blikken
zich in hare oogen vestigen en het scheen haer alsof, met die blikken, er een gloed
in haren boezem gestort wierd die haer in denzelfden geestdrift als Frederik deed
branden. Zy voelde dat het gevaerlyk was die samenspraek op den zelfden toon
voorttezetten, en vroeg den jongeling:
‘Maer zeg my dan eens, heer Frederik, indien het u opgelegd ware den toestand
der vrouw in de maetschappy te regelen, welke lage zoudt gy haer aenwyzen?’
‘De lage die haer toekomt ‘antwoordde de jongeling ik zou haer met eerbied
omringen, ontzag voor haer hebben; haer als tot priesterin aenstellen, als diegene
welke belast zou zyn ons met de Godheid in nauwere betrekking te stellen, en den
band, die al de zielen aen elkaer zou moeten hechten, vaster toe te sluiten. Nimmer
is de vrouw zoo verstooten geworden als in onze hedendaegsche samenleving. Ik spreek niet volgens het stoffelyke; maer voor wat den geest betreft. - In het
heidendom was er geen god die niet ter zelfder tyd eene godin ter gezellin bezat.
Er bestonden priesterinnen; er bestonden pythonissen, waerin de godheid hare
magt vertoonden, door haren mond sprak, en wier woorden voor onfeilbaer gehouden
werden. Waer vindt men thans de weêrga van dusdanige instellingen? - De vrouw
wordt dagelyks en op alle stonden vernederd. De verachtelykste bezigheden zyn
haer opgelegd en, indien hare lichaemskrachten toereikend waren, zou men ook
het zwaerste pak op hare schouders doen drukken.......... o Gy vraegt my, indien ik
er kon over beslissen, wat ik doen zou! Ik zou de paden der vrouw op de wereld
veraengenamen; ik zou haer lichaem sparen, om
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dat het tenger is en dat men deszelfs schoonheid met geene ruwe hand mag krenken!
Ik zou den arbeid op onze schouders alleen leggen, en er myn genot, myn grootste
heil in vinden, om, des avonds, myne matte ledematen in myne wooning te komen
neêrstryken, en dan op de stem van haer, aen wie myn leven zou verpand zyn, met
aendacht te luisteren, en trachten hare gevoelige ziel te begrypen. Ik zou de vrouw
willen aenzien hebben als de vertroosting die ons op 's wereld pad door de Almagt
is toegestaen. By haer zou ik willen leeren, op welke wyze men zich met den geest
boven het geschapene kan verheffen en dan ook met haer de schatten vinden, de
genuchten smaken welke in het ryk van het eeuwige reine gevoel voor de zielen
bewaerd worden........ o De wereld zou alsdan een gansch ander opzigt verkrygen.
Het gemoed der vrouw zou niet meer, zoo als nu, onophoudend gefolterd wezen;
hare goede inborst zou ongeschonden blyven; zy zou die inborst aen het kroost
overzetten, en de gansche bevolking, het gansche menschdom zou vredelievend
worden. De rust zou overal heerschen, omdat men inwendig zou bevredigd zyn,
omdat de verlangen des geestes, thans onder blinde stelsels verborgen, zouden
voldaen wezen.
‘Wal beteekent de onophoudende onrust welke wy meestal in ons gemoed voelen?
wat beteekent die onverzaedbare dorst welke wy voor een onbekend genot gewaer
worden en die ons als verblind doet voorthollen? o! Zegt u zulks niet genoeg dat
wy onze bestemming miskend hebben, dat wy in onze ziel iets hebben willen dooden;
doch niet ten vollen deszelfs stem hebben kunnen uitdooven. De verzuchting der
ziel willen wy door aerdsche voldoening bevredigen! o dwaes en
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zinneloos is de hoogmoedige mensch! - Hy verdoolt op eene baen die hem allengs
dieper en dieper in het ongeluk moet storten, die hem allengs verder van zynen
oorsprong moet verwyderen en hem nimmer tot zyne echte bestemming zal laten
komen! ..... - Men zegt het, en het is waer, de aerde is een dal waer slechts tranen
gestort worden; maer kan het wel anders wezen, en wie heeft de aerde tot een
treurig verblyf vervormd? o De maetschappy zelve. De stoffelyke mensch is er de
schuld van: hy doet slechts zyn best, hy wendt alle moeite aen om zynen geest
onder het stos te doen buigen; hy zoekt de onrust, hy omvat haer met beide zyne
armen en dan klaegt hy dat hy geene rust kan genieten. De maetschappy heeft zich
zelven verlamd, en de vleugelen afgesneden, en dan klaegt zy dat zy op de aerde
moet kruipen en niet in het ruime der heldere lucht kan vliegen. o Dwaesheid! o
schuldvolle verblindheid!...’
Hier zweeg Frederik eenige oogenblikken en liet het hoofd een weinig op de borst
zakken. Elisa sprak geen enkel woord en bleef slechts aendachtig. Na eenige
stonden rigtte de jongeling het hoofd weder op en hernam:
‘Doch ik verdwael in die redeneringen. Ik moet u meer bepaeldelyk over de vrouw
spreken, o Kon ik u myn gevoel mededeelen, zooals het in myne ziel leeft, dan had
ik geene woorden noodig....... Doch...... ja, het zal weleens veranderen. De wereld
zal niet immer op het dwaelspoor blyven en een dag zal er komen dat alles, als het
ware, een nieuw opzigt zal verkregen hebben. Het hoofd zal weleens voor het hart
moeten onderdoen, en in eenvoudigheid zal men alsdan zien en weten. Gelukkig
wie die dagen zal beleven waerop het zuivere gevoel
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tot rigtsnoer zal dienen, en het menschdom zal herschapen hebben. Tot dan toe
zal men in de duisternis blyven rondtasten, verdwalen en rampzalig zyn.....’
Frederik sprak niet meer en het scheen alsof hy, door zyne gedachten overweldigd,
van alles afgetrokken werd. Elisa, die hem immer nauwkeurig had gadegeslagen,
werd zulks gewaer, en zy voelde terzelfder tyd dat de arm des jongelings, waerop
zy leunde, zyne kracht verloor en bereid was naest het lichaem neêr te dalen. Zy
werd beangst by die beschouwing; want zyne eerste wonderbare bezwyming kwam
haer oogenblikkelyk voor den geest en zy vreesde dat het zelfde voorval zich
nogmaels kon opdoen. Zy drukte dan Frederiks arm tegen hare zyde en sprak met
eene ontstelde stem:
‘Heer Frederik!..... Frederik!’
De jongeling scheen op die stem als te ontwaken, spreidde zyne oogen open,
prangde nu op zyne beurt den arm des meisjes en vroeg:
Wat is er! wat is er, Lyd..... Lisa?’
Het meisje werd beschaemd, by die gemeenzame benaming van Lisa, welke haer
slechts heure moeder gaf en die weleer door Walter gebruikt wierd. Het scheen
haer alsof dit woord eenen vriendschappelyken, eenen innigen band tusschen beide
toetrok, alsof zy elkaer sedert jaren kende, alsof Frederik haer broeder geweest
ware. Dan zy was er toch niet ontevreden om, en hare bevreesdheid was niet zonder
een innig genoegen. - Zy antwoordde op de vraeg van Frederik:
‘Laten wy wat spoediger voortstappen en den heer Frans en myne moeder
inhalen.....’
Frederik voldeed aen het verzoek en eenige stonden later bevonden zich de vier
persoonaedjes by elkander en zetteden gezamentlyk den weg voort.
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De dag liep ten einde; de zon was ter kimme neêrgedaeld en reeds zag men de
zilveren schyf der maen aen het andere gedeelte der lucht opklimmen, terwyl men
in het verduisterde uitspansel des hemels de tintelingen der starren begon gewaer
te worden. Men bevond zich thans aen den ingang van een dorpje, en Elisa met
hare hand naer de kerk wyzende, die zich te midden van het gehucht verhief, zegde:
‘Daer is het dat wy zyn moeten; daer ligt Walter!’
Niemand antwoordde op die stem; doch de wezens kregen eene treurige
uitdrukking en droevige gewaerwordingen maekten zich van de harten meester.
Men stapte in stilte voort; het dorpje was eenzaem en ongemerkt konden onze vier
pelgrims het kerkhof optreden. Men rigtte zich tot achter den koor van het kerkje en
daer bleven de twee vrouwen voor eenen marmeren zerk stil staen en lieten zich
op de beide kniën ter aerde vallen. De twee jongelingen bleven eenige stappen
achteruit en hielden de blikken op de biddende gerigt.
Plegtig en treffend was dit oogenblik. Het duister lag in kalmte over de aerde
verspreid. Een ligte zefir deed het loover zachtjes bewegen en speelde door het
frische lang opgeschoten gras dat de eenvoudige graven bedekte. Een enkele
nachtegael in het hooge der lucht vlottende, liet zyne zoete stem over den omtrek
vlieten en verleende aen de alomheerschende rust eene nog zachtere kalmte, die
de ziel als in mymeringen weg sleepte en aen hemelsche genuchten deed droomen.
De twee vrouwen, in het zwarte gewaed gehuld en voor den witten zerk geknield,
schenen als twee schaduwen in de duisternis des avonds en verkregen een
fantastisch voorkomen, bekwaem om de minstgevoelige
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ziel tot in hare diepste gewaerwordingen te ontstellen. De twee jongelingen waren
aen dit schouwspel hoogstgevoelig en Frans die, in andere gevallen, zoo sterk van
geest was, kon zich thans niet wederhouden in stilte tranen te storten, wanneer hy
nadacht dat daer, onder dien killen zerk, het overschot berustte van eenen vriend
aen wien hy zoo sterk verkleefd was geweest, die hem immer als een broeder was,
wiens innigste gepeinzen hem immer bekend waren, van wiens leven hy, om zoo
te zeggen, geleefd had, en wiens smarten eindelyk hem zoo innig gegriefd hadden.
Dieper en dieper verloor de kunstschilder zich in zyne treurige bedenkingen; hy
begon byna te vergeten dat hy op die plaets niet alleen was, en zyn gemoed was
bereid om in luidruchtige droefheid uittebersten, wanneer Frederik, hem eensklaps
by den arm grypende, hem in het oor fluisterde:
‘Dat zal, hoop ik, de laetste stryd wezen, welke het gevoelig hart der vrouwen zal
te leveren hebben. De genezing zal weldra beginnen.’
‘Ik wensch het met u, myn goede vriend’ zuchtte Frans ‘voor my is dit oogenblik
ook een harde stryd; want gy weet het, Walter was my een vriend zoo als gy my
een vriend zyt; onze zielen waren aen elkander verbonden zoo als twee planten die
hunne takken, te samen gestrengeld, ten hemel verheffen en hunne bloemen naest
elkander ten toon spreiden; twee planten die hun voedsel uit den zelfden grond
trekken. o Had ik u niet bezeten, myn goede Frederik, bad uw hart myn harte by
het verlies niet getroost, ik ware onder de ramp bezweken.’
Frederik drukte met een innig gevoel de hand zyns vriends en zegde:
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‘o Vriend, had my liever de dood uitgekozen en het leven aen Walter gespaerd, dan
zouden er twee gelukkige zielen overgebleven zyn; want, hoe innig ook myne
vriendschap zy, hoe nauw ik my aen u verbonden voele, ik kan my zelven niet
ontveinzen dat ik u gedurig moeijelykheden heb berokkend, dat ik u tot......’
‘Geen woord meer verder’ zegde Frans, nu eensklaps de hand zyns vriends met
kracht vastgrypende ‘geen woord verder: de vriendschap wordt nooit berekend, en
indien men ze berekende, zou de schoonste zyde mogelyk de myne niet wezen.....
Heeft uwe smart my soms hartzeer veroorzaekt, heb ik u proeven gegeven myner
toegenegenheid, de uwe zyn oneindig grooter geweest en zyn het nog: het
onbegrensde vertrouwen dat gy in my stelt, kan tegen alles opwegen.’
‘Spreken wy van dit alles dan niet meer’ zegde Frederik en, zyne hand op den
schouder zyns vriends drukkende, liet hy zyn hoofd daerop nederzakken en bleef
zoo eenigen tyd sprakeloos, terwyl hy zyne blikken rond het kerkhof liet weiden.
Eindelyk hernam hy in stilte het woord:
‘Frans’ zegde hy ‘men noemt deze plaets gewoonelyk de plaets der dooden; doch
my komt het voor dat men nergens zoo veel leven vindt, zoo veel stof tot nadenken
dan hier. Het schynt my dat de zielen van diegenen welke, gezuiverd, onze aerde
verlaten hebben en thans in het hooge ryk by de Godheid verkeeren, er genoegen
moeten in vinden, om deze plaets, waer zy het aerdsche kleedsel afgeschud hebben,
meermaels te komen bezoeken. Het moet hun een genot zyn, het strydperk te komen
herzien, waer zy weleer den zegeprael op het lichaem behaeld hebben en waer de
teekens
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hunner overwinning als geplant staen. o Ja, die heilige schimmen moeten hier
rondzweven en, indien ik iets van de Godheid te vragen had, zou ik hier myne
gebeden komen storten.’
‘Vragen wy dan rust en vrede voor die twee reine zielen’ zegde Frans, op de beide
vrouwen wyzende, en hy dwong zynen vriend zachtjes om met hem de kniën ter
aerde te plooijen. Frederik voldeed aen die uitnoodiging en beide jongelingen lieten
hunne harten in verzuchtingen uitstroomen. – Frederik was de eerste die het hoofd
terug oprigtte. Hy opende zyne oogen nu zoo ver hy kon en, den arm van zynen
vriend grypende, zegde hy met eene stille stem, doch die van eene sterke
aendoening getuigde:
‘Daer is Walter en Wolfang en Lydia!.....’
Frans voelde zich, by die woorden, onaengenaem geroerd en, de hand zyns
vriends vattende, zegde hy op eenen gebiedenden toon:
‘Geene droomeryen, Frederik, het is thans het oogenblik niet!.....’
‘Er zyn hier geene droomeryen mede gemengd’ zegde Frederik ‘ik zeg u dat ik
ze zien. Walter, ik herken hem nu, Walter staet tegen den zark; zyne armen zyn op
de borst gekruist; hy houdt den blik op de twee vrouwen gevestigd, en aenziet ze
met eene hemelsche tederheid...... Naest hem bevindt zich Wolfang met Lydia; het
meisje heeft hare beide handen om den arm des toonkundigen geslagen en schynt
alleen zyn wezen te beschouwen. o Myne oogen bedriegen my niet!.....’
‘Frederik, Frederik, verlies u toch niet verder in die gedachten, in die
verbeelding!.....’
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‘Verbeelding, vriend! maer open dan de oogen en zie, daer tegen den witten zark!
ziet gy niet?....’
‘Ik zie slechts den schyn der maen die tegen den muer der kerk spiegelt, en zyn
zacht licht op de twee vrouwen laet neêrvlieten.’
‘o Walter is lichter dan de glans der maen; zyn lichaem is nevelig en glinsterend!
o Ziet gy hem dan toch niet?’
‘Laet die verbeelding daer, ik bid u, Frederik!’ zegde de kunstschilder.
‘Maer, myn goede vriend, kan ik myne oogen beletten van te zien; kan ik de
duisternis in het licht ontwaren? Neen, neen! ik kan myne oogen voor de klaerheid
niet sluiten. En zie daer nu! het gansche plein is met wandelende schimmen overdekt;
doch geene zyn zoo glinsterend als Walter, Wolfang en Lydia. o Dat zyn dry zonnen
die tusschen eene menigte starren staen te pralen...... o Frans! wordt gy dien zachten
balsemgeur niet gewaer die zich over het kerkhof verspreidt?......’
‘Ik worde niets gewaer dan de frische geur van het gras dat door den dauw
besprengd wordt’ zegde de kunstschilder op eenen statigen toon.
‘En hoort gy dan ook die zoele gezangen niet welke door den omtrek galmen en
over alles eene onuitlegbare melody verspreiden?’
‘Neen, dat hoor ik niet’ zegde Frans, op eenen toon die van inwendige
ontevredenheid getuigde ‘neen’ herhaelde hy ‘dat hoor ik niet; maer ik hoor treurige
snikken uit eenen benauwden boezem opgaen; het zyn de snikken van Elisa, de
droefheid heeft haer overweldigd: ga en vertroost het meisje, ik kan zulks op dit
oogenblik niet.’

Pieter Frans van Kerckhoven, Ziel en lichaem

20
Als de wind vloog Frederik van zyne plaets op en snelde tot by het graf van Walter;
hy bukte zich tot by het meisje, vatte haer by de hand en het woord: ‘Elisa’ viel met
eene hemelsche zoetheid van zyne lippen. Het meisje was in droefheid verslonden;
tranen liepen in overvloed van hare wangen en hare borst golfde van de snikken
die onverpoosd uit haren boezem opwelden. ‘Laten wy vertrekken!’ zegde nu
Frederik, en de jongeling dacht op dien stond aen geene verschynsels meer: alles
was voor zyn oog verdwenen en hy zag niets meer dan de in droefheid verslonden
Elisa. Het meisje sloeg haren waterigen blik op hem, en op zynen arm leunende,
stond zy van den grond regt.
Frans was intusschen ook tot by de vrouwen genaderd en zegde tot Klara:
‘Laet ons heengaen, mevrouw; de nacht gaet vallen, en onze heilige pligt is
vervuld.’
Klara voldeed insgelyks aen het verzoek en nu verlieten allen sprakeloos het
kerkhof.
Alvorens de vier persoonen in het rytuig stapten, zegde Frans aen de moeder
van Elisa:
‘Myn vriend is nog niet zoo zeer in zyne genezing gevorderd dan ik het my over
eenige dagen, en zelfs daer straks, nog inbeeldde, wanneer ik zynen toestand heb
uitgelegd. Zyn zenuwstel is nog zoo zwak en de verbeelding zoo vuervol. Mevrouw,
gy moet my ter hulp komen; want ik begin van myne geneeskundige kennis te
wanhopen.’
‘De tyd, heer Frans’ zegde de vrouw ‘is de beste geneesheer; hy zal en den heer
Frederik en onze droefheid genezen:....... laten wy beide goeden moed scheppen.’
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Meer kon Frans noch de vrouw niet zeggen; want de twee jongelieden bevonden
zich thans naest hunne zyde en, wanneer men eenige treden verder gegaen was,
stapte men het rytuig binnen.
Dit bezoek by het graf van Walter scheen de krachten van Elisa uitgeput te hebben.
Zy was sprakeloos en, om in het rytuig te treden, had men hare bevende lidmaten
moeten ondersteunen. Zy viel op de zitbank neder en liet het hoofd in een der hoeken
van het rytuig tegen de donsige kussens neêrzakken.
Een bleeke kleur had zich over 's meisjes wezen uitgestrekt; zy hield de handen
op de kniën te samen gevouwen en uit hare halfgeslotene wimpers drong van tyd
lot tyd een glinsterende traen, die zacht over hare wangen heenglydde en zich
tusschen de zwartzyden plooijen van haer kleed verborg. Frederik, die zich op de
andere bank en in den tegenovergestelden hoek bevond, kon zyne oogen van haer
niet afgewend houden, en telkens dat de schyn der maen in het rytuig drong en
hetzelve verlichtte, verzadigde hy zyne blikken met op het lieve meisje te staren.
En toch, hoe schoon was Elisa op dit oogenblik niet. Als eene bloem die om het
afzyn haers lievelings treurt, zoo ook scheen zy om het verlies van haren broeder
te kwynen, en de droefheid maekte thans haer wezen nog duizendmael meer
verleidend. Hoe zacht anders hare schoonheid was, bezat zy toch eene soort van
statigheid die, by Frederik, meer dan eens de ontsteltenis in den boezem had doen
geboren worden en hem als beschaemd de oogen had doen afwenden. Thans
moest de gevoelige jongeling voor het zachte vuer harer oogen niet beschroomd
wezen: hy kon, naer welgevallen, zyne blikken over 's meisjes en-
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gelen aenzigt laten glyden en er al de hemelsche schoonheid met bezadigd gemoed
van bewonderen, o Hoe goddelyk scheen hem Elisa toe!
Frederik verdiepte zich allengs meer in die bewondering, en wat er op die stonden
in zyn ziel omging, wat hy gevoelde, zou moeijelyk te beschryven zyn: hy zelve had
het met geene woorden kunnen uitleggen. Het scheen hem alsof eene
bovennatuerlyke magt hem dwong om zyne blikken op Elisa gevestigd te houden,
en hy voelde zynen boezem allengs heviger en ongestuimiger kloppen. o Had hy
zich met Elisa alleen bevonden, hy had die tranen willen afwisschen of wel hy had
met het meisje luid op willen weenen, en haer tegen zynen brandenden boezem
gesloten. Hy had haer willen moed in de ziel spreken; zyn mond, hy was er verzekerd
van, had woorden gevonden bekwaem om de ziel des meisjes op te beuren; hy had
haer van dingen gesproken die aen hare gedachten eene andere wending zouden
gegeven hebben; hy had met haer, in verbeelding, boven de wereld willen zweven
en het aerdsche en de wereldsche smarten vergeten. Dan, hy moest de woorden
terug houden die bereid waren uit zynen mond te komen, hy moest de kloppingen
zyns boezems bedaren en de uitdrukking zyner wezenstrekken, zooveel mogelyk,
onverschillig doen voorkomen; want hy zag niet zonder ontsteltenis dat de oogen
van zynen vriend Frans als twee brandglazen op hem gevestigd waren, en tot in
het diepste zyns harten schenen te willen doordringen. Die scherpe bezigtiging van
zynen vriend welke hy, by andere gelegenheden, zoo geduldig uitstond, viel hem
op dit oogenblik lastig. Hy zou gewenscht hebben, dat de maen slechts voor hem
alleen het rytuig hadde ver-
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licht, en hem zou hebben toegelaten Elisa te beschouwen, zonder zelf voor de
bezigtiging van anderen te moeten beschroomd zyn. - En waerom toch viel hem
thans die onderzoeking van zynen makker zoo lastig, waerom had hy willen
onbemerkt zyn? Waerom wenschte hy om met Elisa eensklaps in eene woesteny,
verre van alle menschelyke schepsels, verplaetst te wezen? Waerom die vreemde,
onbekende gevoelens en wat beduidde toch die ongemeene toestand? – o De
jongeling kon er zich zelven geene reden van geven en voelde zich in
onrustwekkende gedachten verdwalen. Hy besloot eindelyk zyne oogen half toe te
luiken; doch niet digt genoeg om het beschouwen van het meisje te moeten missen,
en zoo bleef hy dan onbeweegbaer zitten. Dan, hoe meer hy zich aen het uitwendige
schouwspel meende te ontrekken, hoe sterker hy zynen geest voelde aengedaen;
want nu kwam zich de mymery by het werkelyke voegen. De verbeelding mengde
zich by het natuerlyke en niet lang bleef de geest des jongelings meer aen de aerde
gehecht. Het wezen van Elisa, met een schemerend oog beschouwd, kreeg nu nog
meer hemelsche vormen, hare droefheid werd inniger, werd heiliger nog in het oog
van Frederik, en hy begon volkomen te vergeten, dat hy zich in een rytuig bevond
en beeldde zich in, dat hy met Elisa in de bovenaerdsche wereld verplaetst was,
dat zy op de wolken voortgedragen wierden, dat zy zich in den gloed van warme
zonnestralen koesterden, en het ryk der eeuwige vreugden waren binnengetreden.
Eliza zat niet meer voor hem; maer het scheen hem klaer dat zy aen zynen arm
vastgehecht was, dat zy haer zwierig hoofd op zynen schouder liet rusten en hem
woorden toesprak, die slechts
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in het ryk van het hooge gevoel kunnen uitgesproken worden. o Ja! hy voelde hare
zachte hairlokken op zyne wangen als zydendraden ruischen, hy voelde den warmen
gloed harer wangen tot zyn aengezigt doordringen, hy voelde hare spraek, als met
eenen balsemgeur omringd, tot zyne ooren genaken en op zyne leden voelde hy
de zachte drukking van de tengere leden des meisjes; hare blikken spiegelden zich
in zyne oogen en daeruit sproot een zachte gloed die tot in zyne ziel doordrong, die
hem betooverde, die het leven in hem vergrootte en, als het ware, een nieuw licht
in zyne ziel deed ontstaen en al zyne geestenkrachten verdubbelde.........
Frans was immer voortgegaen met den jongeling onder zynen krachtigen blik te
houden, en niet moeijelyk was het hem geweest te bemerken, zonder nogtans juist
de gevoelens te kunnen raden die het hart zyns vriends overweldigden, dat deze
sedert eenige stonden door den geestdrift was overvallen geworden en in verbeelding
wegdwaelde. Hy besloot dien toestand te doen ophouden en zegde, eensklaps de
stem verheffende:
‘Frederik, hebt gy niet vergeten ons reiskoffer te sluiten?’
De jongeling hoorde die woorden en het was hem als of men hem eensklaps in
een yskillig bad hadde geplonst. Hy sprong half regt op de bank van het rytuig en,
alsof hy uit eenen diepen slaep ware gerukt geworden, sprak hy met eene treurige
stem:
‘Vriend, vriend!......’
Doch meer woorden kwamen er uit zynen mond niet.
Dan in den zak zyns overkleeds tastende, bragt hy eenen kleinen sleutel te
voorschyn en zegde verder:
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‘Hier is de sleutel, bewaer gy hem, Frans; want ik ben waerlyk al te vergeetachtig.’
Hoe zeer hem de woorden van zynen vriend ook gepynigd hadden, zag men echter
geene ontevredenheid op het wezen van Frederik doorschynen. Hy verstond
mischien dat zyn makker goed gehandeld had met hem aen zyne bespiegeling te
onttrekken. Edoch, wanneer hy den sleutel overhandigd had, liet hy zich terug tegen
den donsigen rug van het rytuig nederzakken en het hoofd moedeloos op de borst
zinken. Frans wilde de sprakeloosheid, die er heerschte, doen ophouden en ging
voort:
‘Zyt gy vermoeid, Frederik?’
‘Toch niet’ zegde de jongeling ‘maer de zachte wiegeling van het rytuig zou my
wel in mymery doen verdwalen. Indien ik verzekerd ware dat het mevrouw niet zou
belgen, zou ik u wel voorstellen, vriend Frans, van beide uit het rytuig te stappen
en het overig van den weg te voet af te leggen?’
‘Ik heb er niets tegen, heer Frederik’ zegde Klara ‘indien gy denkt dat u de
wandeling goed zou doen. Te meer, wy zyn slechts een kwartuers van de stad
verwyderd, en gy hebt maer de groote baen te volgen.’
‘Dan zal ik zonder pligtplegingen het voorstel ten uitvoer brengen’ zegde Frederik,
en hy maekte zich bereid om de vrouwen te verlaten.
‘Ik zal u volgen, vriend’ zegde Frans, en wanneer het rytuig stil hield, stapten de
twee vrienden op de groote baen.
Elisa scheen thans uit hare bedwelming op te ryzen. Zy zag met eenige
verwondering de twee vrienden zich verwyderen; doch zy bleef sprakeloos.
‘Doet ons niet te lang wachten, myne heeren’
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sprak Klara in het beenryden ‘het avondmael zal u verbeiden.’
‘Wees gerust, mevrouw’ zegde Frans, en het rytuig hernam zynen loop.
De frische avondlucht deed goed aen den verhitten boezem van Frederik; hy
ademde de lucht met gretigheid binnen en staerde op de klare schyf der maen,
welke statig in den hemel stond te pralen en haer zachte licht op de omliggende
akkers en boschen liet neêrstroomen. Frans hield zich op dit oogenblik bezig met
zyne pyp te stoppen en, wanneer hy dit werk verrigt had, greep hy den arm zyns
maets en zegde, met eene vrolyke stem:
‘Vooruit, vriend! gy hebt vandaeg reeds genoeg gedroomd! Gy moet de maen
met zoo geene scherpe oogen bekyken; zy zal haren loop wel zonder u gedaen
krygen.’
En Frans dwong zynen maet nu spoediger voort te stappen.
Hy zag echter weldra dat het onmogelyke zou wezen den jongeling van zyne
mymerende gedachten te doen afzien, en niet meer wetende wat uitvinden, zegde
hy eindelyk:
‘Vriend, ik moet u om vergeving smeeken: ik heb u vandaeg meer dan eens harde
woorden laten hooren; doch gy zult my gelooven, wanneer ik zeg dat ik voor uw
goed heb meenen te handelen.’
‘Ik weet, vriend, dat gy kastydt wien gy bemint, zoo als men zegt dat God doet.’
‘De geestdrift! de geestdrift, Frederik! gy laet dien te dikwils tot uwe ziel naderen.’
‘Het kan wel zoo zyn; doch eisch toch niet meer dan in myne magt is. Ik ben van
goeden wil; ik doe wat
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ik kan, maer behael niet altyd de overhand: het zal beteren. Gy ziet genoeg dat ik
uwe lessen, hoe streng zy ook mogen wezen, met goedwilligheid aenneem.’
‘Dan zullen wy ook wel overwinnen. Blyf slechts van myne toegenegenheid en
goede inzigten overtuigd, en ik beloof u, langs mynen kant, meer verduldigheid te
gebruiken.’
Een warme gevoelvolle handdruk was het enkele antwoord van Frederik: hy had
niet noodig woorden uit te spreken; want de twee vrienden hadden elkaer zoo goed
begrepen, alsof zy twee uren te samen over het onderwerp hadden geraedpleegd.
Beide voelden zich vrolyk van gemoed, wanneer zy, eenigen tyd later, de wooning
der twee vrouwen binnen stapten. Ook deze schenen thans de diepe smarten, die
haer, by het treurige bezoek aen het graf van Walter, overvallen hadden, vergeten
te hebben. Men haestte zich het avondmael te nutten en die stonden werden door
de gulste samenspraek verlevendigd. Frederik inzonderheid scheen thans
opgeruimder van ziel te wezen en wist den geest der twee vrouwen aen zyne
levendige verhalen te boeijen.
Klara, die reeds door den uitleg, haer door Frans gegeven, van de gesteltenis
van Frederik onderrigt was, verheugde zich in die beternis welke zy in den jongeling
meende op te merken en Frans was er niet minder dan de vrouw mede in zynen
schik. - Slechts Elisa scheen zich over die verandering te verwonderen en zegde
inwendig: de heer Frederik spreekt op dit oogenblik niet zoo als hy gevoelt; onder
zyne geestige woorden zie ik eene diepe droefheid, een innig lyden doorstralen........
Waerom wil hy de gevoelens zyns harten verblauwen en
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de natuerlyke werkingen zyns geestes, als het ware, onder een masker bedekken?.....
En onderzoekend bleef het lieve meisje al de bewegingen des jongelings gadeslaen
en met de grootste aendacht overwoog zy de woorden die zynen mond ontvielen.
Allengs hoe meer overtuigde zy zich, dat hare meening gegrond was; want meer
dan eens, wanneer de samenspraek toevallig een weinig staekte, zag zy als over
het voorhoofd des jongelings zich een nevel verspreiden; doch die weêr, by de
eerste treffende gezegde, scheen op te klaren.
En inderdaed het meisje bedroog zich in haer gevoel niet. – Frederik sprak
woorden uit die wel door zynen geest gevat wierden; doch waeraen zyn hart geen
deel had. Het gevoel dat hem, by het terugkeeren, in het rytuig had overvallen, had
hem nog niet verlaten, en het ontstelde hem des te meer, daer het eene aendoening
was, welke hy tot dan toe nog niet gevoeld had, en waerop hy niet wist welken naem
toe te passen. - Hy worstelde, zoo zeer hy kon, tegen die gewaerwording; hy matte
zynen geest af om voor het uitwendig vrolyk te schynen, en met dit alles voelde hy
immer het onuitlegbare gevoel even vurig in zyne borst branden en wendde ter
zelfder tyd alle moeite aen om dit duistere raedsel op te lossen. Zyne poogingen
waren nutteloos. Eindelyk werd hy gewaer dat hy telkens de herinnering zyns gevoels
vond, wanneer hy Elisa bezag en wen het gebeurde dat de blikken van het meisje
in de zyne vielen. Zulks was hem eene lichtstrael, en hy voelde eensklaps een
ongemeen vuer in zynen boezem gloeijen en zag, als hel ware, eene nieuwe baen
voor zynen geest geopend. - Van dit oogenblik scheen het hem dat hy geruster van
gemoed werd, en dat er iets in zyne ziel
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was omgegaen dat niet zonder groote gevolgen voor hem zou geweest zyn.
Indien Elisa tot dan toe, om zoo te zeggen, sprakeloos was gebleven - want de
weinige woorden die zy tusschen de samenspraek inschoof, konden slechts dienen
om hare ingetogenheid te bedekken - indien zy van den ganschen avond hare
gewoone kalmte van geest niet had kunnen terug krygen, was dit ook niet enkel
aen de pynelyke gewaerwordingen, welke dien namiddag haer hart bestormd hadden,
toe te wyten. In haer binnenste was ook iets geschied dat voor haer moeijelyk te
verklaren was; haer geest had ook eenen schok gewaer geworden welke tot dan
toe nog zyne gevolgen deed voelen en haer in nadenken liet verdwalen. Zy
herinnerde zich gedurig wat er al dien dag gebeurd en gezegd was; zy herriep in
haren geest de eenigzins wonderbare redekaveling, welke zy met Frederik had
gehouden en, alhoewel zy zich de woorden niet goed meer kon te binnen brengen,
bleef nogtans de gewaerwording, welke die woorden in hare ziel veroorzaekt hadden,
klaer voor de oogen van haren geest zweven en deszelfs gevoel was nog levendig.
- Zy had nogmaels bezoeken by het graf van haren broeder gaen afleggen en telkens
waren die stonden pynelyk voor haer hart geweest; doch nimmer had zy gevoeld
wat zy dien dag had gewaer geworden. - By hare droefheid, hoe innig die dan ook
ware, had zich een tweede gevoel gemengd en dit tweede gevoel was eene soort
van zachte smart, een lyden dat de ziel pynigt; doch in welke pyniging men zich
verheugt. - En dan nog dacht zy aen de droomeryen die haren geest, by de
terugkomst in het rytuig, overvallen hadden en die zoo smartvol en
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toch zoo zacht en zoo verleidend geweest waren. Neen, nimmer had zy zoo iets
gevoeld, nimmer was haer geest op zulk eene vreemde wyze ontsteld geweest....
Nimmer had zy zulke diepe schokken in hare ziel gewaer geworden, en tot nu toe
scheen haer die voortdurende toestand nog altyd even duister en onuitlegbaer. Zy bleef er den ganschen avond aen denken en hare slaep was slechts een
aenhoudende droom, die haer de gebeurtenissen van dien dag terug voor den geest
tooverde.
Wat Frederik betreft, hy kon dien ganschen nacht geene rust vinden en wanneer
hy, des morgends, uit zyne legerstede trad, had hy nog geen oog toegeloken.
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XIV. Hoofdstuk. Brief van Clotilde aen Frederik.
Myn goede broeder,
Ik wist niet of ik zou het niet hebben kunnen voorzien, dat uwe afwezendheid eene
zoo groote ledige plaets in ons gezin zou gelaten hebben. Het spyt my zoo innig
dat men u heeft laten vertrekken en ik lees klaer op het wezen der oude luî dat zy
myn gevoelen daerin deelen. Hoe hebt gy toch van hen de toestemming kunnen
verkrygen om het land te verlaten!... Doch, ik weet het, gy zyt als een echte
overheerscher te werk gegaen en gy hebt vader den tyd niet gelaten om zich te
bedenken; gy hebt moeder haer gevoel niet laten raedplegen en zoo maer op
staenden voet eene toestemming geëischt. Wat wilden de brave lieden doen? Frans
ondersteunde u; hy zegde dat het ten aenzien uwer gezondheid was, dat eene reis
u ten vollen zou hersteld hebben en er
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moest wel in toegestemd worden. - En toch, hadden wy kunnen voorzien dat uwe
afwezendheid zoo zeer zou gevoeld zyn geworden, neen, Frederik, gy hadt
Antwerpen niet verlaten: wy zouden ikzuchtig jegens u te werk zyn gegaen.....
Uw vertrek heeft het gedeelte der huizing waer gy u gewoonelyk ophoudt, als in
den rouw gedompeld. Daer waer men vroeger het meeste leven ontdekte, is nu
alles stil, doodsch en treurig. Soms sta ik te luisteren, wanneer een muziektoon myn
oor treft en denk dan, dat Frans bezig is eene aria op de vedel uittevoeren of dat
hy uwe stem begeleidt; doch alras verdwynt myne inbeelding, want dan schiet my
de treurige gedachten te binnen, dat gy afwezig zyt, dat gy u in een ander land
bevindt. Uw vriend Frans ook wordt gemist. Soms meen ik zyne zware basstem te
hooren weêrgalmen; doch oogenblikkelyk ook verdwynt die begoocheling. - Dit alles
maekt my mistroostig, Frederik, en ofschoon vader en moeder niets zeggen, zie ik
genoeg op hun wezen dat zy niet minder uwe afwezendheid gewaer worden. Dan,
wy moeten het ons herinneren, gy hebt gezegd, dat het voor uwe gezondheid is:
uw vriend heeft zoo luid den lof der Dusseldorssche luchtstreek verkondigd en ons
zoo vast de verzekering gegeven, dat uwe gansche herstelling de prys der opoffering
zou geweest zyn; hy heeft er, met zyne gewoone manier om ieder te overtuigen,
voor ingestaen... Wat wilden wy daer tegen doen? - Aen uwen wil gehoorzamen:
er bleef ons niets anders over.
Nu, ik kan toch niet al te boos op u wezen, broeder; want gy hebt my eenen
goeden troost nagelaten. De kleine Maria wordt my van dag tot dag duerbaerder;
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zy verkleest zich aen my, zoo als een kind aen zyne moeder en dagelyks leer ik
hare gevoelige ziel beter kennen en ontdek daer schatten in, welke ik nooit zou
hebben durven veronderstellen. De spraek ontbreekt haer; doch dat is al wat haer
ontbreekt. Ik heb het my als eene pligt voorgeschreven, haer eene opvoeding te
bezorgen en ben daer reeds mede begonnen. Nog nooit heb ik iemand ontmoet die
meer geschiktheid bezit om die kleine vrouwenwerken, welke niet gansch aen de
kunst vreemd zyn, aen te leeren. Zy borduert reeds tamelyk wel en ik ben zeker
dat, eer het eene maend later is, zy daerin zoo ver als ik zal gevoorderd wezen. Gy
weet dat ik my reeds sedert eenigen tyd onledig houde met een tafereel van uwen
vriend Frans na te teekenen. Wanneer ik daer aen werkzaem ben, bevindt zich
Maria, zoo als byna den ganschen dag, naest myne zyde en reeds meer dan eens
had ik opgemerkt, met welke diepe aendacht zy de bewegingen myner teekenpen
volgde. Zulks deed my op de gedachte komen om te ondervinden of zy daer toe
ook geene bekwaemheid zou bezitten; ik beschikte haer derhalve eenige teekeningen
en ik zou u willen kunnen doen zien, Frederik, met welke juistheid en met welk
kunstgevoel ter zelfdertyd zy alles weet naer te boetsen. Haer voortgang is dagelyks
merkbaer en wanneer gy van uwe reis terug zyt, moet Frans haer les geven; want
ik ben verzekerd dat er in het lieve meisje eene echte kunstenaers ziel besloten is.
Ziedaer voor wat de geestvermogens van Maria betreft; wat de gevoeligheid haers
harten aengaet, dat kan ik u niet afschilderen. Er doen zich soms tusschen ons
beide van die kleine toneelen op, welke voor eenen onverschilligen onbeduidend,
onmerkbaer zelfs zouden
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zyn; doch die my tranen van vreugde uit de oogen persen en my als een nieuw
leven instorten. - Men spreekt dikwils van opvoeding en men schynt algemeen te
willen gelooven, dat het onmogelyk is dezelve te bezitten, indien men in geene
kostscholen uitgewoond heeft of niet in de weelde is groot gebragt. En dan, wanneer
men iemand ontmoet welke slechts met gemeene kleederen omhangen is, die geene
pracht kan ten toon spreiden, wie zou dan anders denken of het schepsel, dat onder
die gemeene kleedy schuilt, is ook een gemeen schepsel, dat geene opvoeding kan
genoten hebben, dat zich in de tegenwoordigheid van zoo genoemde gedistingueerde
persoonen niet goed zou weten te gedragen. Wal heb ik thans een sprekend
voorbeeld van het tegenstrydige onder het oog! Maria heeft meer innerlyke opvoeding
dan menige myner ryke vriendinnen waermede ik in de kostschool gewoond heb
en die thans, door hare pracht, den toon in de antwerpsche salons geven. Neen,
de opvoeding alleen kan weinig goeds te weeg brengen, ten minste de opvoeding
zoo als men ze gemeenelyk verstaet en die slechts eene bedriegelyke vernis is.
Wanneer het gevoel ruw of onbeduidend is, kan men wel huichelaers voortbrengen;
doch echt beschaefde lieden niet: het hart moet daertoe gevoelig wezen; men moet
dit fyne oordeel, dat men takt noemt, bezitten, welk ons immer verwittigt, wanneer
wy iets zouden kunnen zeggen of doen dat anderen onaengenaem zou vallen of
hun een treurig gevoel zou veroorzaken: men moet door zich zelven kunnen weten,
wanneer men spreken mag en wat men mag zeggen, en die hoedanigheid zou onze
kleine beschermelinge in eenen hoogen graed bezitten. Ware haer de spraek niet
ontzegd,
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ik zou haer van nu af in de grootsche gezelschappen durven inleiden en ik ben
zeker, dat zy er zich niet alleen onbesprekelyk; maer voorbeeldelyk zou gedragen,
dat zy al de harten tot zich zou trekken.
Thans moet ik haer dikwils te huis laten; want ik vind er iets onaengenaem in om
telkens, en in hare tegenwoordigheid, verpligt te zyn aen ieder uitteleggen wie Maria
is en waerom zy onze toegenegenheid zoo zeer verdient. Wanneer wy eene
wandeling doen, vergezelt zy ons immer en dan is het een vermaek om te zien hoe
zy zich, buiten in de velden, kan verlustigen; zy is aen al wat schoon is gevoelig en
dus ook aen de pracht welke de natuer ons in de volle lucht aenbiedt. Wanneer wy
bezoeken in de stad moeten afleggen, blyft zy gewoonelyk te huis en brengt de
stonden onzer afwezendheid door, met in den tuin rond te dartelen of zich uren lang
in het bezigtigen eener bloem te verdiepen. En dan, by myne terugkomst, komt zy
my te gemoet geloopen en werpt zich in myne armen terwyl zich eene kinderlyke
vreugd op haer lieve gelaet afschildert.
Doch de stonden waerop zich haer diep gevoel in al zyne uitgestrektheid vertoont,
dat is wel, wanneer ik, aen het klavier gezeten, eene aria opspeel. - Gisteren nog
had ik er de proef van. - Ik speelde eene sonate van Beethoven en Maria bevond
zich naest my op eenen lagen zetel geplaetst. Eerst was hare gansche. aendacht
op de beweging myner vingeren gerigt, als wilde zy my het werktuigelyke van het
spel afleeren; doch weldra scheen zy die bezigtiging te vergeten en stuerde zy hare
groote blauwe blikken in myne oogen en scheen als in myne ziel te willen lezen,
wat ik op die stonden gevoelde en wilde uitdrukken. Allengs zag ik hare oogen meer
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glinsterend worden en ter zelfder tyd scheen het my dat de geestdrift zich van hare
ziel begon meester te maken. Meer dan eens zag ik eene ligte zenuwschokking
hare fyne ledematen doorloopen en haer gelaet dan eens bleek en dan weêr rood
worden. Eindelyk had zy hare blikken van my weggetrokken en scheen in het ydel
te staren. - Ik ben zeker dat zy op dit oogenblik niets meer zag en dat alle haer
gevoel zich in het zintuig des gehoors had versmolten, van daer in hare ziel
weêrklonk en, wie weet, welke verbeeldingen ging scheppen, die haer ongetwyfeld
een zaligend genot deden smaken. - Dan, alsof de geestdrift myner jonge vriendin
overhalend geweest ware, voelde ik ook in myne ziel eene buitengewoone
gewaerwording ontstaen; ik liet my, zonder nagedacht, aen myn gevoel over; ik liet
er my door mede slepen en speelde nu door enkele uitspraek voort; want myne
oogen konden het muziek, dat voor my stond, niet meer onderscheiden. - Zeker
heb ik nooit beter myn piano bespeeld en ongetwyfeld moest de melody, welke ik
schiep, verleidend en zieltreffend zyn en op Maria den grootsten indruk maken;
want eindelyk wierp zy zich in myne armen, terwyl er een ligte en ongemeene kreet
uit haren gorgel brak en overvloedige tranen over hare wangen leekten. Ik ook was
diep ontroerd en, het lieve kind in myne armen vattend, zoende ik haer op het
voorhoofd en hield ze eenen langen tyd tegen myne borst geklemd. Zy bleef
onbeweegbaer liggen en de zware hygingen haers boezems toonden my dat zy
diep ontroerd moest wezen. Allengs echter scheen hare ontsteltenis te bedaren; zy
opende de oogen; bezag my met een onuitsprekelyk gevoel van tederheid; doch
dat ter zelfder tyd eenen
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zweem van zachte treurigheid aenduidde, en, hare hand streelend om mynen hals
slaende, verborg zy eenige stonden haer aengezigt op mynen boezem. Nog eenigen
tyd bleven wy van onze vermoeidheid uitrusten - want de ontsteltenis van onzen
geest had ons inderdaed vermoeid - en dan opstaende, gingen wy beide eene
wandeling in den tuin doen. Maria had weldra hare vorige blygeestigheid en zachte
uitdrukking herkregen.
De muziek doet te veel indruk op haer en ik weet niet of ik wel goed zou doen
met haer ook in die kunst onderwyzen...... Nogtans wie weet of de moeijelykheid
der leerwyze zelve haren geestdrift niet zou kunnen bedwingen en haer al te hevig
gevoel niet zou verminderen; wie weet of zy er niet eenen beroemden naem zou
kunnen door verkrygen? Het zou nog al belangryk zyn, indien de wereld eens het
meisje moest bewonderen dat men thans durft kindsch of onnoozel noemen? Maria
kindsch en onnoozel! welke dwaesheid!....
Johan, haer broeder, heeft haer meermalen komen bezoeken en zyne vreugd is
groot, wanneer hy zyne Maria zoo gelukkig ziet. Heden morgend heeft hy ons allen
vaerwel komen zeggen; want dezen namiddag moest hy vertrekken. Vader is in
zyne pooging geslaegd en heeft den braven jongeling eene plaets van eersten
stuerman aen boord van de drymast brik: de Carolina, bezorgd. Maria was by het
afscheid wel eenigzins ontsteld; doch minder dan ik het gedacht had; ik ben zeker
dat zy den drift haers broeders kent, die slechts op zee schynt te kunnen leven en
dat de tevredenheid van zynen wensch vervuld te zien, haer het afscheid min treurig
gemaekt heeft. De brave jongen had groot spyt u en Frans geenen vaerwel te kunnen
zeggen en
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hy heeft my vurig verzocht het in zynen naem te doen.
En nu, myn lieve Frederik, denk nu ook eens van tyd tot tyd aen uwe zuster Clotilde
en aen de oude luî, die wel allen goed gezond zyn; doch aen wie uw byzyn ontbreekt,
om zich volkomen gelukkig te mogen noemen. Herstel uwe gezondheid maer zoo
spoedig mogelyk en geniet niet langer de vreemde luchtstreek dan het ten uiterste
noodig is, om frisch naer Antwerpen te kunnen terug keeren. Vergeet intusschen
niet my meermaels te schryven en zeg my waermede gy u by den vreemde zoo al
bezig houdt. Vergeet ook niet ons aller groetenissen aen uwen vriend Frans te doen.

Uwe zuster,
CLOTILDE.
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XV. Hoofdstuk. Uit het dagboek van Frederik.
Dusseldorf, 3 July.
Neen, wat in myn binnenste omgaet, kan ik niet zeggen. Hoe innig ook de
vriendschapsbanden zyn welke my aen Frans verbinden, hoe klaer hy immer in
myne ziel gelezen hebbe, hoe onbeschroomd ik hem immer myn hart hebbe
geopend, durf ik toch thans hem niet zeggen wat in het binnenste myns wezens
omgaet. Ook aen myne zuster, aen myne goede Clotilde, zou ik het niet durven
schryven. - Waerom die achterhouding! waerom die zekere soort van
beschroomdheid? waerom die schuchterheid? ik weet het niet...... Er is dan voor
het oogenblik iets in myn hart dat sterker spreekt dan de vriendschap, dan de
broederliefde! - en wat zou dat iets kunnen wezen?...... ik kan het my niet uitleggen....
Iets dat vast staet is, dat er, sedert eenige dagen,
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eene groote verandering in myne ziel gebeurd is. - Daer aen slechts kan ik niet
twyfelen.
Ik herinner my hoe kommerloos weleer myne dagen heenvloden. - Gulden dagen
myner jongheid, hemelgeesten, die my alsdan tusschen uwe vleugelen en op uwe
zachte handen wiegden, waer zyt gy heen getogen? Ik herinner my, wanneer myne
jongelings jaren waren aengebroken, hoe ik immer vry en dartelend door het leven
bleef wandelen, hoe my de zachte vreugde den boezem deed kloppen, en hoe
spoedig de smarten, die my soms op het hart wogen, vergeten werden. Zachte
huisvreugde, geliefkoosde studiën, vriendenvermaken! gy staet my nog levend voor
het oog en uw aendenken verfrischt my den geest..... Later leerde ik eenen man
kennen die van weinigen begrepen werd, wiens ziel gewoonelyk als onder eenen
ondoordringbaren nevel bedoken bleef, wiens hart zich voor my alleen opende,
wiens gemoed zich voor my alleen in al zyne volheid uitstortte. Die man was
Wolfang,....... Hy ontsloot voor myne oogen eene gansch andere wereld; hy deed
my met éénen blik over al het geschapen heenzien, hy maekte mynen voet van de
aerde los en hy deed my, met hem, in het bovenaerdsche ryk, in de eeuwige
geestenwereld rondzweven. Myn geluk was groot, was onuitsprekelyk groot!....
Wolfang verdween van de aerde, het stof herzocht zynen oorsprong en de geest
ging zich vervoegen met den alomvattenden geest, waervan wy
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allen uitstralen. - Waerom toch heeft myn goede vriend Frans den heer Wolfang
niet beter begrepen? - De dood van den grooten toonkundige heeft my getroffen,
ja, als eene bliksemstrael is die voor my geweest, doch ik heb er my niet over
bedroefd. Wie toch zou zich over het geluk eens vriends kunnen bedroeven?..............
En dan, weet ik dan niet, dat wy elkander nog immer ten vriend staen, dat hy,
alhoewel voor de oogen myns lichaems niet zigtbaer, menigen stond naest myne
zyde doorbrengt en op my blyft waken!...’
Er schiet my iets in het geheugen. - Zekeren dag - het is reeds eenen geruimen tyd
geleden – verhaelde my Frans, in eenige woorden, hoe een meisje, aen wien hy
sedert lang verkleefd was, hem ongetrouw was geworden en zyne liefde versmaed
had. Wie die vrouw was, zegde my Frans niet en ik wilde er hem ook niet verder na
vragen. Treurig, wanhopend was de brave jongeling, en ik had medelyden met zyne
smart; - doch nu slechts voel ik dat ik die smart niet begreep, dat ik al de
uitgestrektheid van het wee van Frans niet kon bevatten. Thans begryp ik, thans
zie ik wat de jongeling geleden heeft, wat hy mischien nog lydt. Zyn toestand moet
akelig geweest zyn, en men moet, zoo als hy, eenen yzeren wil hebben om zulke
smarten te boven te komen. - Waerom overvallen my thans die herinneringen? Ook Walter, de arme Walter moet
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fel geleden hebben: hy ook heeft bemind, zoo my Frans gezegd heeft, hartstogtelyk
bemind, en hy heeft zyne geliefde in den bloei harer jongheid van zyne zyde zien
rukken. Het heeft hem mogelyk den dood gekost?...... - En toch vind ik dat hy
gelukkiger dan Frans is geweest. o, Beminnen en met geene wederliefde beloond
worden! beminnen en denken bemind te zyn, en dan verraden worden! - Dat is het
bitterste wat ons de alsemkelk des levens kan aenbieden.....
Welken dank ben ik mynen vriend Frans niet verschuldigd voor de kennis die hy
my hier te Dusseldorf heeft doen maken! Welke edele inborst als die van de moeder
van Elisa, en welke hemelsche ziel als die van het meisje! Hoe aengenaem is my
der vrouwen gezelschap en welke vriendschap betoonen zy my niet! Aen my, dien
zy slechts door mynen vriend kennen, die haer tot hier toe slechts tot last gediend
heb! - Het bezoek by het graf van Walter heeft myne ziel diep ontsteld, en toch is
die dag met innige vreugden voor my vervuld geweest. Het schynt my dat ik nog
door het frische landschap wandele, dat ik den zachten arm van Elisa nog op den
mynen voel drukken, dat ik hare engelenspraek nog tot myn oor voel naderen en
tot in het binnenste myns harten voel doordringen. - En daerby de terugkomst in
het rytuig...... Hoe hemelschoon was Elisa niet zoo als zy daer door de droefheid
overmeesterd zat! Wat stond er niet al op haer lieve gelaet te lezen! En

Pieter Frans van Kerckhoven, Ziel en lichaem

43
wat ging er in myne ziel om! - o Dat is niet alleen onbeschryfelyk; maer dat kan men
geen tweemael gevoelen....... Ik kende my zelven niet meer, en ik was blyde met
mynen vriend het rytuig te kunnen verlaten. Ik ware myn gevoel mogelyk niet meester
gebleven................. Wat beteekent toch die toestand en waerom doet my thans de
herinnering nog zoo hevig het harte kloppen!........

4 July.
Ongetwyfeld heeft het aendenken van Walter gisteren eenen geweldigen schok in
de ziel van Elisa te weeg gebragt. De treurigheid heeft haer nog niet verlaten; hare
zuivere blauwe oogen hingen nog als in tranen te vlotten. Eene zekere vermoeidheid
straelde nog in alle hare bewegingen door en in hare stem was nog altyd een
weêrklank van de treurige klagten, welke hare ziel gisteren in het geheim tot den
hemel heeft doen opstygen. - De droefgeestigheid deed haer nog schooner
voorkomen, gaf nog iets meer engelachtig aen hare hemelsche gelaetstrekken. –
o Voorzeker heeft zy den nacht in waken, mischien in weenen doorgebragt. Zy heeft
de gedachtenis van den braven broeder in haren geest herroepen en op nieuw
gevoeld, welk verlies zy en hare
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moeder ondergaen hebben....... – Daer is Frans. – Wy gaen de twee vrouwen terug
vinden.
Het is zoo als ik gedacht had. – Wanneer wy daer straks in den tuin wandelden heeft
zy het my bekend.
‘Gy zyt droefgeestig, mejuffer ‘zegde ik.
‘Ik zal het niet ontkennen’ was haer antwoord. ‘De wonden waren nog niet goed
genoeg genezen, en by het graf myns broeders hebben ze op nieuw gebloed.’
‘Ik heb zulks gevreesd; ik en Frans hadden dien heiligen pligt alleen moeten
vervullen.’
‘o Het spyt my niet’ zegde Elisa ‘neen het spyt my niet.’ En twee tranen blonken
op hare verbleekte wangen.
‘Ween niet, juffer Elisa’ riep ik ‘ween toch niet; wees krachtig voor u en voor my
tevens.’
‘o Ik ben gewoonelyk geene zwakke vrouw, heer Frederik; meer dan duizendmael
heb ik zegepralend tegen de droefheid en tegen de tranen geworsteld en nu nog,
indien myne moeder daer voor ons stond, zou ik mogelyk myne tranen kunnen
bedwingen, omdat ik weet welken diepen indruk, welk nadeel myn geween haer
zou veroorzaken. Doch waerom my thans bedwingen! o Ik kan niet: ik ben toch ook
eene vrouw, en soms eene zwakke vrouw...... Gy toch zult sterk genoeg zyn om
myne tranen te zien, zonder in myne marteling te deelen.....’
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‘Weenen met u kan ik!’ riep ik uit ‘en in uwe smarten niet deelen, is my onmogelyk!’
En een stroom van tranen ontsprong insgelyks aen myne oogen en de kloppingen
myns boezems werden zoo hevig, dat ik genoodzaekt was my op eene rustbank le
laten neêrzakken. Elisa bevond zich aen myne zyde en, terwyl ik hare hand in de
myne geklemd hield, riep ik uit:
‘o Ja, ween, Elisa, ween, het zal uwen boezem lucht geven!..... De tranen zyn de
stem van het hooge inwendig gevoel; laet die stem luide spreken. Zy vindt in myne
ziel eenen weêrklank en zoet is het my met u te lyden. Het is eene geestverrukkende
marteling die ik ondersta.....’
En nu vloten beider tranen ongestoord.
Wanneer onze droefheid eenigzins gestild was, rigtte ik den blik op het meisje en
sprak met eene stille stem; doch die voorzeker van hoogen geestdrift getuigde:
‘Elisa, laet my u een broeder zyn en wees gy my eene zuster?’
Een blik, zacht als eene lente zonnestrael, sproot uit de oogen van het lieve meisje
en myne hand, als door gevoel vervoerd, drukkende, sprak zy:
‘Het zy zoo.....’
Een lang stilzwygen volgde op dit korte, maer voor my hemelsche gezegde, en
myn gelaet alleen kon uitdrukken welke vreugde ik in myne ziel gevoelde. Nimmer
zal ik het heilige van dien stond vergeten: het scheen my als daelde er op dit
oogenblik een hemelgeest op aerde neder, die zyne handen over onze hoofden
spreidende, zegde: die twee zielen zullen voortaen door eenen innigen band van
vriendschap aen elkaer
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verbonden blyven. De hemel heeft hare verzuchtingen gehoord, en ik breng zyne
toestemming.....
Beide bleven wy thans sprakeloos. Wat kon er nog gezegd worden?.....
Het schynt dat myn leven sedert dit oogenblik vergroot is, een zachter vuer
doorloopt myne ledematen, een warmere gloed woelt door myn bloed; de gansche
natuer schynt my toetelachen. o Ik voel eene inwendige blydschap, een zielengeluk
dat ik sedert lang niet meer gesmaekt heb. Elisa heeft vertrouwen in my; zy durft in
myne tegenwoordigheid weenen; een band van broederlyke liefde zal my voortaen
aen haer hechten en zy zal my eene teêrgeliefde zuster zyn. – Zoo was weleer het
lot van Wolfang. Zalig, heilig lot; Lydia is voor my terug geboren......
Onbegrypelyk!...... Lydia! Elisa.......... Myn geest verliest zich in die overdenking!.......
o Zoeken wy niet om de onverstaenbare dingen te doorgronden.......

5 July.
Ik heb den ganschen dag met de twee vrouwen alleen overgebragt. De vriend Frans
is, in de omstreken, een landgezigt gaen schilderen; slechts binnen eene uer zal
hy te huis wezen.
o Hoe spoedig is die dag vervlogen! al te spoedig! welke zalige uren hebben wy
te samen gesleten! Welk
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een genot is het my geweest, zoo volmondig over myne geboortestad te kunnen
spreken en met welk een innig genoegen hebben vrouw Klara en Elisa geluisterd,
wanneer ik haer over myn geliefd huisgezin onderhield. Wanneer ik haer mynen
braven vader, myne teerhartige moeder en myne goede zuster Clotilde afschilderde.
Zy zouden die goede lieden willen kennen, en wen ik eene tweede reis naer
Dusseldorf doe, moet ik ze medebrengen. ‘Laten wy ze liever gaen vinden’ heb ik
gezegd. Doch daervan wilde de moeder niet hooren. Elisa zou ligt over te halen
wezen. o Dat ware een echt genot voor my! Elisa zou myne zuster leeren kennen
en deze zou haer ongetwyfeld eene hartsvriendin worden. Die twee reine zielen
zouden elkaer weldra begrepen hebben. Myne ouders zouden er te regt mede in
hunnen schik wezen, en welke zorgen zou ik niet aenwenden om haer het verblyf
te Antwerpen te veraengenamen, en hoe zoet zouden my die zorgen niet vallen......
‘Ik heb haer myn gansch leven uitgelegd. Myne innige vreugden, myne kleine
smarten, myne droomeryen, myne verzuchtingen, myne plannen voor de toekomst.
Van Wolfang heb ik niet gesproken; zy zouden dit wonderbare gedeelte myns levens
mogelyk niet regt begrepen hebben. Ik zelve kan het my niet goed verklaren. - Myne
gedachten komen veel met die van Elisa overeen; het kan niet anders; onze zielen
verstaen zich te goed, gelyken te zeer aen elkander, dan dat wy in onze gevoelens
vreemd zouden kunnen wezen......
Waer wy verder al van gesproken hebben, kan ik my niet meer te binnen brengen.
Alleen de zoete herinneringen der gevoelens, welke de samenspraek in my
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opgewekt heeft, zyne onvergankelyk in myne ziel gedrukt.

9 July.
Myne vriendschap met de twee vrouwen wordt van dag tot dag inniger. Zy aenzien
my als het kind uit den huize; zy hebben zorg voor my, alsof ik nog immer krank en
zwak ware, en ik gevoel my sterk en als met een nieuw leven bezield.
Dagelyks ontdek ik meer goedhartigheid in vrouw Klara en meer
zielshoedanigheden in hare engelachtige dochter. Elisa is eene vrouw zoo als ik ze
my immer, in myne gulden droomen, heb voorgesteld: gevoelig, zuiver van harte
en krachtig van ziel. Nimmer nog heb ik hare schoonheid zoo goed kunnen
waernemen dan dezen namiddag. - o Ja, de vrouw is de schakel die ons aen de
bovenaerdsche wereld verbindt; zy is weerdiger dan het andere geslacht; hare ziel
is meer dan de onze door Godes geest bestraeld; zy voelt meer dan wy en op eene
klaerdere wyze; haer gevoel is als eene inspraek des hemels: zy redeneert niet
volgens de styve reden; maer zy ziet, bevat en werkt, zonder nagedachte, zonder
berekening. – Het woord van eene vrouw, wier ziel door de wereld, door de
onttoovering niet gekrenkt is, is het woord Gods. De voorzegging zweeft op hare
lippen; haer geest heeft meer uitstralingskracht
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gekregen dan de onze, en is dus krachtiger in zyne werkingen, verhevener in zyne
denkbeelden.....
Waerom boezemen alle vrouwen dien eerbied niet in, welke Elisa doet geboren
worden by al die haer omringen?.... o Het is omdat alle niet, zoo als zy, rein en
zuiver in het midden eener bedorvene wereld zyn gebleven; het is om dat alle de
magt niet bezitten om de listen en lagen, die men haer gedurig legt, te verydelen;
het is om dat zy hare eenvoudigheid verliezen, niet wetende dat daerin hare grootste
sterkte gelegen is......
Maer, nog eens, hoe schoon heeft my het meisje vandaeg toegeschenen!
Albestierder, hierin erken ik uwe vaderlyke wysheid: Gy hebt gewild dat eene zoo
hemelsche ziel in een hemelsch lichaem huisvestte. o Kunnen uwe engelen, kunnen
de geesten die u omringen nog schoonere vormen bezitten? Is de kleur hunner
blikken zachter dan de blauwe kleur van de oogen van Elisa; zyn hunne handen
tengerder dan hare handen; zyn hunne leden ranker dan hare leden; is er op hunne
aengezigten eene meer hemelsche uitdrukking, dan die welke op het wezen van
Elisa verspreid ligt?...... En dan, zyn hunne gevoelens zuiverder dan die van het
meisje; zyn de engelen des hemels schooner dan Elisa, die engel op onze aerde?
– Of liever, is Elisa iets anders dan eene dier uitverkoren hemelsche geesten, o
groote God! die gy met aerdsche vormen omkleed hebt en in de wereld gezonden,
om tot troost te dienen aen de boetende pelgrims, welke haer op hunne duistere
levensbaen, als eene schitterende zon, zien opdagen en, by haer aenschouwen,
nieuwen moed en nieuwe krachten vinden?
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11 July.
Is Elisa het zelfde bovennatuerlyke wezen niet dat weleer, onder den naem van
Lydia, de ziel van mynen vriend Wolfang versterkt heeft? - Wie weet het? - Zullen
wy, die de werkingen van den Almogenden geest, die alles omvat en bestuert, niet
kunnen begrypen, zullen wy, die de kracht van onze eigene ziel niet kunnen weten,
zullen wy palen aen de Almagt stellen! Wie kan zeggen, dat kan en dat kan niet
geschieden?.... Bukken wy het hoofd met ootmoed neder, kussen wy de hand die
ons schatten toereikt, en danken wy, zonder onderzoek, dengenen die ons schatten,
gunsten en genot aenbiedt.

19 July.
Frans is als de oudste zoon in het huis van Klara; hy aenschouwt my en Elisa als
zyne jongere broeder en zuster. De moeder vraegt raed aen hem, wanneer er iets
te beschikken valt; hy heeft kennis van de maetschappelyke dingen en weet hoe
het in de wereld met alle stoffelyke zaken gelegen is. Gisteren avond nog heeft hy
ruim eene uer doorgebragt met oude familiebrieven te doorsnuffelen en het zal aen
zyne kennis te danken zyn, dat Klara terug in het bezit zal komen van een nog al
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aenzienlyk erfdeel, dat haer tot hier toe ten onregte geweigerd is geworden.
Terwyl Frans zich met die opzoekingen onledig hield, bevond ik my alleen met
Elisa. Zy hield zich met borduerwerk bezig en ik verheugde my ongestoord myne
blikken op haer gevestigd te kunnen houden en hare minste bewegingen gade te
kunnen slaen. Na eenigen tyd in die sprakelooze beschouwing doorgebragt te
hebben, voegde ik my digter by myne lieve zuster, en terwyl ik het hoofd naest het
hare gebogen hield, vroeg ik haer:
‘Voor wie, myne goede zuster, is dit kunstwerkje bestemd?’
‘Myn broeder is nieuwsgierig’ zegde Elisa op eenen vrolyken toon ‘hy wil al myne
geheimen weten.’
‘Het is een geheim, Elisa! o Zeg het my dan?’
‘Omdat het een geheim is?’
‘Ja, ook daerom, lieve zuster, zeg voor wie.....’
‘Gy zult toch niet ophouden. – Welnu het is voor uwe zuster.’
‘Is dat het groot geheim?’
‘Welhoe! is dat geen geheim? hebt gy dan geene zuster?’
‘Myne zuster die zich zelve geschenken doet?’
‘Uwe zuster te Antwerpen.....’
‘o Vergeef my, Elisa; ik dacht aen myne andere zuster niet...... o heb dank, engel!
dank, duizendmael dank.....’
En ik drukte eenen vurigen zoen op de hand van Elisa. Zy werd schaemrood en
ik voelde my door die stoutmoedigheid, die ik zonder nadenken en door het gevoel
overweldigd, begaen had, gansch ontsteld.
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Dan, Elisa greep het woord weder op:
‘Frederik, Frederik’ zegde zy ‘vergeet gy uwe nabestaenden zoo gemakkelyk,
hoe spoedig zullen dan uwe kennissen, uwe vrienden uit uw aendenken gewischt
worden!’
Die woorden, hoe zacht ook uitgesproken, hadden een verschrikkelyk uitwerksel
op myne ziel: ik myne vrienden vergeten, haer vergeten!.....
‘o Elisa, myne lieve zuster!’ riep ik uit ‘spreek toch zoo niet: doe myne ziel die
marteling niet aen. Ik, myne vrienden vergeten! u vergeten! o God! Neen, neen,
spreek zoo niet.....’
En tranen liepen in overvloed langs myne wangen. Ik sprak verder:
‘Elisa, vele dingen zyn mogelyk; men is van weinig op de wereld verzekerd, en
de menschelyke geest, zoo lang hy in het lichaem huisvest, is aen zwakheid
onderworpen; maer, ik durf het zweren: zoo lang er in myn hart een sprankel gevoel
zal woonen, zal uwe beeldtenis daerin geprent blyven; zoo lang er een woord over
myne lippen zal kunnen rollen, zoo lang zal uw naem op myne tong zweven; zoo
lang er aenbidding in myne ziel zal schuilen, zoo lang zult gy het voorwerp dier
aenbidding wezen....... en ik zou u kunnen vergeten! Maer weet gy dan niet, zuster,
welke band ons aen elkaer verbindt, weet gy dan niet, dat ik in myne ziel eenen
heiligen eed gezworen heb en, wat meer is dan dit alles, weet gy niet, dat gy voor
my als het licht in de duisternis zyt; dat gy myne schreden rigt en dat ik zonder u
zou verdwalen! Weet gy dan niet, dat myne matte ziel slechts by u hare kracht kan
herwinnen, dat de vreugden myns geestes van

Pieter Frans van Kerckhoven, Ziel en lichaem

53
uwen geest uitstralen, dat ik niet leef dan door u, dat myn bestaen aen u verbonden
is en in uwe handen ligt!’
‘Genoeg, Frederik, genoeg’ zegde het meisje ‘leef dan ook voor my!........’ En een
traen rolde uit hare hemelsche oogen.
‘Voor u leven! Elisa!’ riep ik uit ‘ô mag ik my in die gedachte verheugen! mag ik
gelooven dat myn bestaen u niet onverschillig is! dat gy meer dan medelyden voor
den zwakken jongeling gevoelt, dat myne gevoelens beantwoord worden door uwe
gevoelens, door uwe vriendschap?.....’
‘Door myne vriendschap, ja’ zuchtte Elisa en haer hoofd op mynen schouder
latende zakken, hoorde ik een gefluister: ‘en meer dan vriendschap!’
‘Elisa, myne zuster!’ zuchtte ik ‘myne lieve!’
Verder kon ik niet spreken; myn brandende wang raekte tegen den warmen wang
van het meisje; hare zyden lokken ruischten tegen myn voorhoofd; hare handen
lagen in myne handen...... Een gevoel des hemels overweldigde myne ziel, en
snikkend riep ik uit:
‘Sterven! Sterven! op dit zalig oogenblik sterven! met haer sterven, o God!’
‘Neen, leven, Frederik, leven!’ zegde Elisa en zy sloeg hare armen zachtjes om
mynen hals.
‘Voor elkaer leven’ zegde ik ‘en eeuwig by elkaer blyven! o dan begint het eeuwig
leven voor my op aerde!’
Het gevoel overweldigde my eene tweede mael en slechts een vloed van tranen,
die myne oogen ontsproot, kon eenige lucht aen myn geschokt gemoed geven.
Allengs herstelde zich myn geest en onze gesprekken, schoon meer bedaerd, bleven
onze zielen
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met eenen hemelschen wellust overstroomen. o Hoe verdwaelden wy met den geest
in hetgeen men de wereld der verbeelding noemt; hoe glansryk schenen ons de
minste voorwerpen, hoe treffend waren ons de minste, de eenvoudigste denkbeelden!
Hoe heilig waren onze gevoelens, en hoe voelden wy onze ziel, door hemelsche
vreugden overgoten, in het oneindige wegdwalen! o al de vreugden die ik ooit
genoten heb, zyn niets in vergelyking met de hemelsche vreugden, die ik op dit
oogenblik gesmaekt heb. Nooit zou ik hebben durven denken dat er zulk een geluk
op de wereld bestaen kan, dat de, Almagt den zwakken mensch de kracht om te
genieten in zulke ruime maet geschonken heeft. – Elisa! Elisa! engel des hemels
en engel der aerde! Gy zyt de heiligheid onder menschelyken vorm, de schoonste
geest die ooit, onder de menschelyke gedaente verborgen, op onze aerde
verschenen is. – o Waer heb ik ooit het geluk verdiend van uwe vriendschap te
genieten! Wat zeg: ik vriendschap! uwe liefde!.....
Ja liefde! nu slechts begryp ik wat dit woord wil beteekenen. Liefde! gevoel dat van
God uitstraelt, dat de grootste magt van God is, Liefde! heilige drift die, boven alles
verheven, den mensch het best zyne hooge bestemming doet gevoelen! Goddelyke
inspraek die ons en onzen oorsprong en onze bestemming doet kennen. Liefde.
Verlangen dat ons van Gods geest is bygebleven, die niets dan de bron der liefde
is. Liefde! band
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die het alles, in hemel en op aerde, aen elkaer verkleeft. Liefde! gevoel wiens gemis
in alles de dood zou brengen; want een geest zonder liefde kan niet bestaen! God
is enkel liefde, en de liefde op aerde straelt van hem uit!.....
Ja, nu zie ik het klaer, wat ik eerst met den naem van vriendschap bestempelde,
was slechts liefde; het gevoel was het zelfde, doch ik had het in de menschelyke
tael anders genoemd. – De menschelyke tael is bedriegelyk en ontoereikend. – Wie
zou kunnen zeggen, wie zou kunnen beschryven wat ik thans in myne ziel gevoel!
Wie zou slechts een klein denkbeeld kunnen geven van het verzaligend genot dat
in myn hart rondstroomt, van den wellust, van de vreugden waermede myne ziel
overgoten is? o Verdwyn, menschelyke sprake, verdwyn, ydele woordenklanken!
Hoe wilt gy, door uwe stoffelyke teekenen, het onzigtbare gevoel der ziel afschetsen!
Verdwyn, verdwyn en laet de verbeelding alleen het gevoel op zyne hooge baen
poogen na te
vliegen!........................................................................................................................
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3 Oogst.
Alles, alles schynt te herleven! De droefgeestigheid, welke ik weleer by Elisa gewaer
werd, is verdwenen. Eene blyde, reine uitdrukking staet thans op haer gelaet
verspreid; eene meer levendige kleur heeft haer engelenwezen, zoo niet schooner,
ten minste nog meer verleidend gemaekt.
Het leven is in myne borst verdubbeld; ik ben sterk en krachtig geworden; en myn
gelaet moet de spiegel myner innige gevoelens wezen; want myn goede vriend
Frans heeft my reeds zyne tevredenheid te kennen gegeven. – o Het is toch aen
hem dat ik alles verschuldigd ben. Zonder hem zou ik nooit myne Elisa gekend
hebben!........ Myne inwendige vreugd, myn geluk schynt mynen vriend ook gelukkig
te maken; hy begint zyne vorige vrolykheid, zynen geestigen scherts te hervinden.
Ik, herken in hem den vrolyken Frans van weleer. Soms, wanneer wy te samen
onze pyp rooken, zit hy gedurende lange stonden sprakeloos, zich vergenoegende
zyne blikken op my gewend te houden en dan zegt hy gewoonelyk: ‘vriend Frederik,
ik ben te vreden, hoogst te vreden. Gy zyt op de goede baen; dagelyks zie ik u in
krachten aenwinnen: de volle gezondheid staet aen de deur; nog eenigen tyd en
dan roepen wy: vivat! Wy zullen feestdag houden, vriend, dat men er lang van zal
gewagen!’
De brave jongen, de hartelyke vriend! - Ik ben ryk, ik ben gelukkig: een vriend als
Frans, eene geliefde als Elisa! wat kan er my nog overkomen? Welk ongeluk, hoe
groot het ook moge wezen, kan tegen dit geluk, tegen dit heil opwegen?.....
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Slechts de moeder van Elisa heeft de gerustheid des geestes nog niet ten vollen
herkregen. De stonden echter waerop zy door de droefheid overmeesterd wordt,
worden allengs zeldzamer en min treffend; zy ook zal weldra het treurig wee te
boven zyn gekomen, en het aendenken van haren geliefden Walter zal haer slechts
als eene droefgeestige, maer toch zoete herinnering byblyven.
Wy hebben vandaeg eenen nieuwen stap aen de overwinning op de droefheid
doen maken. Ik had in eene der kamers een piano ontdekt. Ik gaf er kennis van aen
Frans en wy besloten het muziek in het klein huisgezin terug in te voeren. Sedert
het afsterven van Walter had Elisa geen piano meer bespeeld; sedert dien dag had
hare stem door de treurige wooning niet meer gegalmd. – Welke middelen Frans in
het werk gesteld heeft, welke overtuigende woorden hy gevonden heeft om de twee
vrouwen te overhalen, weet ik niet meer; doch hy heeft zyn doel bereikt en, op de
belofte dat hy het spel met de vedel zou begeleid hebben, heeft Elisa zich laten
overhalen om plaets aen het piano te nemen.
Frans is een goed toonkundige, en het zou moeijelyk wezen sterker dan hy in het
theoretische der kunst ervaren te zyn; niets ontsnapt hem; de moeijelykste wendingen
weet hy met juistheid op het speeltuig voorttebrengen; doch het ontbreekt hem aen
dit hooge gevoel dat den toonkunstenaer uitmaekt. Hy is een volmaekt uitvoerder,
geen schepper. – Elisa is verre van den vriend Frans in toonkundige kennis te
evenaren; doch indien haer de studie eenigzins ontbreekt, hoe rykelyk weet zy zulks
niet te vergoeden, door het
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gevoel dat zy uit het speeltuig weet doen te stroomen! Ik heb haer goed bezien,
terwyl zy het klavier onder hare vingeren deed trillen; ik heb myne blikken van haer
niet afgewend, en met verwondering waergenomen, hoe al de verschillende
gevoelens van de muziek zich op haer wezen als herspiegelden. – Dat kon niet
anders wezen. Haer spel deed my telkens koud worden en soms voelde ik mynen
geest als van de aerde wegvoeren.
Men heeft my gedwongen om ook deel aen het kleine concerto te nemen. Een
duo werd uitgekozen en, terwyl Frans hetzelve met het piano begeleidde, mengde
onze stemmen zich. Hoe ik gezongen heb, weet ik niet. Ik heb niets gehoord dan
de stem van Elisa, en wat ik gevoeld heb kan ik niet uitleggen; waer myne
verbeelding my gevoerd heeft, wat ik in de bovenaerdsche werelden gezien heb,
zou moeijelyk wezen te herzeggen. – Alleenelyk weet ik nog dat, wanneer de zang
staekte, ik als ontgeest was en my afgemat in eenen zetel heb laten neêrvallen. Eenige stonden later zegde my Frans:
‘Vriend, wy zullen spaerzaem met de muziek zyn, en ik verbied u er voortaen uwe
stem nog by te mengeen...... Ik ben niet zeer gevoelig; maer een duo zoo als deze
zou my op de zenuwen werken.’
‘Heb ik dan zoo slecht gezongen?’ vroeg ik.
‘Gy hebt met uwe stem getooverd, vriend, en ik heb nooit geweten dat gy zulk
eene bekwaemheid in de toonkunde bezat, en er uwe ziel zoo kondet doen in
uitstroomen.’
‘Spotter!’ zegde ik.
‘Er is hier geen spot mede gemoeid’ sprak Frans
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‘en gy weet wel, dat ik niet gewoon ben ydele complimenten te maken.’
‘Dan kan ik meer dan ik zelf weet’ zegde ik, en een glimlach stelde een einde aen
onze samenspraek....
Nu kwam Elisa zich naest my voegen en fluisterde my stil in het oor:
‘Frederik, indien gy my droefheid wilt sparen, moogt gy niet meer zingen.’
‘En gy, lieve, zult gy het tegendeel doen, om my vreugden, oneindige vreugden
te verschaffen?’
‘Ik zal nog zingen’ zegde zy, en zich voor het piano terug plaetsende, zong zy
eene aria op, zoo vrolyk en zoo schertsend, dat ik myne gedachten eensklaps eene
gansche andere wending voelde nemen, en my eene gulle vreugde als in den
boezem voelde storten. Ik voelde mynen geest als van den hemel terug op aerde
dalen; doch ook aengenaem werd thans myne verbeelding gestreeld.
o Lieve, gy kent myne ziel, en ik ben in uwe magt....

19 Oogst.
Hoe zalig vlieden thans myne dagen voorby! Welke hemelsche weelde overstroomt
myne ziel! Hetzy ik my met den geest in de ongeschapene bovenaerdsche wereld
verheffe, en daer, in het heilig der heiligen ronddwalen-
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de, de magt en luister van den Almogenden beschouw en my eenige stonden met
de hemelsche geesten vermenge, tenzy ik op aerde terug dale et het schoon des
geschapen voor myne blikken zie doortrekken - hier en boven is my genot en
oneindige vreugde beschoren. Daer boven hervinde ik myne zielverwante, hier
beneden vinde ik die my en door de ziel en door het hart voor eeuwig verkleefd is.
– Hemel en aerde is my Elisa! – Geen reiner geest zweeft in het ryk van het eeuwige
gevoel, geen schooner lichaem heeft de Almagt hier op aerde geschapen.....’
‘Elisa!’ sprak ik, terwyl wy in den tuin wandelden en terwyl de avondwind tusschen
onze lokken ruischte, ‘Elisa’ zegde ik ‘denkt gy dat daer, waer die ontallyke
hemellichten zoo glansryk staen te pryken, denkt gy dat daer minder leven is dan
op aerde?’ en ik wees met den vinger naer het starrenheir waermede de reine lucht
bezaeid stond. –
‘Het leven’ zegde zy ‘is overal.’
‘Overal’ antwoordde ik ‘waer het gevoel bestaet, waer de liefde hare zachte doch
onweêrstaenbare stem laet hooren..... Denkt gy, Elisa, dat er ons andere vreugden
dan die van het zuivere gevoel, dan die der hooge liefde in Gods wereld bewaerd
zyn?’
‘Ik weet het niet, Frederik; doch dat alleen zou reeds genoeg wezen om de
verhevenste zaligheid uitte-
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maken..... Ik zou zelfs niet weten wat men meer zou kunnen verlangen.’
‘o Niets, lieve, zou men meer kunnen verlangen: het bezit van het hooge gevoel
van de geestenliefde, is de voldoening van het verlangen zelve; en wanneer men
zulks in den hoogsten graed bezit, dan kan er geen verlangen meer bestaen. – Ook
is zulks de echte zaligheid. Wie verlangt, ontbeert. Daer boven kent men slechts
genieten en men bezit daer alleen het volmaekt gevoel van het genot.....’
‘Hoe klein schynt ons de aerde, myn vriend, wanneer men zich met den geest in
hoogere werelden weet te verheffen.....’
En, als door gevoel overweldigd, sloot Elisa zich vaster om mynen arm en ik
voelde de zachte warmte harer ledematen als tot myn hart doordringen. Dit gevoel
overweldigde my; myn oog verliet de glinsterende velden der starrenwereld; myn
hoofd zakte neder: ik raekte het voorhoofd myner geliefde met myne lippen aen, en
drukte er eenen stillen zoen op. Ik weet niet, doch het scheen my dat ik, by die
aenraking, het gansche lichaem van Elisa voelde beven. Zy liet het hoofd op mynen
boezem zakken; ik klemde haer in myne armen en kon my niet wederhouden van
in geestdrift uit te roepen:
‘o Elisa! de goede God heeft niet alle het hemelsche geluk in zynen woon
bewaerd!..... Hy heeft er ons op aerde meer dan den voorsmaek van gegeven!’
Zy hief haer hoofd op, stuerde hare zachte blikken in myne oogen en, by den
helderen schyn der maen, kon ik de hemelsche uitdrukking harer lieve wezenstrekken
beschouwen.
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‘Zuster des hemels en der aerde, gy weet niet hoe gy my lief zyt!’ hernam ik. ‘Neen,
Elisa, gy kunt niet bevroeden, hoe groot de kracht is van het gevoel dat gy in my
hebt opgewekt! Sedert ik u ken, sedert onze zielen vermaegdschapt zyn, sedert wy,
in het geheim der wereld, maer in de tegenwoordigheid van God, woorden
uitgesproken hebben, die ons als tot een enkel wezen hebben gevormd; sedert
onze zielen te samen hebben begonnen te voelen..... o sedert dit oogenblik is de
gezigteinder myns levens op eene onberekenbare wyze uitgebreid geworden; sedert
dit zalig oogenblik heb ik myne ziel met krachten bedeeld gevoeld, die my oneindig
schynen. Veel spreekt men van de kracht des geloofs, o de kracht der liefde is niet
minder groot.’
‘Het is omdat liefde ook geloof is, Frederik.’
‘Gy zegt wel, myn engel; ja, liefde is geloof. Onuitlegbaer zyn beide. Zy worden
in onze ziel gestort, zonder dat wy er den waerom van kunnen opsporen. Beide zyn
geschenken van den Allerhoogsten..... Wanneer hy den mensch op aerde plaetste
en hem dit stondige verblyf aenwees, om het eeuwig leven te verdienen, heeft hy
hem niet zonder troost in het ballingschap willen laten. Twee hemellichten heeft hy
op onze baen gesteld, die ons, terwyl zy gedurig aen het echte vaderland doen
denken, en ons als met eenen onzigtbaren draed aen de Godheid verbinden, ook
nog onze baen verlichten en ons in staet stellen om de strunkelsteenen te vermyden.
Gelukkig wie met klare blikken die twee vreugdeteekens kunnen gadeslaen, en ze
nimmer uit het oog verliezen!....... Met geloof en liefde, kan men alles beheerschen!’
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Ik heb er met aendacht op nagedacht en, ja, de verklaring van Elisa, is wel de
eenigste die my waer schynt. Liefde is geloof. – Het geloof wordt ingestort; ook de
liefde maekt zich van ons hart meester, vestigt zich in onze ziel, zonder dat wy weten
hoe en waerom. Het geloof brengt de onderwerping mede en het betrouten: - het
zyn de eigenschappen der liefde. Het geloof geeft sterkte, onwankelbaren moed,
onverwinbare verduldigheid. – De liefde besluit in zich dezelfde deugden. – Hoe
krachtvol, hoe moedig maekt my de liefde van Elisa niet, en met welke verduldigheid
zou ik voor haer de grootste smarten, de hoogste folteringen niet willen onderstaen!
Wat zou my kunnen overwinnen, wat zou my kunnen doen wankelen, zoo lang ik
my door de liefde van dien engel versterkt voel! o Al de magten der aerde zouden
tegen my kunnen optreden; men zou myn lichaem aen flarden kunnen trekken,
myne ziel zou niet bezwyken, en de moed zou den laetsten ademtogt overleven om
met myne ziel in de eeuwigheid te vliegen. Myn lichaem zou vernietigd zyn, doch
er zou niets anders geleden hebben. Als de godsdienstmartelaren zou ik stervend
lofzangen hebben aengeheven en, in de bovenaerdsche wereld, zou ik den lofzang
eeuwig blyven voortzingen.....
De liefde is tweevoudig. Zy is hemelschen zy is
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aerdsch en die beide eigenschappen maken haer bestaen uit. Zy kunnen niet
gescheiden worden of de liefde is niet volmaekt meer. Het is het eeuwige
grondbeginsel dat men in al het geschapen kan ontwaren.
Stof en eigenschap in de zoo gezegde onbezielde lichamen; stof en leven in de
planten; stof en geest in de dieren, stof en ziel in den mensch. – Alles komt van den
hemel en wordt aen de aerde geschakeld. - Kan de ziel ook het stof heilig maken?.....
Ik kan er niet aen twyfelen: myne onbegrensde liefde is er my de proef van.....
Wanneer ik niet in de tegenwoordigheid van Elisa ben, en aen haer denke, dan
leef ik enkel door den geest; dan voel ik, ofschoon alleen, dat myne ziel zich met
die myner geliefde vereenigt, er zich in gaet versmelten en met hemelschen wellust
overgoten wordt. - Doch dan leef ik enkel in den hemel. Wanneer ik naest haer
gezeten ben, en hare hand in de myne voel, blyft ook de hemelsche begeestering
in my voortleven; doch, ik kan het niet miskennen, een tweede gevoel voegt zich
by het eerste. Het is niet enkel meer de ziel van Elisa waervan ik het byzyn gewaer
worde; ik zie ook heure aerdsche vormen en een tweede onuitsprekelyk genot
overstroomt myne ziel. – Het aenzien van Elisa betoovert my, de aenraking harer
fyne hand doet myne hand beven en myn bloed sneller door myne aderen
rondvlieten. Het spiegelen myner oogen in de hare stort als een vuer in myn hart,
dat koesterend en verzachtend is; de woorden die uit haren mond dringen, zyn my
als eene melody door hemelsche geesten opgezongen. En dan, wanneer zy hare
ranke, zachte leden op de myne laet rusten, wanneer zy, door het gevoel als
ontgeest, haer hoofd
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op mynen schouder neder laet glyden, en ik de schuldelooze, de reine kloppingen
haers boezems op myne gloênde borst gewaer worde; wanneer ik, beschroomd en
door een heilig verlangen weggevoerd, myne lippen op haer blanke voorhoofd
geplaetst houde; wanneer onze adems zich mengen en onze lokken tegen elkaer
ruischen; wanneer ik haer wang tegen mynen wang voele, en wy, in verrukking
verslonden, de levenskrachten van het eene lichaem in het andere als voelen
overgaen.... o dan is de zaliglieid volkomen, dan is de liefde volmaekt, dan bemin
ik met ziel en met lichaem!...... Dan blyft de hemel my nog een hemel en de aerde
is my een paradys geworden!...... Neen, neen, nooit heb ik geweten dat de aerde
zulk een geluk bevatte, dat het lichaem zoo kon verzaligd worden!
Vóór dat ik Elisa kende, leefde ik slechts half: nu is myn leven volmaekt
geworden.....
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XVI. Hoofdstuk.
‘Dat is nu eens verwonderlyk’ zegde Frederik, terwyl hy op en neder in het vertrek
wandelde - ‘Dat is nu waerlyk buitengewoon!..... Waer mag die drommelsche Frans
nu toch blyven? - Gister avond, daer wy van de wooning van Elisa terugkeerden en
mymerend voortstapte, klopt hy my eensklaps op den arm en zegt: “Frederik, ga gy
naer het gasthof, ik moet nog eene kleine boodschap verrigten: aenstonds ben ik
by u terug.” En als de wind verdween hy, zonder my den tyd tot antwoorden te laten.
- Een nacht en een dag zyn verloopen en Frans heeft zich niet opgedaen.... - Ik heb
het geval aen Elisa en aen hare moeder verteld, en zy hebben myne achterdocht
nog vergroot. - Vriend Frans, dat is niet braef van uwentwege.....’
En Frederik ging voort met het vertrek te doorkruisen: ‘Dat ik hem ging opzoeken?’
vroeg hy zich zelven eenige stonden later. ‘Dan’ voegde hy er by ‘waertoe zou het
my baten? Bevindt hy zich op straet, dan zal hy wel lenig keeren, en het is altyd tyd
genoeg om van het ongeluk bewust te worden, indien er hem een ongeluk overkomen
is.’ En Frederik bleef weder-
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om eenen geruimen tyd sprakeloos. Eindelyk ontstak hy zyne duitsche pyp, opende
het venster, en trachtte den tyd te korten en zyne onrust te verminderen met op
straet de voorbygangers gade te slaen.
Frederik hield zich zoo lang met die bezigtiging bezig tot dat de laetste strael der
avondzon achter de kim geweken was, en de duisternis slechts een weinig door de
op de kade ontstoken lantaernlichten onderbroken werd. Dan verliet hy zyne plaets,
sloot het venster toe, ontstak eene wassen kaers en liet zich, het hart door onrust
gefolterd, in eenen zetel voor het tafel neêrvallen. Daer bleef hy mymerend zyne
pyp voort rooken.
Een ligte klop, die op de deur van het vertrek nederviel, deed den jongeling uit
zyne bedenkingen opryzen, en met opgespannen oog blikte hy naer den ingang.
Het was een bediende van het gasthof die binnen trad. Hy reikte een ligt pakje aen
den jongeling over, zeggende dat de bode van den post hetzelve daer zoo even
besteld had. - Met een angstig oog beschouwde Frederik het opschrift, en vermeende
hetzelve te erkennen. By de opening viel hem eerst een brief in het oog en die brief
was van zyn vader; een tweede pakje was nauwkeurig toegezegeld en droeg voor
opschrift: Voor den Heer Frederik; enkele schriften.
De jongeling begon met den brief zyns vaders te lezen:
‘Myn lieve FREDERIK,
‘Wy verheugen ons met te denken, dat uwe gezond-
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heid, sedert de laeste tyding welke wy van u ontvangen hebben, zich voortdurend
versterkt heeft. Wy zouden niet anders willen gelooven; want dan ware de treurigste
onrust immer in ons midden. Gy weet genoeg hoe zeer wy u verkleefd zyn en wat
ons hart voor u gevoelt. Er is in onzen huiselyken kring niets nieuws. De dagen
loopen immer af, zoo als ze te voren afliepen, uitgenomen dat wy u moeten derven,
en dat gemis wordt sterk gevoeld. De kleine Maria is eene groote vreugd in ons
huisgezin. - Des avonds inzonderheid wordt er over u gesproken, en dan wordt uw
goede vriend Frans ook niet vergeten. Wy danken hem uw behoud, en zullen hem
denkelyk ook weldra uwe volle herstelling te danken hebben. Wy wenschen reeds
dat de dag mogt aenbreken, waerop gy in ons midden zult terug keeren. Dat wil niet
zeggen, Frederik, dat wy u daerom aensporen om terug te komen. Neen, blyf zoo
lang het uwe gezondheid kan voordeelig wezen, en zoo lang gy wilt. Als gy te vreden
zyt, kunnen wy niet ontevreden wezen.
‘Wat gy ons over de brave lieden zegt, waermede Frans u heeft doen kennis
maken, doet ons verlangen om ze van naderby te leeren kennen. Mogten wy eens
die hartelyke toegenegenheid en de vriendschap, die men u bewyst, naer waerde
kunnen beloonen, dat zou ons hart goed doen. Wy wanhopen niet van die brave
moeder Klara eens te Antwerpen te zien en uwe zuster brandt van verlangen om
met de teêrhartige dochter kennis te maken en vriendschap aen te knoopen.
‘Het hierbyzynde pakje werd my door den heer notaris B. besteld. Men vond het
in de nalatenschap van den heer Wolfang, wiens vriend gy waert. Daer er in
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den uitersten wil van den toonkundigen melding van gemaekt wordt, heeft men het
zegel ongeschonden gelaten en het my zoo ter hand gesteld.
‘Ik moet u niet zeggen wat my uwe moeder en zuster belasten. Gy kent beider
gevoelens en gy weet hoe zeer zy u lief hebben. De kleine Maria, ofschoon haer
de spraek ontzegd is, gevoelt dat wy u schryven en doet ons door hare uitdrukking
en gebaren genoeg verstaen, dat wy u hare groetenissen moeten toesturen, zoo
wel als aen den braven vriend Frans.
‘Ik moet u niet spreken van de warme liefde
Uws Vaders,’
R.
Zoodra Frederik het woord Wolfang gezien en verstaen had dat de bygaende
schriften van den toonkundigen kwamen, bad hy het overig van den brief gelezen
zonder deszelfs inhoud te begrypen. Hy greep het pakje met eene bevende hand
vast, legde zyne pyp weg en, terwyl zyn boezem hevig klopte, brak hy het zegel
open en las:
‘Datgene wat men het leven noemt, begeeft zich in my; allengs voel ik het aerdsche
kleedsel losser om mynen geest hangen, en ik voorzie dat ik hetzelve weldra gansch
zal voelen neêrryzen. De Wolfang, zoo als
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de aerde hem kent, zal weldra niet meer bestaen. - De aerde zal zich daer niet om
bekreunen. - Eene enkele ziel slechts zal het gemis myner ziel beweenen, en die
ziel zult gy wezen, Frederik. Gy, Frederik, die my een broeder geworden zyt, gy die
myne ziel verstaen hebt en uwe ziel voor het gevoel niet hebt gesloten gehouden,
gy alleen zult aen Wolfang blyven denken, en wanneer gy my niet meer naest uwe
zyde zult zien, zult gy nog wel soms een verlangen in u voelen opryzen, om nu en
dan eene soort van samenspraek met den ouden vriend, met den ouden broeder
aen te knoopen. Dan, Frederik, open dan dit schrift, en gy zult er myne ziel in terug
vinden. Wy zullen weder met elkaer leven, en onze zielen zullen in elkaer zich
versmelten. - Nu versta ik dat een der grootste krachten van den mensch het woord
is; het is de beste middel om de herinnering te ontwaken. Het zal de schakel zyn
die onze wezens aen elkaer zal verbonden houden.
‘Welke vriendschap ik voor u koestere, myn vriend Frederik, heb ik u nooit kunnen
zeggen: de spraek hadde my zulks niet toegelaten, en wie weet of dit schrift, dat u
slechts na mynen dood zal geworden, het u nog wel duidelyk zal verklaren. - Ik wil
thans eenige woorden over u zeggen, myn vriend, om u te doen verstaen hoe lief
gy my geweest zyt. - Gy zyt jong. Frederik, en er zal een tyd komen – mischien zal
hy reeds gekomen zyn, wanneer gy deze woorden zult lezen – er zal een tyd komen,
zeg ik, dat gy de liefde zult kennen. Tusschen de hemelsche zielen, die zich boven
de andere verheffen, zult gy eene heilige vrouwenziel aentreffen en, by het
beschouwen van het goddelyk schepsel, zal het u zyn alsof uwe ziel vergroot werd,
alsof uw be-
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staen zich in het oneindige uitstrekte en alsof gy met den geest alles zult kunnen
omvademen. - Die schyn zal waerheid wezen, myn goede Frederik, en uwe ziel zal
die wonderbare magt bezitten. Ik heb zulks by Lydia ondervonden; mogt gy het
insgelyks gewaerworden! - En wanneer die stond zal gekomen zyn, dael dan eens
in het binnenste uws harten neder en zie dan hoe sterk uw gevoel is, hoe groot en
hoe krachtvol de zachtmoedigheid zal zyn die in uw hart zal heersenen. - o Dan zult
gy wenschen om het gansche menschdom in uwe armen te mogen vatten, om milde
schatten op aller hoofden uittestorten en alles in liefde te omhelzen. Die graed van
liefde zal u de maet van myn gevoel geven en dan zult gy begrypen, met welke
vader- en broederlyke teêrhartigheid ik u bemind heb. - o Dan zult gy uitroepen:
‘myne liefde is oneindig en zoo ook was weleer de liefde van Wolfang voor Lydia
en voor my!’
‘Ik weet het, Frederik, en gy zult het ook ondervinden, op de wereld gaet de
goddelyke liefde, wanneer zy zich tusschen schepsels van verschillende kunde
opdoet, met de aerdsche liefde gepaerd. Zoo ware het my mischien ook vergaen,
indien de stoffelyke Lydia niet zoo vroeg uit de wereld verhuist was. Ik heb hare ziel
gekend; ik zou ook hare schoone vormen opgemerkt hebben, zoo die vormen langer
voor myne oogen hadden blyven zweven. - Wanneer gy u in zulk een geval bevindt,
Frederik, misken dan de aerdsche gunsten des hemels niet en, by de aenbidding
der ziel, kunt gy de vereering van het stoffelyke voegen. Het hooge gevoel zal er
by winnen. De zintuigen zyn daer toe en tot niets anders bestemd en de Albestierder
heeft het zoo gewild en in zynen wil vinden wy eene proef zyner goedheid.
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‘Wanneer ik my met den geest in de toekomst verdiepe, wanneer ik my met het
gevoel buiten het nu bestaende plaetse, wanneer ik de gevolgen van het
tegenwoordige in het toekomende wil afleiden - dan schynt alles my te zeggen,
beste Frederik, dat de wegen welke wy, by hel einde onzer loopbaen, zullen
bewandeld hebben, niet volkomen dezelfde kunnen zyn. - Zullen daerom de paden
die gy zult betreden niet zoo goed tot het echte doel leiden? - Dat weet ik niet!....
De groote Geest heeft duizend middelen die, aen den mensch onbekend, er niet te
min heilig om zyn. Uw leven, broeder, zal mischien meer wereldsch dan het myne
wezen, dat voorzie ik klaer; gy zyt beschikt om meer tusschen het gewoel heen te
dringen en zulks zal u denkelyk meer gelegenheid geven om het goede te stigten
en aen de algemeene zaek der nienschheid ook op eene meer stoffelyke wyze
mede te werken. Myn geest was daertoe niet geschikt, ik gevoel het niet dan te wel.
Meermalen nogtans heb ik de stem verheven om eenige geheimen aen myne.
broeders trachten bloot te leggen. Dan, myne stem was denkelyk niet krachtig
genoeg; want myne denkwyzen werden niet begrepen en spot, laffe hoon en
vernedering werden myne belooning. Dit onthael deed wel geenen haet in myn hart
opryzen; doch ik werd schuw, myn moed verzwakte meer dan eens en ik verwyderde
my van het gewoel. - Die verwydering ware eene misdaed geweest, indien ik my in
de afgezonderdheid werkeloos gedragen had en myne ziel ware met eene eeuwige
onrust geslagen geworden, zoo ik u, myn goede Frederik, niet ontmoet hadde en
daerby de gelegenheid gevonden, om de gevoelens myner ziel uit te storten en de
schatten mede
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te deelen welke in myn binnenste opgesloten lagen. In u, broeder, heb ik getracht
myne ziel voortteplanten; gy hebt myne begrippen overgenomen, ik heb getracht,
neen, ik heb u waerlyk tot het beseffen der waerde van het hooge gevoel opgeleid
en ik mag thans gerust het stoffelyke kleed afwerpen; want myn leven is niet nutteloos
geweest en ik heb myne hooge zending volbragt!
‘Ik heb het u gezegd, myn liefste broeder, gy zyt bestemd om u, ten minsten voor
eenigen tyd in het gedrang der wereld te bevinden! Het is eene ruwe taek die u
opgelegd is; doch gy zult die taek volvoeren; ik ben er verzekerd van. Als een heilige
geneesheer zult gy tusschen uwe kranke broeders wandelen; zalvend zullen uwe
handen zich uitreiken en balsemend zal het woord uws zaligen monds wezen. Gy
zult een priester van den Allerhoogsten zyn en uwe godsdienst zal de ware
godsdienst wezen die op de liefde der menschheid gebouwd is. Voor het uitwendig
zal niets uwen heerschenden toestand aenduiden; doch wees er verzekerd van,
Frederik, en geloof het zonder hoogmoed: gy zult eenen grooten voortgang aen de
echte beschaving doen maken, die in de verzachting des harten en in de ontwikkeling
van het zuivere gevoel gelegen is. Uwe medemenschen zullen u niet erkennen,
men zal u geene eer bewyzen, geene gedenkzuilen oprigten; maer uw woord zal
zich in de harten vestigen, uw geheugen zal in de onsterfelyke zielen bewaerd
worden, en tot het einde der wereld zult gy in de uitverkorenen voortleven. Uwe ziel
zal ryp uit deze wereld scheiden en in andere zielen de rypheid ontwaekt hebben.
‘Zwaer, ysselyk zwaer zal uw stryd wezen, o broeder; want de maetschappy bezit
de kracht der roer-
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loosheid; doch uw stryd zal niet lang duren. Weet gy, vriend, wat de maetschappy
is? weet gy dat de geest des kwaeds zynen adem reeds duizende jaren over den
aerdbodem geblazen en het kwaed en de verblindheid over alles geworpen heeft?
Open uwe oogen en zie wat de wereld, wat de maetschappy is!.....
‘Ziet gy daer die ontzaggelyke menigte op den aerdbol wemelen en door elkaer
rusteloos zwerven? Het zyn de schepselen aen wie men den naem van menschen
gegeven heeft. Eenigermate verschillend van buitenvorm leeft in allen eene ziel die
van den grooten geest uitstraelt, en voor hem die boven de aerde verheven is, zyn
allen dezelfde. De menigten blyven by elkaer omdat zy van elkander afhangen.
Geen mensch is onafhanklyk in de wereld: de Albeschikker heeft het aldus gewild.
‘Het meest der menschen is zwak van natuer, zwak van gevoel en daerom moeten
zy beheerscht worden.... Twee magten verheffen zich overal waer eene maetschappy
bestaet; de stoffelyke magt en de geestelyke. – Soms bevindt zich die dubbele magt
in de zelfde handen. Die grondstelling moet zoo zyn; doch eilaes! zelden wordt de
magt goed uitgeoefend. Diegenen welke de leiders van de menigte moeten zyn en
die dezelfde op de regte baen zouden moeten doen wandelen, zyn de eerste om
de dooling voor te staen en de verblindheid, de duisternis op de aerde te laten
heerschen. Sterk genoeg om de andere te bestieren, zyn zy het byna nooit om zich
zelven in den toom te houden. – Wat is de menschelyke regtveerdigheid, wat is de
menschelyke deugd geworden? Daer zitten zy die de magt in handen hebben, om
het goed te beloonen en het kwaed te straf-
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fen en zy beloonen het goede nooit en straffen zelden het kwaed. Zy zwieren soms
het wrekende zwaerd rond en dan treffen zy blindelings wie hun te voren komt. En
dat noemen zy de regtveerdigheid uitoefenen!.....
‘Eilaes! alles in de maetschappy berust op het vleeschelyk genot en de maet van
dit genot hangt af van het min of meer bezitten van een metael, waervoor alles te
koop gesteld wordt. Om stoffelyke schatten te bezitten, doet men alles wat
uitvoerbaer is: de ondeugd met gouden stukken bekleed, wordt voor geen slecht
meer erkend, en wanneer de deugd zich in rein gewaed voordoet, mag zy ongezien
voor by treden. Niemand zal zich geweerdigen er eenen blik op te werpen.
‘Van tyd tot tyd zyn er mannen opgestaen die, de ziel gefolderd voelende, by het
beschouwen der alomheerschende onregtveerdigheid, de stem hebben verheven
en den volken in eene brandende tael hebben toegeroepen; dat het oogenblik
gekomen was om de slavenboeijen aftewerpen, de gelykheid in de maetschappy
in te voeren en ter neder te slagen wie op zyne broeders wilde drukken en, zonder
werken, de vruchten van den algemeenen arbeid wilde smaken. Men heeft die
poogingen ah dwaesheid aenschouwd: smaed en verachting zyn de belooning van
de verhevenste geesten geworden, en rampzalig waren de dagen huns bitteren
levens. Die martelaren nogtans hebben niet vergeefs geleden. De woorden uit
hunnen mond gevallen, terwyl de heilige geestdrift hunne zielen vervoerde, zyn niet
gansch onnuttig geweest, en de kleine verbeteringen, welke men allengs in de
maetschappy heeft zien geboren worden, zyn door hen voorbereid geweest, heeft
men aen hun te danken. Kristus predikte weleer de gelykheid der
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menschen, en doemde het bestaen der slaven. Achttien honderd jaren zyn er
verloopen, en gedurende dien tyd is het getal der slaven allengs verminderd, en
aen onze eeuw zal het slechts vergund wezen, het onnatuerlyk gebruik gansch en
geheel te zien ophouden. Dit voorbeeld is ontmoedigend; doch moet de wanhoop
in in onze ziel bevechten.
‘Weet gy, vriend Frederik, waerom de pooging der meest bevoorregte geesten
immer zoo weinig voordeel hebben opgeleverd? Weet gy waerom de menigte zoo
weinig nut uit hunne verhevene lessen heeft getrokken? Is het niet omdat die
uitverkorene profeten niet goed hebben gekend, welke middelen zy moesten
gebruiken om tot het hooge doel te geraken? Ik zou wel geneigd zyn zulks te
gelooven; want wanneer ik de schriften der meesten naga, zie ik weldra dat zy zich
hoofdzakelyk aen het stof verkleefd hebben. Zy wilden den mensch, door het toonen
van het stoffelyke genot, tot de beschaving der ziel opleiden; zy wilden beginnen
met iets dat het einde, het gevolg der werking slechts kan wezen; zy spraken van
het doel, zonder den middel, om tot dit doel te geraken, in het werk te stellen.
Waerom volgden zy niet het voorbeeld van dien waerlyk goddelyken leermeester,
van Kristus, die zegde, zich met het stoffelyke niet te bekommeren en alleen de
aendacht op de ziel gevestigd te houden? De vader die in de bovenwereld woont,
geeft het voedsel en de kleeding aen de vogelen der lucht en aen de dieren der
aerde; hy zal ook den mensch niet ledig en naekt laten. De mensch voedt zich niet
alleen met spys en drank, hem behoeft ook zielenvoedsel en zonder dat laetste kan
zyn leven geen bestaen genoemd worden. Myn ryk
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is van deze wereld niet, zegde nog de geestelyke leeraer, en hy wilde er mede
besluiten, dat hy geene aerdsche genuchten, geen stoffelyk genot kwam beloven;
dat de vreugden die hy aenkondigde in een ander oord slechts te vinden waren, en
dat men er slechts hier eenen voorsmaek kon van proeven......... Beschouw den
ganschen levensloop van Kristus en gy zult zien dat het eene gedurige onderdrukking
van het vleesch is. By zyne geboorte is hy arm en naekt en lydt hy de strenge koude;
kind zvnde, is hy reeds in vlugting en lydt hy de droevige vermoeijenissen eener
langdurige reize; man geworden, kastydt hy zyn lichaem door vasten en boetplegen,
en wanneer hy, in onophoudende vermoeijenissen, zyn land doorkruist heeft om
zyne zachte zielenleer te verkondigen, geeft hy zich in de handen zyner vyanden,
en zyn lichaem ondergaet de zwaerste martelingen - en nu is het oogenblik van de
verlossing des geestes gekomen; nu is de ziel van alles gezuiverd en de zegeprael
is op het lichaem behaeld.
‘Waerom volgen wy zoo veel mogelyk dit hooge voorbeeld niet? Waerom vergeten
wy het lichaem niet, waerom onderdrukken wy hetzelve niet, om zoo den geest vry
te maken en hem onbedwongen zyne hooge vlugt te laten nemen? Waerom blyven
wy immer aen het stof verkleefd? Waerom willen wy een genot beloven dat zou
moeten versmaed worden? Met een woord, waerom stellen wy immer het lichaem
boven de ziel? - Ziedaer waeraen de grootste geesten zich immer gestooten hebben,
en waerdoor zy den spoedigen voortgang der zielenbeschaving hebben belet!......
‘Dat u die korte schildering, welke ik u van de wereld doe, myn lieve Frederik, niet
verwondere en nog
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minder ontmoedige. Gy weet het; want wy hebben er reeds andermael over
gesproken: het leven op de aerde is eene beproeving; en het ryk des menschen is
van deze wereld niet. De aerde is eene plaets waer onze zielen moeten gefolterd
worden en door de foltering gezuiverd, om zoo eindelyk weerdig te worden van, in
schooner oord verplaetst, het eeuwige geluk te kunnen smaken en beseffen. Zoo
lang de mensch naer het aerdsche geluk zal willen streven, zoo lang zal hy zich
bedrogen vinden en verdolen; zoo dikwils hy op het stof zal bouwen, zoo dikwils
ook zal hy de gedenkteekens die hy opregt, zien instorten, en geene voldoening
zonder bitteren nasmaek zal hy kunnen genieten. Wat aen de aerde gehecht is,
moet ongelukkig zyn.......
‘Gy, Frederik, zyt een uitverkoren Gods. Gy hebt byna uwe zielenloopbaen
voltrokken en gy zyl tot die hoogte gekomen van waer gy, om zoo te zeggen, met
de hand aen den hemel kunt reiken. Behoud u op die zalige hoogte, myn teêrgeliefde
broeder; doch blyf niet werkeloos. Reik ook uwe handen tot uwe broeders, en
wanneer gy van die wezens ontmoet, welke van het hooge besef, van het zuivere
gevoel verstoken zyn, ô heb dan medelyden met hen, ondersteunt ze op hunne
akelige baen, en denk, dat zy nog zware smarten zullen moeten onderstaen, voor
aleer zy de verlichting zullen bereikt hebben. Het is u eene heilige pligt hun den
waren weg te toonen, die naer het einde van het ballingschap leidt en hen tot den
ingang van het eeuwig geluk moet brengen. Gedenk immer, dat al de zielen, al de
geesten uit de alomvattende ziel, uit den alles beheerschenden geest uitstralen, en
dus alle heilig zyn. Wen gy die overtuiging zult bezitten, zult gy meedoo-
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gend en weldoende wezen en den naem van heilige verdienen. Dan ook zult gy
allengs het bemelsche licht beter ontwaren en digter by het ryk Gods naderen. Het
goed dat gy aen uwe broeders toebrengt, is aen God gedaen; want hy woont in hen,
en hy zal u daervoor de belooning schenken......
‘Terwyl ik deze woorden hier nederschryf, vriend Frederik, zien wy elkander nog
dagelyks. Dagelyks vermengen zich onze zielen en wy leven eenige stonden door
het gevoel vereenigd, in de bovenaerdsche wereld. o Gy zult het wel bemerkt hebben,
hoe ik soms eenen treurigen blik op u laet nedervallen, u eenige stonden met de
grootste aendacht beschouwe, en dan uwe hand druk, en regtsta om de tranen te
verbergen die bereid zyn op myne wangen te rollen. o Frederik, het is dat ik alsdan
aen myne naderende lichamelyke dood denke en ter zelfder tyd gevoele dat wy
gaen gescheiden worden. o Waerom toch mogen onze levens banen niet gelyktydig
ten einde loopen? Waerom moet onze verkleefheid door de dood gebroken worden?
Waerom mag ik mynen levenstyd tot by uw sterfuer niet uitrekken, om dan
gezamentlyk, als twee boezemvrienden, deze wereld te verlaten en te gaen
aenlanden, daer waer Lydia ons wacht, om ons in de eeuwige onfeilbare zielenwereld
binnen te leiden? Waerom toch is het ons niet beschikt van, te samen en op den
zelfden stond, den eersten blik der ziel op de gelukzaligheid te slaen en het ryk van
het eeuwige hooge gevoel binnen te treden! Waerom mogen onze zielen zich niet
te gelyk in de Godheid versmelten en in haer het eeuwig leven aenvangen!.....
‘o Vriend, gisteren heb ik eenen voorsmaek van het eeuwige zielengenot mogen
hebben. Ik wil er u
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eene schets van geven. Doch gedenk, wanneer gy dit lezen zult, hoe moeijelyk het
is, om niet te zeggen onmogelyk, de onzigtbare dingen met stoffelyke kleuren
afteschilderen; hoe moeijelyk het is het gevoel, het hemelsch gevoel in woorden te
kennen te geven, en u te doen begrypen, wat voor een stoffelyk oog onzigtbaer is,
wat boven het stoffelyke besef gaet en waer de ziel slechts alleen deel kan aen
hebben........ Doch ja, gy zult my begrypen, Frederik; want onze gevoelens weten
zich te versmelten, en wanneer gy myne woorden zult gehoord hebben, dan zult gy
in afgetrokkenheid dezelve nadenken; weldra zal het aerdsche voor uwe oogen
verdwynen; uw geest zal de ruime hemelbaen kiezen, en gy zult niet alleen door
herinnering; maer ook in eeniger mate wezenlyk voelen en zien wat ik gevoeld en
gezien heb. - Luister dan eerst, Frederik, en denk dan myne gezegden na.
‘Nauwelyks hadt gy my gisteren verlaten of ik begaf my voor myn geliefd piano en, by herinnering, speelde ik de arias, welke van Lydia, wanneer zy nog op aerde
leefde, het meest geliefdkoosd werden. Lang bleef het spel duren en het eindigde
slechts, wanneer ik eensklaps het hemelsche schepsel naest myne zyde zag staen
en haren arm zachtjes om mynen hals geklemd voelde. In onze gewoonelyke spraek,
die zeker voor geen menschelyk oor vatbaer is, zegde ik:
- ‘Myne lieve zuster!’ Doch meer kon myn mond niet uitbrengen. Ik vestigde myne
blikken in de oogen van de goddelyke maget en het scheen my alsof wy op dit
oogenblik tot een zelfde wezen gevormd wierden en wel nauwer aen elkaer
verbonden waren dan wy het ooit, tydens het sterfelyk leven van Lydia, waren
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geweest. Ik stond van mynen stoel regt en beide wandelden of liever zweefden wy
eenige stonden door het vertrek. Onze zielensamenspraek liep eenen geruimen tyd
over u, myn goede Frederik, en indien ik myne zuster goed verstaen heb, wilde zy
ook, wanneer ik van de aerde zou weggenomen zyn, een wakend oog op u blyven
houden. Dus wie weet of gy haer nog niet zien zult?......
‘Dan herinnerden wy ons de dagen welke wy, kommerloos en in het heilige gevoel
verslonden, weleer in bovenaerdsche genot zagen wegvlielen. De kleinste
omstandigheden onzes levens schoten ons te binnen en wy smaekten op nieuw
het zelfde genoegen dat wy weleer genoten haden. Ik herinnerde my den stond
waerop ik myne zuster voor de eerste mael gezien had; ik herinnerde my de
wandelingen welke wy in den tuin weleer deden, de woorden die daer gewisseld
werden; dan de stonden aen de toonkunst toegewyd en de gevoelens welke op die
oogenblikken onze ziel overstroomden. Ik herdacht het verscheiden myner zuster,
en zoo liep verder het overig myns levens voor myne oogen af. Wanneer wy in onze
herinneringen tot den tegenwoordigen oogenblik gekomen waren, voelde ik eensklaps
als een nevelkleed van voor myne oogen wegrukken, en myne blikken staerden op
dingen die myn geest nog nooit in de verbeelding gezien had.
‘De aerde, de wereld was voor my verdwenen. In de armen myner zuster
gestrengeld, vloog ik door het wyde hemelruim, en wy bleven immer, altyd klimmen.
Allengs werd de lucht zuiverder en min klammig; ook het licht vermeerderde allengs
en eene zachte warmte omringde myn lichaem. Duizende geuren, waervan ik
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my op de aerde nimmer een gedacht had kunnen vormen, streelden zachtjes myne
zintuigen, en in de lucht zweefde eene harmony, waerby hef schoonste aerdsche
muziek als eene vereeniging van wangeluid mogt gerekend worden. Als op eene
zee van weelde gewiegeld, bleven wy eenigen tyd in dien zaligen streek
rondzwerven. Dan voelde ik my eensklaps weder door myne zuster vaster in de
armen klemmen en wy hernamen onze vaert en begonnen op nieuw hooger te
klimmen. Na eenigen tyd was het my gemakkelyk te beseffen, dat wy weder een
ander oord genaekten: ik voelde zulks aen het zachte onbegrensde genot dat zich
van myne ziel meester maekte, en aen het hoogere gevoel dat zich by myne geliefde
zuster opdeed. - Het was zoo; want eensklaps werden wy als in eene zee van licht
gestort. Wat wy tot hiertoe gezien hadden, scheen ons duister in vergelyking met
het oord waer wy ons thans bevonden, en dat de oorsprong zelve van het licht was.
- Wy waren het onbegrensde ryk van het hooge gevoel binnengetreden. Wy waren
aen het midden punt van waer de Almagtige uitstraelt, wy waren aen den oorsprong
en het einde van alles!...... Op dit zalig oogenblik voelde ik myne ziel in de ziel des
Almogenden versmelten, en wat ik gewaer werd, wat ik zag, wat ik voelde, kan niet
beschreven worden, kan door geene menschentong worden uitgesproken. Hier
begreep ik nu, hier zag ik wat de eeuwigheid is. - De tyd bestond voor my niet meer;
wat van den beginne der wereld is voorgevallen, wat op dien stond op aerde
gebeurde, wat verder in de toekomst te gebeuren staet, verhief zich daer
onveranderlyk voor myne oogen en met eenen enkelen blik kon ik het alles
beschouwen.
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Er bestond daer geene gebeurtenis, geen verleden, geene toekomst: alles was! De
natuer had slechts één wezen!
‘o Frederik! Frederik! hier zag ik nu, hoe zwak de menschelyke geest is en hoe
weinig zyn oordeel is te schatten! Hier zag ik het zwakke, het ontoereikende van
'smenschen brein, van zyne zintuigen, en ik leerde ter zelfder tyd de weerde der
ziel kennen, wanneer zy, van het aerdsche kleedsel verlost, het ballingschap der
wereld verlaten heeft, en tot haren oorsprong, tot haer echte leven is terug gekeerd....
o Hoe weinig achtte ik op dit oogenblik wal men op de aerde het gezond verstand
noemt, en welken blik, vol medelyden, sloeg ik niet op diegenen welke zich van
hoogmoed opblazen, omdat zy zich inbeelden de tolken der zoogezegde
wetenschappen en kunsten te wezen. Zy, tolken der wetenschappen! Zy,
kunstenaers! Eilaes! verblindheid!.... Wat is hunne wetenschap by het hooge
bovenaerdsche besef? - Ydele woorden. - Wat is hunne kunst by hetgeen in het ryk
des hoogen gevoelen te zien is? - Armzalige nabootsing van het stof!....... De
toonkunde, de verhevenste der menschelyke kunsten is wangeluid op aerde, en
kan zelfs geen gedacht geven van de harmony die in het bovenaerdsche heerscht.
- Zich vernederen, zich zoo diep mogelyk vernederen, zie daer de pligt van den
menschelyken geest; zie daer het eenige middel om de ziel te verheffen en buiten
het ydel te klimmen!
‘Wat kan ik u verder zeggen, myn lieve broeder Frederik! Kan ik thans op aerde
teruggedaeld, u op eene menschelyke wyze afschilderen, wat de ziel, van het stof
ontdaen, alleen kan gevoelen, en dat met geene stoffelyke dingen kan vergeleken
worden? Kan ik u
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zeggen, wat ik, in de Godheid versmolten, gezien en gevoeld heb! Kunnen onze
aerdsche oogen die, om iets te kunnen zien, noodig hebben zich op een voorwerp
te vestigen, eene uitgestrektheid zonder horizont beschouwen? Kunnen onze
stoffelyke handen die, om over de eigenschappen van iets te oordeelen, dit iets
moeten aenraken, in de onmeetbare vlakte tasten en het alles voelen en leeren
kennen? Kunnen onze armen, die slechts eenige palmen lang zyn, de gansche
wereld omvademen? Kunnen onze voeten, welke ons dienen om aen de aerde
vasttekleven, ons opligten en ons toelaten om als een arend het onmeetbare ruim
te doorklieven? Kan onze stem de stem des donders beheerschen? Is het licht van
onzen oogappel heller dan het sissende vuer des bliksems? Kunnen wy op aerde
de schuimende baren der zee doen achteruit vlugten? Kunnen wy de winden breken
en dezelve beletten ons te omvangen? o Neen! op aerde kunnen wy dit niet! Maer
in hooger oord herplaetst, tot het ryk van het hooge gevoel opgeklommen, zyn al
die reuzenwerken slechts als kinderspelen in onze oogen, en zy kunnen niet in
vergelyk gebragt worden met de magt waermede onze ziel omkleed is! - Dan, die
ontzaggelyke magt is niet de grootste eigenschap der gelukzaligheid. o Neen! er is
iets dat veel grooter is, en waer voor alle stoffelyke magten als eene schaduw moeten
verdwynen. Het is de magt der heilige, alles beheerschende, alomvattende liefde!
Het is de mededeeling van dit kenmerk der eeuwige Godheid dat in de zielen gestort
wordt en waerdoor zy van het leven der Godheid leven.....
‘Neen, Frederik, het is den mensch niet mogelyk te beseffen, wat de liefde van
den Almagtigen zeggen
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wil. Een enkele blik van liefde uit God gestraeld, zou de levenskracht in duizende
werelden kunnen doen vlieten en millioenen wezens kunnen doen ontstaen. Een
aendenken der Godheid voor een der schepselen is sterk genoeg, om dat schepsel
in verlangen te doen sterven en deszelfs ziel op eens tot de Godheid te doen snellen,
met eene vlugheid die al wat wy op aerde spoedig mogen noemen, te boven
gaet.............. Ik kan u daerover niets meer zeggen, Frederik, want de tael der wereld
is ontoereikend. Het gevoel alleen kan ons iets; doch slechts een schemer van dit
alles doen ontwaren. Wanneer ik myne oogen voor het aerdsche toesluite, mynen
geest in bespiegeling verhef, den vryen toom aen myn gevoel geve, dan kan ik my
nog slechts herinneren wat ik, op die zalige reize, met Lydia gezien en gevoeld heb;
doch, ik ben er niet dan te zeer van overtuigd, al wat ik my nog te binnen breng, is
slechts een schemer van het hooge licht waerin ik, gedurende eenige stonden,
geleefd heb; het is zelfs geene flauwe herspiegeling..... Denk dan of myne woorden
tegen het wezenlyke kunnen opwegen! denk dan, hoe onbeduidend het verhael is,
wanneer men de zaken in de volle uitgestrektheid gevoeld heeft!......
‘Wanneer ik my met Lydia op de aerde terug bevond, bleven wy nog eenen
geruimen tyd met elkaer. Wy spraken over myne aenstaende dood, en had ik daer
ook reeds lang om gehaekt, ten einde voor altyd met myne hemelsche zuster
vereenigd te wezen, thans werd myn verlangen zoo brandend, dat ik dacht op den
zelfden stond van myne aerdsche banden verlost te worden. - Doch zulks was de
wil van den Albeschikker niet: myne dagen waren gerekend en zy moesten tot den

Pieter Frans van Kerckhoven, Ziel en lichaem

86
laetsten afloopen. Myne aerdsche pligt was niet ten vollen vervuld, myn wereldsche
stryd was nog niet uitgestreden. Er was nog iets dat my aen het stof verkleefd hield,
Frederik: ik had u myne laetste woorden nog niet gezegd! De liefde welke de Algoede
in myne ziel gestort heeft, is nog niet uitgeput, en kan op de wereld nog goed
stigten.... Voor u, Frederik, voor u en voor Lydia zullen myne laetste gedachten
wezen. Wanneer binnen kort het einde myns ballingschaps zal aenbreken, wanneer
ik op myn doodbed zal uitgestrekt liggen en de laetste stryd tusschen ziel en lichaem
zich zal opdoen, dan zult gy by my wezen; dan zal ik langs de eene zyde myne
zuster Lydia ontwaren, en in haer byzyn zal ik moed en kracht putten, om
zegepralend den stond van scheiding te doorworstelen en u stervend nog moedig
toe te spreken, en uwe droefheid te verzachten. - Ik wacht dien stond met ongeduld
af!.....
‘En nu, myn brave Frederik, myn geliefde broeder, nu vraeg ik u de gedachtenis
van uwen teerhartigen vriend in uwen boezem te bewaren. Denk dat de vaerwel,
welken ik u stervend zal hebben toegesproken, geen eeuwige vaerwel is, dat wy
slechts tydelyk zullen gescheiden blyven, en dat, indien de Algoede het my toelaet,
ik op uwe ziel zal blyven waken. - Werd my die hooge gunst niet vergund, om soms
zigtbaer aen uwe zyde te verschynen, neem dan van tyd tot tyd dit schrift eens in
handen en, hoe zwak hetzelve ook zy, zal het toch u levendig uwen vriend te binnen
brengen, en wanneer gy dan de herinnering wilt te baet roepen en u eenige stonden
aen de ingetogenheid overgeven, zult gy weldra het byzyn van mynen geest gewaer
worden en den vorigen Wolfang hervinden. - Wy zullen
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dan nog, zoo als weleer, te samen de stoffelyke wereld verlaten en in het ruime
gebied van het gevoel vliegen, en er nieuwe krachten voor uwe ziel gaen opdoen.
Wie weet of het my ook niet eens zal toegelaten worden, uw geleider in het hooge
ryk te wezen, en u eenen voorsmaek te doen erlangen van het hooge genot dat u
na dit brooze leven te wachten staet, en welk ik weldra zal verkregen hebben.
‘Het gevoel, broeder, het hooge gevoel, ziedaer het eenige wat gy in 't zigt moet
houden. Het is alleen bekwaem om u op de wereld vreugde te doen smaken, waer
geene bittere gal zal by gemengd wezen, en om u later, rein en zuiver, tot God te
doen opklimmen en u met ons in hem te versmelten! Het gevoel, Frederik, ik heb
het u reeds gezegd, doch kan het niet te dikwils herhalen, het gevoel is de keten
waermede wy op aerde aen God verbonden blyven, het is de grootste eigenschap
der ziel, of om beter te spreken, het is de ziel zelve! Het gevoel alleen kan ons op
de wereld heilig maken en ons tot de weerdigheid verheffen, om, na het ballingschap,
ons weder tot God te leiden, waeruit het zelve zynen oorsprong genomen heeft!......’
Hier eindigde het schrift van Wolfang. - Frederik plaetste hetzelve voor zich op de
tafel en, wat te verwonderen was, reeds van de beschryving welke Wolfang van
zyne verplaetsing met Lydia in de bovenaerdsche wereld gedaen had, had Frederik
de oogen toegeslo-
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ten en toch zigtbaer blyven voortlezen. Thans ook nog bleven zyne oogappels niet
de fyne wimpers bedekt, en op zyn wezen stond eene uitdrukking geprent, welke
buitengewoon en onbegrypelyk voorkwam. Hy kruiste stilzwygend de handen op
de borst en bleef onroerbaer in zynen zetel rusten. Twee uren lang was hy in die
houding, zonder dat zich eenige verandering in zyne wezenstrekken opdeed. Dan
stond hy uit zynen zetel regt en begon met op en neêr in het vertrek te wandelen,
zonder nogtans de oogschelen op te ligten. Wanneer hy zoo eenigen tyd gewandeld
had, ging hy zynen zetel terug vinden en herplaetste zich in zyne eerste houding.
Thans ontsloot zich zynen mond en met eene zachte stem, doch op eenen toon die
hem gansch ongewoon was, zegde hy:
‘Ja, hoe meer ik er op nadenk, hoe dieper ook ik de overtuiging in myne ziel voel
doordringen. De Godheid, ja, is één...... en zy is alles...... zy is oneindig in haer
wezen en in haer bestaen....... zy is en zy kan niet anders dan algemeen in hare
eenheid wezen. Die eenheid overheerscht, bestiert alles, leeft, werkt in alles..... is
alles....... Niets is buiten de Godheid........ En de grootste eigenschap van de
Godheid?...... Zy is, ja, zoo als Wolfang het wel zegt, zy is de oneindige liefde, die
alles doet gevoelen, die alles doet leven, wier magt onberekenbaer, wier heiligheid
onschatbaer is....... En de mensch! wat is de mensch in aenzien van den
Albestierder? - Eene nietige zaek, en een verheven schepsel. Nietig, indien men
zynen stoffelyken vorm beschouwt, wier schoonheid toch ook van den Almogenden
uitstraelt; verheven, indien men het gevoel dat in hem heerscht, nadenkt, indien
men de ziel beschouwt,

Pieter Frans van Kerckhoven, Ziel en lichaem

89
die slechts eene strael der Godheid is en wier krachten oneindig, onberekenbaer
als de Godheid zelve zyn....... Langs die laetste zyde waergenomen, is niemand
der schepselen buiten de Godheid; doch ook niemand is in haer..... Allen leven wy
van een leven dat ons eigen is; doch wy vereenigen ons met de Godheid..... en het
kan niet anders; want alle leven straelt uit hem.... De Godheid is het onbepaelde
wezen en de mensch is de onbepaelde beeldtenis van die Godheid.... In den mensch
en door den mensch wordt de Godheid voor ons zigtbaer en door het zuivere hooge
gevoel wordt zy voor ons tastbaer...... Zoo lang wy op aerde verblyven, is de Almagt
slechts als door een nevelkleed voor onze oogen zigtbaer: eens van het stof ontdaen,
zullen wy den boven alles verheven geest met onzen geest beschouwen. Meer nog;
wy zullen dien geest voelen, wy zullen ons met dien geest vereenigen..... Wy zullen
er in versmelten, zoo als Wolfang te regt zich uitdrukt..........’
Gedurende eenige stonden werd de stem van Frederik overstaenbaer. Eindelyk
ging hy weêr luidsprekend voort:
‘Wat geschiedt er wanneer de zielen zich op aerde vereenzelvigen - want zoo
heette het myn goede Wolfang - en wanneer zy te samen voelen?.... Dan vergroot
ongetwyfeld hare magt; de gezigteinder des geestes breidt zicht op eene wonderbare
wyze uit; zy zyn bekwaem om groote dingen te verrigten; want het gedeelte der
Godheid dat in beide woont, is tot een grooter geheel versmolten, en zy leven meer
in God, bezitten zyne kracht in eenen hoogeren graed, en bevinden zich digter by
het ryk van het hooge gevoel, waer de wil als eene daed mag worden beschouwd,
waer het woord on-
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mogelykheid, dat ons op de wereld zoo dikwils in de ooren klinkt, eenen onzin moet
genoemd worden...... - o Ja, Wolfang, wanneer zal ik ook in den schoot der Almagt
verslonden liggen? Wanneer zal myn ballingschap eindigen!... Neen, niet zoodra,
zal dit eindigen.... o Myne ziel zal moeds genoeg bezitten; want zy zal door uwe ziel
beschenen worden..... en er bestaet nog eene ziel...... uitverkorene ziel, waermede
zy zich vereenzelvigd heeft!........ o Ik mag, ik kan de Godheid slechts danken!.....’
In dusdanige afgebrokene alleenspraek bleef Frederik voortgaen, uitgenomen
dat hy, eenige stonden later, den naem van zynen vriend Frans, eenige keeren van
zyne lippen liet rollen, en er, by dit uitspreken, eene ligte rilling zyne leden schokte.
Verder bleef hy in de zelfde houding in zynen zetel zitten en zyne oogen openden
zich niet.
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XVII. Hoofdstuk.
Des anderendags 's morgens zat Frederik nog altyd in dezelfde houding, welke hy
na de lezing van het schrift van Wolfang had aengenomen. Zyne oogen waren nog
immer toegesloten en hy had er niet aen gedacht om dien nacht op zyne legerstede
door te brengen.
Wat de kunstschilder betreft, deze had zich nog niet terug by zynen vriend in het
gasthof aengeboden.
Wanneer de zon reeds eenige uren in den helderen hemel schitterde, stond
Frederik uit zynen zetel regt, nam zynen hoed en verliet het gasthof. Als een
droomend mensch ging hy langs de straten van Dusseldorf en, ofschoon zyne oogen
gesloten bleven, was hy echter in zynen gang niet belemmerd en koos den digtsten
weg om zich naer de wooning van Elisa te begeven.
Voor al wie een aendachtig oog op den jongeling hadde geslagen, ware dezes
toestands denkelyk zeer raedselachtig voorgekomen en men had zich gemakkelyk
overtuigd, dat hy in eenen buitengewoonen staet verkeerde. En zoo was het ook:
- de zenuwkwael had Frederik nog niet verlaten.
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De twee vrouwen waren juist bezig met het ontbyt te nuttigen, toen de jongeling,
als een verschynsel, in het vertrek stapte. Elisa voelde zich pynelyk in het hart
getroffen, wanneer zy het bleeke wezen haers geliefden beschouwde, dat, door het
toesluiten der oogen, als het ware, een doodsch voorkomen had gekregen. Vrouw
Klara was niet min beangst, by het zien van Frederik, en ylings opstaende, bood zy
hem eenen zetel aen, hem ter zelfder tyd vragende wat er hem overkomen was.
‘Neem geen aendacht, mevrouw’ antwoordde Frederik op eenen toon die der
twee vrouwen buitengewoon in de ooren klonk: ‘Neem geen aendacht!’ herhaelde
hy en hy liet zich, by het tafel op eenen zetel, neêrvallen.
‘Maer, heer Frederik’ hernam Klara ‘er is iets buitengewoons aen u! wat is er
gebeurd?’
‘Er is niets gebeurd, mevrouw; wat zou er gebeuren?’
‘Is uw vriend Frans al terug?’
‘Hy zal straks komen.’
‘Hebt gy hem reeds gezien?’
‘Neen; maer ik zeg u dat hy komen zal.’
‘Waerom houdt gy zoo de oogen gesloten, heer Frederik?’
‘De oogen gesloten, mevrouw? gy misgist u; ik zie zoo klaer als iemand.’
‘Maer uwe oogen?....’
Frederik antwoordde niet; doch als om te toonen dat hy het gezigt niet verloren
had, nam hy een der porceleinen kopjes, die op tafel stonden, schonk het vol thée
en begon met de twee vrouwen te ontbyten.
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Eene doodsche stilte heerschte, gedurende eenige stonden, in het vertrek. Eindelyk
stond vrouw Klara stil van haren zetel regt en stapte, zonder iets te zeggen, de
kamer uit.
‘Brave vrouw’ zegde Frederik ‘zy denkt dat ik krank ben en ga et bevel geven om
den doktor te roepen.....’
‘Maer, goede vriend’ sprak Elisa ‘ik weet niet wat ik in u opmerk: gy zyt gansch
ontsteld; uw toestand is buitengewoon.......’
‘En gy ook, Elisa’ zuchtte de jongeling ‘gy ook ziet buitengewoone dingen...... o
Stel u dan toch gerust, ik bid u; ik heb niets dat my smart; ik voel my sterk en vol
leven. Nimmer nog voelde ik zulk een warm vuer myne aders doorvloeijen en myne
oogen, die uwe moeder zegt gesloten te zyn, zyn op dit oogenblik met eene zigtkunde
bedeeld die my, om zoo te zeggen, toelaet de voorwerpen te doordringen.....’
‘Arme Frederik!’ zuchtte Elisa ‘myn arme vriend!’
‘Zeg liever: gelukkige Frederik, myne liefste!’ antwoordde de jongeling, de hand
des meisjes grypende en dezelve zachtjes drukkende. ‘Ja’ hernam hy ‘zeg liever
dat ik de zaligste der stervelingen ben, daer uwe ziel myne ziel verstaen heeft en
onze harten aen elkaer voor eeuwig zyn verbonden. Zeg, wie mensch mag zich op
een geluk zoo als het myne beroemen; wie heeft zoo als ik eene Elisa!..... Het is
schoon, het is zalig in het ryk der Godheid te woonen en te leven; doch, zonder u,
myne liefste, ware my die woon een ballingschap en indien ik er my niet met u mogt
bevinden, zou ik den Almagtigen bidden liever myne ziel te vernietigen......’
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‘Verdwael niet in die gedachten, myn goede vriend; gy weet, ik heb het u reeds
andermael gezegd, zy zyn uwen geest nadeelig.....’
‘Wat zegt gy, Elisa? aen u denken zou my schadelyk wezen! maer weet gy dan
niet dat zulks enkel myn leven uitmaekt, dat sedert ik u heb leeren kennen, myne
ziel van dit gevoel leeft en mynen geest geen ander voedsel behoeft?’
‘Het is dat niet wat ik zeggen wil, Frederik; het is die buitengewoone opgetogenheid
welke ik bedoel en die u niet dan schadelyk kan wezen.’
‘o Kan ik nog op de aerde denken, liefste, wanneer ik den hemel aenschouw! Kan
ik aen de wereldsche rust, aen de wereldsche genuchten droomen, wanneer ik in
het hooge ryk des gevoels de schael van het hemelsche genot aen myne lippen
mag brengen en my in den goddelyken wellust kan verzaden?.....’
Elisa stond van hare plaets regt, stapte tot by den jongeling en, hare armen
zachtjes om zynen hals strengelende, liet zy haer hoofd op zynen schouder rusten
en de woorden: ‘myn Frederik!’ rolden stil van hare lippen.
‘En gy zoudt my aen de aerde willen doen denken!’ riep de jongeling, Elisa met
eenen ongemeenen geestdrift tegen zyne borst drukkende ‘gy zoudt my aen de
aerde willen doen denken, wanneer ik op myne borst eenen hemelgeest voel rusten,
wanneer ik my, door uwe aenraking, in het hoogste der bovenwereld verplaetst voel!
wanneer ik meer heil geniet op eenen oogenblik dan de hemelgeesten misschien
op duizende jaren kunnen smaken!..... o Verdwyne de wereld en al wat aerdsch is
van voor myne oogen! dat het stof tot
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zynen onvorm terugkeere: ik ben boven het stof verheven en myn leven ligt enkel
in myne ziel, en die ziel is met de uwe vereenigd, myne beminde, en leeft dubbel!.....’
Eene hemelsche uitdrukking verspreidde zich thans op het wezen des jongelings.
De geestontheffing had zich zigtbaer van hem meester gemaekt en hy drukte, in
vervoering, eenen zoen op het blanke voorhoofd zyner geliefde. Dan, eensklaps
het meisje uit zyne armen loslatende, vlugtte hy van haer weg en liet zich op het
sofa neêrvallen. Elisa bleef stilzwygend op hem staren en zag nu allengs den hoogen
geestdrift verminderen; het gelaet werd weder kalm en zelfs ernstig van uitdrukking
en eindelyk liet de jongeling het hoofd zachtjes op de borst neêrzakken en bleef
onroerbaer. Terwyl het meisje die bewegingen gade sloeg, trad hare moeder het
vertrek terug binnen en voegde hare opmerkzaemheid by die harer dochter. De
sprakeloosheid heerschte gedurende eenigen tyd in den kleinen kring. - Frederik
was de eerste die de stilte brak met te zeggen:
‘Daer is de doktor.’
Die woorden gingen met eenen stillen glimlach vergezeld en nauwelyks waren
ze uitgesproken of men hoorde de huisschel klinken. Een stond later trad de
geneesheer het vertrek binnen. Die man was de vermaerdste doktor van Dusseldorf;
hy kon omstreeks de vyftig jaren oud wezen; zyn breed uitgezet voorhoofd duidde
een welgeslepen verstand aen en zyne kleine vuervolle oogen zegden genoeg dat
het hem ook aen geene slimheid mangelde. Een welbezorgde opschik toonde nog
te meer, dat hy gewoon was in de hooge
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standen der maetschappy te verkeeren en de fyne wellevendheid met de wetenschap
deed gepaerd gaen. By zynen intrede groette hy heuschelyk de twee vrouwen en,
na eenige korte pligtplegingen, stapte hy tot het sofa, schoof zich eenen zetel en
greep, zonder een woord te spreken, den pols van den zieken. Hy hield dien eenige
stonden tusschen zyne vingeren en liet dan de hand los:
‘In de zenuwziekten zegt de pols niets, mynheer’ sprak Frederik.
De geneesheer antwoordde niet aenstonds; zyne wenkbrauwen trokken zich tot
elkaer, zyne oogen vestigden zich scherp op den jongeling en dan eerst antwoordde
hy op dezes gezegde:
‘Dat is het gewoonelyk gevoelen, mynheer; doch wie zegt u, dat ik er niets kan
aen gewaer worden?’
‘Gy hebt mischien in China gestudeerd? De Sinesen zyn het verst gevoorderd,
zegt men, in de betrachting der polskloppingen; zy kunnen niet slechts de bestaende
ziekte erkennen; maer weten zelfs weken vooruit te zeggen, wanneer er eene
krankheid op handen is en van welkdanigen aert die krankheid zal wezen..... ah!...
de Sinesen zyn zeer ver in alles gevoorderd’ en een glimlach zweefde om Frederiks
mond.
‘En weet gy, mynheer, of zulks niet waer is?’
‘Wat? of gy in China gestudeerd hebt?’
‘Neen, dat niet; maer of de kennis van den pols zoo ver niet kan gedreven worden?’
‘Ik ben zeker degene van ons beiden niet’ zegde Frederik ‘die het meeste twyfelt.’
‘Ik ben zeker degene niet die het meeste gelooft.’ zegde de doktor met eenen
glimlach.
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‘Gy hadt niet noodig die herhaling te doen, mynheer.’
‘Nu, nu, wy moeten daerom geene kwade vrienden worden, myn beste.’
‘Dat zou moeijelyk wezen, daer wy nooit vrienden geweest zyn.’
‘Gy wilt de punten op de letters hebben, zoo als men zegt’ antwoordde de
geneesheer en, zich digter by den jongeling voegende, ligtte hy met zynen vinger
de oogschelen van Frederik zachtjes op en overtuigde zich daerby, dat de oogappel
gansch naer boven omgewend stond. Wanneer de oogschelen weder toegenepen
waren, vroeg hy aen Frederik:
‘Ziet gy my ook zitten, mynheer?’
‘Waerom zou ik u niet zien?’
‘Waerom?.... Dat is wel zoo eenvoudig niet, beste heer; in het heilige schrift staet
als eene wondere zaek geschreven: zy hebben oogen en zullen niet zien en by u
zou men mogen zeggen: hy heeft geene oogen en ziet toch.’
‘Mynheer’ antwoordde Frederik ‘ik ben met die tweede spreuk te vrede, die van
het heilige schrift moogt gy voor u bewaren.’
‘Dat is zoo onaerdig niet gedraeid’ zegde de doktor, ‘hebt gy ook studiën gedaen,
lieve heer?’
‘Ja wel, heer doktor; maer meest van die studiën waer voor men het gezigt niet
noodig heeft.’
‘Dan loopt gy toch wel gevaer van dikwils mis te tasten?’
‘Dat kan voor een blinden geene schand wezen.’
De geneesheer bleef eenige stonden in bedenking en hernam alsdan:
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‘Mynheer, laten wy dien spot varen, en, zeg, wilt gy my toelaten u eenige
ondervragingen te doen betrekkelyk uwe ziekte?’
‘Ik weet niet, mynheer,’ zegde Frederik ‘of ik ziek ben, en, in zulk een geval, wie
van ons het ziekste is; doch doe uwe vragen gerust.’
‘Uwe ziekte, mynheer,’ begon nu de doktor, ‘is eerder eene ontroering van het
zenuwstel dan wel eene opregte krankheid; het is wel eerder de geest dan het
lichaem die lydend is. Van de ziekten des lichaems zyn de stoffelyke oorzaken de
schuld, voor de ontsteltenis des geestes moeten er andere oorzaken gezocht worden.
Uwe krankheid, laet my toe het aldus te noemen, dagteekent van heden niet; doch
dat doet er voor het oogenblik niets toe, de schuld daervan moet: in allen gevalle,
eene sterke zielschokking geweest zyn. Zyt gy ooit door eene zware smart overvallen
geworden?’
‘Neen, mynheer.’
‘Hebt gy u ooit door de vreugde tot eenen hoogen graed vervoerd gevoeld?’
‘Vóór datgeen wat gy myne ziekte noemt?......’
‘Juist zoo?’
‘Neen, mynheer.’
‘Hebt gy ooit sterke driften gevoeld?’
‘Mynheer’ zegde Frederik ‘ik kon u hier op weder voorwaerdelyk antwoorden;
doch ik doe het niet, omdat ik u niet geregtigd ken my zulke vragen voortestellen.’
‘Een doktor, myn lieve heer, is als een biechtvader.’
‘Het is mogelyk dat gy u dit regt aenmatigt; doch ik ken alle biechtvaders niet
weerdig genoeg om myne
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geheimen te onderscheppen en zoo ook niet alle geneesheeren.’
‘Ik neem u dit gezegde niet kwalyk af, myn vriend; de geneesheer kan veel hooren
en zien, zonder dat het tot in zyn binnenste doordringe.’
‘Gy zegt wel, heer doktor en ik zou u daervan de proef kunnen geven; ik weet dat
gy een steenen hart bezit, dat er nooit een traen uit uw oog gedrongen is en dat
uwe ziel voor geen zacht gevoel vatbaer is.’
‘Gy maekt my waerlyk nieuwsgierig, myn beste, en ik wilde wel dat gy die
proeven?’
‘Ik zal ze u geven, mynheer, ik zal ze u geven, die proeven!’
‘Ik luister.’
Frederik bleef eenige stonden sprakeloos en mompelde intusschen alsof hy met
zich zelven sprak; doch luid genoeg om van de anderen verstaen te worden:
‘Ik weet niet of het niet beter ware zulks onder vier oogen te zeggen?’
‘In 't geheel niet, myn goede’ riep de doktor, ‘in 't geheel niet! Wat gy my te zeggen
hebt, mag iedereen hooren en weten; ik vrees het klare licht niet en iedereen mag
myne daden kennen.’
‘Hebt gy altyd die zelfde gevoelens bezeten, heer doktor?’
‘Ik herinner my niet, er ooit andere gehad te hebben.’
‘Gy zyt vergeetachtig, mynheer; ik zal uw geheugen helpen.... Luister dan.... Gy
hebt by de Hoogeschool van Bonn uwe studiën gedaen, niet waer?
‘Zoo als gy zegt, myn beste, iedereen weet dat.’
‘Dat is mogelyk; maer wat u, gedurende uwe stu-
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diejaren, overkomen is, dat weet iedereen niet. - Hadt gy niet voor makker en vriend
eenen jongeling met naem Karl von Lernig?.....’
Eene ligte stuiptrekking overliep het wezen van den geneesheer, op het hooren
van dien naem; doch hy herstelde zich oogenblikkelyk en antwoordde met eenen
gedwongen glimlach om de lippen:
‘Ja, ik herinner my wel eenen jongeling van dien naem gekend te hebben.’
‘Gy hebt hem zeer wel gekend, mynheer; hy woonde met u in het zelfde kosthuis,
gy sliept op de zelfde kamer als hy; gy waert hem ten vriend en zoo geveinsd als
uwe toegenegenheid was, zoo opregt was die van den ongelukkigen Karl.....’
‘Dat is reeds eene zware beschuldiging, mynheer?’ onderbrak de geneesheer.
‘Als gy er van afschrikt, wil ik wel ophouden; want ik voorzeg het u, zoete woorden
zult gy, by dit verhael, uit mynen mond niet hooren.....’
‘o Het is slechts om te lachen dat ik die opmerking doe; ga voort, beste vriend,
ga voort.’
En Frederik hernam weêr het woord:
‘Karl was een dier gevoelige zielen die, de anderen volgens zichzelven
oordeelende, hen onbekwaem achten om laffe daden te verrigten. Gevoelig als hy
was, moest hy weldra door de zachte driften overmeesterd worden. Hy zag een
meisje en beminde ze van het eerste oogenblik uit al de krachten zyner schoone
en vurige ziel. Katinka verdiende zulks; want ook zy bezat een teder en zuiver hart.
- Lang hield de jongeling zyne liefde verborgen en het was slechts aen u, zynen
vriend en makker, dat hy zyne geheime gevoelens openbaerde. -

Pieter Frans van Kerckhoven, Ziel en lichaem

101
Wat deedt gy dan, waerde vriend! wat deedt gy? Gy ontraedde den jongeling zyne
liefde voor alsdan te verklaren en zegde hem eene gunstigere gelegenheid daer
toe af te wachten. Intusschen maektet gy kennis met het meisje. Een aental brieven,
waerin gy van de warme woorden en de verhevene gevoelens uws vriends gebruik
maekte, begonnen de kennis. Weldra zaegt gy Katinka in het geheim en het meisje
verstootte uwe gevoelens niet en beloofde u wedermin. Hadt gy waerlyk de
albedwingende liefde in uwen boezem voelen heerschen, dan had die handelwyze
mischien nog eenige toegevendheid verdient; maer, neen, liefde woonde in uw hart
niet en gy hadt slechts inzigten op het uitgestrekte fortuin dat weleens aen het meisje
moest te beurt vallen...’
‘Dit is geen onaerdig roman’ merkte de geneesheer op.
‘Dit is eene hachelyke geschiedenis’ hernam Frederik ‘en onderbreek my niet
verder. Ik ga voort: Na duizend poogingen, aen welker verydeling gy niet vreemd
waert, gelukte het eindelyk aen uwen vriend Karl van in het huis van Katinkas vader
den toegang te verkrygen. Hy was daerin zelfs gelukkger dan gy; want gy kondet
het meisje slechts in 't geheim zien. Mischien ook viel dat beter in uwe plannen. Allengs werd de kennis tusschen Katinka en Karl gemaekt en zy gevoelde voor hem
eene tedere vriendschap. Zy liet den jongeling toe zyne gevoelens op eene bedekte
wyze te verklaren en het scheen nu telkens aen het meisje of zy uwe brieven luid
op hoorde lezen. Zy kon dit toeval moeijelyk verklaren en begon Karl nu meer uit
te vragen en vryer te laten spreken. De jongeling schroomde niet zyne liefde
volmondig te bekennen en zegde, se-
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dert hoe lang hy zyne gevoelens reeds in het diepste zyns boezems had verscholen
gehouden. Op de vraeg des meisjes of hy aen niemand zyn geheim had
medegedeeld, bekende hy dat het zyn eenige troost geweest was er met zynen
boezem vriend over te spreken en dezen over zyne gedurige hoop en vrees te
onderhouden. - En uw vriend, vroeg het meisje, beminde hy niet? - Nimmer, zegde
de jongeling; doch hy verstond myne smart en gaf my meermaels hoop en moed.
- En hadt gy den naem gezegd van die welke gy?....... vroeg Katinka. - Van den
eersten dag, freule, zegde de jongeling; want myn grootste genot bestond in dien
naem zoo dikwils mogelyk te herhalen. - Het meisje kon aen dat alles geenen zin
vinden en eindigde die gewigtige samenspraek, met Karl van hare vriendschappelyke
gevoelens te overtuigen, zonder hem nogtans eenige hoop op liefde te geven.
‘De eerste mael dat zy u, sedert die samenspraek, zag, heer doktor, ondervroeg
Katinka u wegens dit alles. - Gy hadt zoo lang met den vriend gehuicheld en gingt
nog onbeschaemd in uwe huichelary voort. Gy loochende, beschuldigde uwen vriend
van u Katinkas liefde te willen ontrooven en wist zoo veel te weeg te brengen, dat
het meisje, aen uwe opregtheid niet meer durfde twyfelen en byna eene diepe
verachting voor uwen vriend opvatte. Dan, dit toeval moest voor u niet nutteloos
voorbygaen. Wat deedt gy? Gy spraekt van niets aen Karl; maer twee dagen later
trad de jongeling in tweegevecht met een dier laffe wezens welke men soms by de
hoogescholen ontmoet en die, op uwe aenhitsing en door uw geld omgekocht, den
jongeling tot vechten noodzaekte. Gy zelve waert als getuige by het
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tweegevecht en wanneer Karl, wanneer uw vriend op den grond stortte en het bloed
hem uit eene wonde in de borst overvloedig stroomde, waert gy daer om die wonde
nauwkeurig te onderzoeken, en dan kwam het woord: ‘doodelyk’ met eene bedekte
blydschap uit uwen mond...... Twee uren later stierf Karl en gy belastte u met zynen
laetsten vaerwel aen Katinka te doen geworden, wier naem hy stervende nog
uitsprak. Gy bragt de tyding aen uwe geliefde, zonder echter van den vaerwel te
spreken, en gy beefdet wanneer gy den indruk bemerkte welken de dood van uwen
vriend op het meisje te weeg bragt. Die indruk was voor u niet geruststellend en
moest u stof tot nadenken geven. Dan uw geest was in uitvinding, in helsche
uitvinding onuitputbaer en gy hadt besloten tot uw doel te komen....
‘Niet weinig scheelde het of Katinka brak van dit oogenblik alle gemeenschap
met u af en ontzegde u voor eeuwig hare liefde; want ofschoon zy u niets dadelyk
kon ten laste leggen, was er toch iets in haer hart dat haer toeriep, dat uwe ziel aen
huichelary niet vreemd was et dat uwe handen van het bloed uws vriends niet
schuldeloos waren. Eenen langen tyd zelfs vlugtte het meisje uwe tegenwoordigheid;
al de brieven die gy schreeft, bleven onbeantwoord, tot dat eindelyk, by een laetste
schrift, dringender dan al de andere, u het meisje eene laetste byeenkomst beloofde.
Katinka was haer woord getrouw en gy zaegt haer op het gestelde uer.......
‘Er zyn in de geneeskunde, heer doktor, stoffen die in het menschelyk lichaem
alle krachten kunnen breken; er zyn stoffen die den geest voor eenige stonden
kunnen benevelen en de kracht van willen als voor
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eenen tyd uitdooven; er zyn stoffen die de krachten tot eene verbazende hoogte
brengen; er zyn andere die in onbekende driften vervoeren. Er zyn geheimzinnige
dingen, met een woord, die in enkele gevallen nuttig zyn; doch waervan menigmael
misbruik gemaekt wordt..... - Ik zeg niet wat gy aenwendet, heer doktor; doch wat
ik zeggen zal, is dat het meisje u dien dag, met den geest geschokt en verward,
verliet en dat gy haer, by het vertrekken, de woorden toespraekt: ‘Katinka, ik hoop
dat weldra de band des huwelyks ons voor eeuwig zal vereenigen.’ Het meisje
antwoordde niet en ylde verdwaesd en beschaemd huiswaerts. - Dry maenden
bleeft gy zonder Katinka te spreken; dan schreeft gy haer: ‘Melieve, wanneer gy
wilt, zal ik my by uwen vader aenbieden om hem uwe hand aftevragen. Hy kan my
die niet weigeren: ons huwelyk is onvermydelyk geworden; uwe tranen zullen zyne
gramschap wel tot bedaren krygen.....’
‘En, ja, wat zal ik zeggen! Katinka, voor wie sedert eenigen tyd vreugde en
blydschap verdwenen waren, die des nachts hare ruststede met hare tranen
bevochtigde en, gedurende den dag, in geheime schaemte den boezem benouwd
voelde, Katinka, ja, schreef u om den stap te wagen en weldra waert gy haer
echtgenoot geworden. Eene maend nadien stierf de vader uwer gade. De droefheid
had hem gedood. Het fortuin viel in uwe handen en, by akte, moest gy, na den dood
uwer vrouw, eenig erfgenaem van alles worden. Ik zal dit verhael niet verder
voortzetten, heer doktor. Uwe echtgenoot, uwe rampzalige echtgenoot stierf op het
oogenblik dat zy het leven aen eenen zoon schonk en het kind overleefde slechts
dry dagen aen de moeder....
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‘En thans, heer doktor, zyt gy de rykste, de befaemdste, de meest geachte
geneeskundige van Dusseldorf.....’
Hier zweeg Frederik en liet het hoofd nog dieper op de borst zakken. De doktor
bleef eenigen tyd sprakeloos; eene hooge blos had zyne wangen bekropen en op
zyn aengezigt stond eene soort van opgekropte woede te lezen. De twee vrouwen
wisten niet welke houding aennemen: het verhael des zieken had haer diep geschokt.
Was dit verhael slechts aen de kranke verbeelding des jongelings toeteschryven ot
moest men het als waerheid opnemen? - Elisa voelde zich geneigd om aen de
woorden van haren geliefden geloof te geven, te meer daer zy nauwkeurig had
gadegeslagen, welk uitwerksel die woorden op den geneesheer gedaen hadden.
Vrouw Klara was door de schaemte, welk haer dit onaengenaem tooneel had
veroorzaekt, aengedaen en zy brak het eerst de stilzwygendheid:
‘Mynheer’ zegde zy, zich digt by den doktor voegende ‘ik denk toch wel dat gy
het niet euvel zult opnemen wat aen den mond eens zieken ontsnapt en dat gy wel
overtuigd zult wezen dat wy verre zyn van geloof te geven aen.....’
‘Mynheer is van het tegendeel overtuigd!’ onderbrak Frederik, de stem verheffende.
Een bittere glimlach liep op de lippen van den geneesheer en hy zegde aen vrouw
Klara:
‘Mevrouw, men antwoordt voor my, zoo als gy hoort; doch, op myne beurt, verzoek
ik u er niet meerder geloof aen te slaen dan aen hetgeen wy daereven gehoord
hebben. Wy, geneesheeren, zien meer zulke dingen; het gaef de eene oor in en de
andere uit; doch
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laten my daer niet verder over spreken. Gy hebt my by eenen zieken geroepen en
tot hier toe heb ik mynen pligt nog niet gekweten. Mynheer is kranker dan hy of gy
het u wel zoudt kunnen inbeelden. De zenuwkwael, die hem heeft aengerand, zal
hem als een nydige duivel vervolgen en allengs zyn lichaem doen uitsterven. Hy
heeft by zich eenen vyand die wel soms werkeloos blyft; maer toch niet loslaet.....’
‘Gy zult my den angst niet aenjagen, mynheer’ onderbrak Frederik ‘gy denkt niet
zoo als gy zegt en ik gevoel mynen toestand beter dan gy.’
‘De ziekte’ ging de geneesheer voort, zonder op de woorden des jongelings eenige
schynbare aendacht te geven ‘de ziekte waeraen mynheer lydend is, is nog niet tot
haren hoogsten graed geklommen. De toestand waerin hy thans verkeert, ofschoon
buitengewoone teekens aenbiedende, teekens welke ik voor de eerste mael
waerneem, noemen wy het somnambulismus.’
‘En daer mede is alles gezegd’ onderbrak weêr Frederik.
‘Byna alles, ten minsten’ hernam de doktor ‘de zenuwziekten zyn, tot hier toe,
met eenen digten sluijer door de natuer omgeven en onze kunst, onze wetenschap
moet in de meeste gevallen te kort schieten. Wy mogen met het meest der menschen
stom voor zulke wondere dingen blyven staen en onwetend de schouders ophalen.’
‘Dus, mynheer’ sprak vrouw Klara ‘mogen wy hier, in dit geval, weinig hoop op
uwe uitgestrekte kennissen bouwen?’
‘Ik moet u regt uit zeggen, mevrouw’ hernam de geneesheer ‘dat ik voor het
oogenblik volstrekt niets
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kan aenwenden. Gy kunt u nogtans gerust stellen; er is voor althans geen gevaer
by. De toestand van mynheer zal weldra mischien en eensklaps veranderen; ten
ware nogtans, iets dat niet onmogelyk is, er zich een tweede aenval opdeed, dien
wy katalepsia noemen. Gebeurt zulks, dan zult gy mynheer als levenloos zien;
geene spraek zal er meer uit zynen mond komen en zyne ledematen zullen
onbeweegbaer worden.’
‘Gy doet my beven, mynheer!’ riep vrouw Klara ‘dat is verschrikkelyk!’
‘Daerover ook moet gy u echter niet verbazen, mevrouw; want ook die toestand
zal eindigen. Hy kan wel lang duren; maer toch zal hy eindigen.....’
‘Jaeg dien lafaerd ten huize uit!’ riep nu eensklaps de zieke ‘zyn byzyn bezwaert
my; hy zal my woedend maken!’
De geneesheer wierp eenen kouden, onderzoekenden blik op den kranke en
zegde, eenen stond later, aen de twee vrouwen:
‘Hy zal de katalepsia niet ontsnappen.’
En dan, zynen hoed grypende en eene diepe buiging voor de vrouwen makende,
verliet hy de wooning.
Wanneer de doktor vertrokken was, naderden de twee vrouwen tot den jongeling
en Klara zegde:
‘Maer, heer Frederik, hoe hebt gy toch zulke harde dingen aen den geneesheer
kunnen zeggen?’
‘Gy zyt eene brave vrouw’ antwoordde de jongeling, de hand van Klara in de zyne
vattende. ‘Ja, gy zyt een braef hart en kunt niet veronderstellen, dat er in de wereld
menschen gevonden worden wier binnenste met wandaden besmet is, die
schelmstukken als nietigheden rekenen en voor wie deugdzaem zyn en
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goed doen vreemde zaken mogen genoemd worden..... o Mevrouw, ik heb u al de
gruwelen nog niet gezegd waer mede die achtbare geneesheer beladen is. Had ik
het u moeten zeggen, gy zoudt van hem als van een venynig dier afgeschrikt
hebben!........ Hy onteert den staet, den hoogen rang dien hy in de maetschappy
bekleedt. - Weet gy wat een geneesheer is, mevrouw?.... Sedert de godsdienst diep
gezonken is, sedert men den priester met den naem van vader niet meer algemeen
noemen kan, sedert de ziel in vertwyfeling op de aerde vastgekluisterd ligt, sedert
dien tyd heeft de geneesheer de plaets van den priester ingenomen. Wat men
niemand bekennen durft, zegt men in opene woorden aen den geneesheer; niet
alleen de krankheid des lichaems maer ook die der ziel wordt voor zyne oogen
blootgelegd en zyne hand tast die twee wonden. Heilig en grootsch is die zending
en gelukkiglyk wordt zy van velen aldus begrepen; maer er zyn wanschepsels, zoo
als die welke daer even zich in ons midden bevond, er zyn wanschepsels die hunne
heilige bediening tot eene berekening verlagen, die de geheimen leeren kennen om
er voordeel uit te trekken, die van de zwakheid des geestes gebruik maken, om u
daden te doen verrigten die u later op het hart wegen; er zyn mannen voor wie de
regtveerdigheid een vooroordeel, en de eerbaerheid eene dwaesheid is..... En zulke
mannen, moet men ze niet vervloeken!.....’
‘Bedaer toch, myn vriend, bedaer toch’ zegde de brave vrouw ‘die ontsteltenis
kan u niet dan schadelyk wezen.’
‘Gy hebt gelyk, mevrouw’ zegde Frederik, nu eene kalmere houding aennemende,
‘ja, laten wy daer
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niet verder over spreken; want die gedachten pynigen my..... De wereld! o de wereld!
weet gy wat de laffe wereld is? - hoogmoed! opgeblazenheid! Gy hebt het daer even
gezien: die groote geleerde, die hooggeachte geneesheer, wiens faem zich byna
in gansch Duitschland verspreid heeft, welnu! waer blyven nu zyne kunst en diepe
wetenschap? Hy zegt dat ik krank ben; ik neem een stond aen dat het waer zy,
waerom geneest hy my dan niet? waerom weet hy geene middelen aen te wenden?
- Zenuwziekte! zegt hy, goed! het zy zoo; maer waerom geneest hy dan die ziekte
niet? - Somnambulismus! roept hy op eenen verwaenden toon uit, en daermede
denkt hy dat alles gezegd, dat alles afgedaen is. Wat beteekent dat woord!..... het
is een ydele klank die slechts de onmagt der menschelyke wysheid aenduidt..... Wanneer toch zal men eens te regt begrypen dat de ware wetenschap, de hooge
kennis in de eenvoud en de ootmoedigheid gelegen is; wanneer zal men eens, in
stede van op de menschelyke kracht te roemen, het stoffelyk vermogen vergeten,
om de ziel zuiver tot den Almogenden te kunnen verheffen en zich weerdig te maken
van, zelfs in het brooze leven, te verkeeren met hem die de werelden in zyne hand
houdt en die aen alles leven en beweging verleent! Wanneer, wanneer zal het heilig
geloof zich over den ganschen aerdbodem verspreiden, de zielen verzachten en
veredelen en maken dat wy digter by onzen oorsprong zullen komen en weêr in en
door God zullen leven!.....’
‘Frederik, myn goede vriend’ onderbrak vrouw Klara ‘gy vergeet uwe belofte van
daer even; laet toch dien geestdrift varen die de ontsteltenis in uwen boezem brengt.
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‘Gy hebt gelyk, mevrouw’ zegde weêr de jongeling ‘ja, gy zegt wel..... doch waerom
zou ik myn gevoel in mynen boezem versmooren? waerom zou ik de uitdrukking
myner ziel terug houden?..... o Waerom, waerom mevrouw, gelyken allen niet aen
u en aen uwe dochter, waerom zyn alle harten niet liefdevol zoo als uwe harten,
waerom zyn al de zielen niet rein en puer als uwe zuivere zielen? Waerom, met een
woord, zyn de goeden in zoo klein getal? Waerom leven wy op de wereld niet als
broeders die, aen het lot onderworpen, tot het zelfde einde bestemd, elkander ten
troost verstrekken, de smarten der wereld te samen dragen en ze op die wyze
verligten! Waerom wandelen wy niet allen op de baen die God ons gedurig als met
den vinger aenwyst en die de eenige weg is, om tot de volmaekheid te geraken en
het heilige doel te bereiken waertoe wy hier op de wereld gesteld zyn! Waerom
blyven wy in de duisternis voorttasten, wanneer wy daer ginds het licht zoo helder
zien blinken en wy slechts eenen stap te doen hebben om ons in den weldoenden
gloed te koesteren? Waerom is dwaesheid in de wereld als wysheid beschouwd en
waerom wordt de wysheid door de menigte dwaesheid genoemd? Zeg, kunt gy my
dit alles verklaren!.....’
‘Myn goede vriend’ zegde Klara ‘wy, eenvoudige vrouwen, kunnen ons met die
diepe beredeneringen niet bezig houden. Wy zien niet klaer in zulke beschouwingen
en wy trachten slechts in eenvoud voorttewandelen, de gelegenheid zoekende om
het goede te verrigten en zorg hebbende ons voor het kwade te behoeden.’
‘o Te regt heb ik het gezegd! ‘hernam de jongeling
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mogten zy allen aen u gelyken en in zachte eenvoudigheid voort wandelen! de
hemelsche wellust zou alsdan van op aerde af een begin nemen.....’
Hier staekte Frederik eensklaps zyne gezegde. De twee vrouwen bezagen elkaer
en, stond er op het aengezigt van vrouw Klara eenen moederlyke deelneming in de
smarten des jongelings geschilderd, het wezen van Elisa duidde eene nog hoogere
smartvolle deelneming aen: een hemelsch medelyden, met eene engelenliefde
gepaerd, stond daerop uit te blinken.
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XVIII. Hoofdstuk.
Het klinken der huisbel kwam de sprakeloosheid onderbreken:
‘Daer is Frans’ zegde Frederik, het hoofd opligtende, ‘wat ziet hy treurig!’
Men wachtte met ongeduld.
Weldra ging de deur van het vertrek open en Frans trad binnen. – Bleek en afgemat
zag er de jongeling uit en eene diepe droefheid, zoo als Frederik gezegd had, stond
op zyn gelaet geprent. Zonder acht op de twee vrouwen te geven, liep hy tot zynen
kranken vriend en riep uit:
‘Ik heb het gevreesd! die Wolfang zal dan zynen invloed ons na zynen.......’
‘Spreek niet verder, myn vriend’ onderbrak Frederik, de hand van den kunstschilder
grypende ‘spreek niet verder en vooral geene beschuldigingen tegen hem... Bid
hem liever dat hy u vergeve......’
‘Hoe! vergeven?’
‘Ja, dat hy het u vergeve, dat gy zynen heiligen laetsten wil niet geëerbiedigd
hebt..... Waerom, Frans, hebt gy het schrift van Wolfang gescheurd, waerom hebt
gy het in 't vuer geworpen?’
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‘Hoe weet gy?’
‘Genoeg. Ik weet het! waerom hebt gy zulks gedaen?’
‘Gy vraegt my nog waerom, myn goede Frederik, gy vraegt my waerom? Is het
noodig dat ik u antwoordde, en de toestand waer gy u thans in bevindt, is die niet
de beste verdediging myner doenwyze, of denkt gy dat het my geene smart is u van
die akelige ziekte nog niet teenemael verlost te zien! denkt gy dat myn hart niet
bloedt, wanneer ik uw lichaem door de zenuwkwael gemarteld, wanneer ik uwen
geest door droomeryen beneveld zie en vreezen moet, dat en uw lichaem en uw
geest eindelyk onder zoo vele en zoo geweldige slagen zullen moeten bezwyken?’
‘Frans, Frans, welke dwalingen!...... Myn lichaem of myn geest lyden geen gevaer;
ik zeg het u en geloof my. Wat mynen tegenwoordigen toestand betreft, die is niet
akelig, maer zalig en zielstreelend. Dan, ik ken uw hart, uwe brave inborst, myn
goede, en ik heb u reeds lang vergeven. Te meer daer ik weet welke smart uwe ziel
sedert gisteren overweldigd heeft. Niet waer, gy hebt veel geleden?’
Frans stond verbaesd by die gezegde van zynen vriend en vroeg:
‘Maer hoe kunt gy weten, Frederik, wat my overkomen is?’
‘Ik weet alles, vriend, ik heb alles gezien, alles gehoord, alles bygewoond.’
‘Waer waert gy dan? Hebt gy my opgevolgd, wanneer ik u zoo eensklaps op straet
verlaten heb?’
‘Ik heb u niet opgevolgd, Frans, en wat ik gezien heb, heb ik nogtans duidelyk
gezien. Het heeft my de
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geschiedenis te binnen gebragt welke ik u onlangs verhaelde en die by den oever
van den Rhyn, op dit lieve zomerverblyf, heeft plaets gegrepen. Zeg nu, heb ik u
toen de waerheid niet gezegd?’
‘Onbegrypelyk! Onbegrypelyk!’ riep Frans ‘ik versta er my niet aen en begin zelve
voor mynen geest te vreezen..... o Frederik! gy kunt niet begrypen wat ik sedert
twee dagen geleden heb!.....’
‘Ik heb het niet dan te goed gevoeld, myn vriend, myn arme Frans: uwe ziel heeft
op aerde een ruw lot te onderstaen en zy is reeds sterk gelouterd geworden...’
En dan zynen vriend digter by hem trekkende, fluisterde Frederik hem in het oor:
‘Wil ik u zeggen waer de echtgenoot zich thans bevindt?’
‘Waer?’ vroeg Frans bevend.
‘Te Toulon op de galei, voor zyn leven: hy is voor doodslag gevonnist.’
‘God!’ riep de kunstschilder ‘zoudt gy waerheid spreken! Ook de eer en faem
moest dan openbaerlyk geschonden worden!
‘Men kent zynen echten naem niet’ zegde Frederik ‘dat is altyd eene vertroosting.’
Frans viel byna magteloos naest zynen vriend op het sofa, hy liet het hoofd in de
handen zinken en overvloedige tranen rolden tusschen zyne vingeren.
De twee vrouwen wisten niet meer wat er omging. Elisa had alle moeite om hare
tranen te bedwingen, ofschoon haer het geheim van dit alles ontsnapte en Klara
stond, als eene verwezene, op de twee vrienden te staren. Ziende dat Frans in
droefheid verslonden bleef, zegde zy eindelyk:
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‘Myne goede vrienden, vergeef my; doch gy verontrust my de ziel! welke rampen
zyn er u toch overkomen? Ik hoor u geheimzinnige woorden spreken, ik zie u
schrikken, ik zie u, door de smart overweldigd, in tranen losbersten en ik sta hier
onbewust van alles; ik weet niet wat er is, wat er te doen staet en wat ik zou kunnen
aenwenden om u te troosten, om dien hachelyken toestand te doen ophouden! vergeet gy dan hoe ik u beide ben toegedaen en welke gevoel van vriendschap er
voor u in myn hart opgesloten ligt?’
By het hooren dier woorden, stond Frans van het sofa regt, droogde zyne tranen
af en, de handen der brave vrouw in de zyne klemmende en eenen kinderlyken
zoen op dezelve drukkende, riep hy uit:
‘o Mevrouw! vergeef ons of liever vergeef my! straks zult gy alles weten. Zouden
wy, zou ik iets kunnen verzwygen aen diegene welke ik als eene heilige aenschouwe,
die voor my, arme weeze, als eene tweede moeder geworden is, by wie ik zoo
dikwils troost en versterking gevonden heb!’
‘Gy hebt my dien troost rykelyk vergoed, myn brave Frans’ zegde de vrouw, terwyl
een traen van aendoening over hare bleeke wangen rolde ‘spreken wy daer niet
verder over; zie liever of er thans geen middel is om uwen vriend de volle gezondheid
terug te geven en...’
‘Denk aen my niet, mevrouw’ onderbrak Frederik ‘myn vriend slechts heeft uwe
moederlyke zorgen noodig. Spreek gy met hem en doe de zachte hoop terug in
zynen gefolterden boezem dalen.’
‘Wy zullen daer later aen denken’ zegde Frans, ‘andere dingen gaen thans voor.’
En als of de jongeling nu eensklaps zynen gevallen
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moed hervatte, kreeg zyn gelaet eene meer levendige uitdrukking; zyn blik hernam
zynen glans en hy vestigde eenige stonden zyne oogen met strakheid op zynen
kranvriend. Dan, als door diepe gedachten weggevoerd, begon hy op en neder in
het vertrek te wandelen.
Wanneer hy eene poos die handelwyze had voortgezet, hield hy voor Frederik
stil en hem de hand vattende, zegde hy:
‘Myn goede vriend, gy beloofdet my weleens, op u zelven een aendachtig oog te
houden en die sterke zielschokkingen te bevechten. Herinner u eens die belofte en
oefen eens alle mogelyke magt op uwen geest uit, ten einde uit dien wonderbaren
toestand te geraken waerin gy u thans bevindt.’
‘En gy ook!’ zuchtte de kranke ‘gy ook gelooft dat ik door ziekte overvallen ben,
dat eene kwael my aengerand heeft? dat pynigt my!’
En nog dieper liet Frederik nu het hoofd op de borst zakken.
Een glimlach van misnoegen beliep het wezen van den kunstschilder en, zich tot
de moeder van Elisa wendende, zegde hy zoo stil mogelyk:
‘Mevrouw, indien wy eenen geneesheer deden komen?’
‘Geen geneesheer!’ riep Frederik ‘het is al genoeg met eenen geweest’ En by die
woorden doorliep eene rilling zyn gansch lichaem.
Klara legde nu het bezoek van den doktor aen Frans uit.
De jongeling scheen radeloos; hy wandelde op nieuw in het vertrek heen en weder
en kwam zich eenige stonden later op zyne kniën voor Frederik neêrzetten:
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‘Myn goede Frederik’ sprak hy op eenen tederen toon ‘zeg my eens, gevoelt gy
geene smart in uw lichaem, is uw boezem niet benauwd? Spreek, vriend; gy weet
genoeg hoe wy allen deel in uwen toestand nemen, hoe ons aller harten u verkleefd
zyn?’
Frederik antwoordde niet:
‘Spreek toch, myn goede’ hernam Frans ‘al ware het slechts ten teeken dat gy
my hoort?.....’
Geen woord kwam uit Frederiks mond.
‘Vriend, vriend, wilt gy dan niet antwoorden?’
Frederik sprak niet, en niets zelfs duidde aen dat hy de woorden van Frans
verstaen hadde.
De kunstschilder staerde verbaesd en, het hoofd van zynen vriend een weinig
opligtende, onderzocht hy deszelfs gelaetstrekken met de grootste aendacht. Geen
de minste aendoening kon hy er op ontdekken; kalm en bewegeloos was het
aengezigt en, wonder! het hoofd bleef de houding bewaren welke Frans, by de
opligting, aen hetzelve gegeven had. De kunstschilder greep nu de hand zyns
vriends en hief dezelve omhoog; de arm volgde de hand, en wanneer Frans dezelve
losliet, bleef de arm bewegenloos staen en de kranke kreeg het voorkomen van
een marmeren beeld. Geen lid verroerde zich en er was iets akeligs in, wanreer
men dien jongeling daer zoo bewegenloos, met het hoofd half gebogen en met de
hand vooruitwyzende, zag zitten: hy had het voorkomen van een bovenaerdsch
wezen en men zou gedacht hebben eenen engel te zien die den onweêrstaenbaren
wil van God te kennen gaf. Verbaesd opende Frans de oogen en nu greep hy den
anderen arm des jongelings en gaf aen dien dezelfde rigting. Ook die arm bleef
dezelfde houding bewaren en nu zou
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men gemeend hebben eenen geest te zien, die bereid was of zegen of vermaledyding
over de wereld uittespreken. Thans deed de kunstschilder de beide armen lager
zakken en de armen gehoorzaamden en bleven weder die laetste houding bewaren.
Wanneer Frans dit alles goed bemerkt had, stond hy regt en stapte tot de twee
vrouwen. Hy verschrikte wanneer hy de uitdrukking harer wezens gewaer werd. De
angst en de verwondering waren by Elisa en hare moeder tot den hoogsten graed
geklommen:
‘Verschrikt zoo niet, mevrouw’ zegde de jongeling ‘het is een gewigtig oogenblik;
doch wy moeten hopen.’
‘De geneesheer’ zegde Klara, zoo stil zy kon ‘heeft van katalepsia gesproken: is
dat mogelyk?.....’
‘Juist zoo, mevrouw, en gy kunt thans luid op spreken: onze arme vriend hoort
niet meer wat er gezegd wordt. Gy zoudt zyn lichaem pynigen; hy zou het zelfs niet
eens gevoelen.’
‘o Dat is verschrikkelyk!’ riep nu op eens Elisa ‘zeg, heer Frans, hoe lang zal die
toestand duren?’
Frans sloeg eenen langen en treurigen blik op het meisje en antwoordde:
‘Ik weet het niet, mejuffrouw.’
‘Maer is er dan niets aen dien staet te doen?’ hernam het meisje, terwyl tranen
in hare oogen blonken ‘kan men die kwael niet doen ophouden?’
‘De menschelyke wetenschap is ontoereikend daervoor; doch’ antwoordde Frans
‘dit voorval verbaest my zoo zeer niet. Wanneer ik nog te Antwerpen was, heb ik
dikwils met den geneesheer over den toestand van Frederik gesproken en hy heeft
my halvelings dit toe-
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val voorzegd en er bygevoegd dat, indien hetzelve zich opdeed, het van het leven
myns vriends zou beslissen, Eene volle herstelling of eene.....’
‘Hou op, mynheer!’ riep Elisa ‘gy doet my beven! uwe woorden zyn moordend!....
Hoort gy het, moeder, myne lieve moeder! Hy zou kunnen sterven!.....’ En weenend
liep het meisje tot de vrouw en slingerde zich om haren bals. Snikkend ging zy voort:
‘moeder! moeder, help hem toch! o dat hy niet sterve, moeder...... dat men toch
middelen aenwende! – heer Frans, beproef toch iets! o red hem! red hem!’
‘Bedaer, dochter’ sprak de vrouw weenend ‘bedaer toch..... Gy ziet wel dat hier
de menschelyke magt te kort schiet en dat God alleen kan beslissen.....’
Elisa liet hare moeder los en nu, eensklaps tot by den kranken snellende, sloeg
zy hare armen om zyn hoofd en riep op eenen hartscheurenden toon:
‘Frederik! lieve Frederik! myn Frederik!’
Als of die woorden eene elektrieke kracht bezeten hadden, zag men eensklaps
het lichaem des zieken door eene rilling geschokt worden; zyne oogen ontsloten
zich en, het meisje tusschen zyne armen klemmende, sprak hy:
‘Wat is er Elisa? wat is er, melieve?’
‘Hy is genezen!’ riep het meisje ‘hy is gered! myn Frederik!’
‘Engel!’ zegde de jongeling en hy drukte eenen zoen op het blanke voorhoofd der
maegd.
‘Mevrouw!’ riep Frans nu op zyne beurt ‘myn vriend is gered en, ja, nu zal hy voor
goed gered wezen!’
Vrouw Klara sprak niet; een traen rolde biggelend
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van haren wang en hare oogen bleven op den kranken en op hare dochter gevestigd.
De twee jonge lieden hielden de blikken in elkaer gewend en schenen beide door
eene zalige bewondering weggevoerd.
‘Hoe gevoelt gy u thans, Frederik?’ vroeg het meisje.
‘Ik weet niet’ zegde de jongeling ‘ik gevoel my zoo zwak. Wat is er al gebeurt?
hoe ben ik hier gekomen?...... en waerom die droefheid?....... Ha! Daer is myn vriend!
Frans, wat heb ik onrust voor u uitgestaen! waer zyt gy geweest?’
‘Ik zal het u later uitleggen, myn vriend. Thans moet gy vermoeid wezen’ zegde
Frans, terwyl hy zynen maet de hand kwam drukken.
Nu eerst gevoelde Elisa dat zy hare liefde verraden had en een hooge blos
bekleurde hare wangen. Zy stond van voor de voeten van Frederik regt, stapte tot
hare moeder en verborg haer hoofd, gedurende eenige stonden, op den boezem
der vrouw. Klara drukte haer kind, met een teder gevoel, tegen haren ontstelden
boezem, sprak geen woord en weende.
Elisa ging, eenen stond later, zich naest Frederik op het sofa nederzetten.
Het wezen van den kranke bood nu eene wonderbare uitdrukking aen; hy was
als iemand die plotselings uit eenen diepen slaep gerukt, naer zyne gedachten zoekt
en terug in het werkende leven wil treden. - Frederik herinnerde zich niets van al
wat er, gedurende den tyd dien hy in zulk eenen wonderbaren slaep doorgebragt
had, gebeurd was. Hy wist wel dat hy ongerust was geweest over het afzyn van den
vriend Frans, dat
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hy des avonds in het gasthof hem met angst had zitten afwachten, dat hy alsdan
eenen brief uit Antwerpen had ontvangen en dat er by dien brief een schrift van
Wolfang gevoegd was, eene soort van uitersten wil; hy had, ja, dit schrift beginnen
te doorlezen, doch daer braken zyne herinneringen af. Wat er verder gebeurd was,
wist hy niet, hoe en waer hy den nacht doorgebragt had, op welke wyze hy in den
woon van Elisa was gekomen, ziedaer iets dat hy zich niet kon uitleg gen. - De
zenuwkwael waer door Frederik was aengerand geworden, heeft dit eigen, dat zy,
wanneer de aenval voorby is, geen gedenken van het voorgevallen, gedurende de
kwael, meer overlaet. - By dit alles begreep de jongeling nogtans, dat er
onaengename dingen moesten geschied zyn en dat zyne zenuwaendoening daervan
de schuld moest wezen. Eene zigtbare moedeloosheid maekte zich, by die
gedachten, van hem meester en, een betraend oog naer Elisa wendende, scheen
hy haer te vragen wat er al geschied was. Het meisje begreep dien smeekenden
blik en zegde stil tot den jongeling:
‘Wy zullen u later het alles uitleggen, myn goede Frederik, thans hebt gy rust
noodig; want uw lichaem moet sterk vermoeid wezen.’
‘Myn gansch lichaem is als uit een geschokt’ zegde Frederik en hy liet zich tegen
de rugleuning van het sofa vallen.
Vrouw Klara en Frans besloten nu den jongeling alleen te laten, in de hoop dat
eene natuerlyke en Weldoende slaep zyne krachten mogt herstellen; doch Elisa
weigerde het vertrek te verlaten en wilde by den kranken blyven waken. Zy
verwyderde zich ten dien einde van
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het sofa en ging zich aen het overgestelde einde van het vertrek neêrzetten, van
waer zy al de bewegingen haers gelierden kon gadeslaen.
Klara en Frans vertrokken en lieten de twee jongelieden alleen.
Frederik, door de vermoeidheid afgemat, geraekte weldra in eenen zachten slaep
en nu kwam een ligte blos zyne tot dan toe bleeke wangen bekleuren. Elisa hield
eenen langen tyd hare oogen van haren beminden niet afgewend en luisterde op
de stille hygingen zyns boezems, als willende daeruit opmaken of de rust hem
voordeelig zou wezen en zyne uitgeputte krachten zou herstellen. Dan, wanneer
zy zich overtuigd had dat Frederik in eenen diepen slaep gedompeld was, stond zy
stil van hare plaets op en kwam zich in eenen zetel digter by het sofa voegen. Daer
bleef zy bewegeloos zitten, liet het hoofd achterover tegen de leuning des stoels
hellen en hield hare oogschelen half toegeloken. Hare handen, zacht in elkaer
geslagen, rustteden op hare knien en zy nam die houding aen, welke het best
geschikt schynt tot die zoete mymering die bekwaem is den gevoeligen mensch
soms, gedurende eenige stonden, boven de aerde te verheffen en zyne ziel als in
hemelsche genuchten te doen baden. De ingetogenheid van het meisje liet hare
ziel toe ongestoord rond te dwalen en aen de verbeelding den vryen toom te geven.
o Welke schoone vertoogen ontmoette haer geest niet op de wegen die hy doorliep!
Welke zachte gevoelens overstroomden haer hart niet, wanneer zy aen de zaligheid
harer liefde dacht en onbeschryfbare genuchten voor haren geest zag zweven! o
Ja, zy herriep haer vorig leven in den geest, zy herinnerde zich al de vreug-
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den die zy nu en dan in hare jongere jaren genoten had en zy vergeleek die vreugden
met de weelde welke sedert eenigen tyd haren boezem overstroomde en, ja, dan
moest zy bekennen, dat zy nu slechts ten vollen leefde, dat nu slechts de zachte
gevoelens, welke in haer hart hadden verscholen gelegen, hunne volle vryheid
verkregen hadden. Heilige, verleidende droombeelden vlogen haer door den geest.
Zy zag reijen van hemelsche maegden door eene geurige lucht vliegen en bloemen
stroeijen wier balsem zich overal verspreidde; zy hoorde onbekende klanken, welke
eene hemelsche harmony voortbragten, in de onbegrensde verte rondgalmen en
voelde zich het Lart als in genot smelten. En dan, in het midden van die hemelsche
vertoogen, rees de beeldtenis van Frederik, van haren geliefden, en reikte haer de
armen toe, terwyl op zyn wezen een liefdegevoel uitblonk dat men slechts met dat
der engelen zou hebben mogen vergelyken.
Het meisje ging voort in die zalige droomery tot dat eindelyk een stille zucht, die
zich uit den boezem van Frederik verhief, haer tot de wezenlykheid kwam terug
roepen; doch tot eene wezenlykheid die niet min zalig en dichterlyk was dan al wat
hare ryke verbeelding haer ook mogt voorschetsen. Als eene hinde snelde zy tot
het sofa; doch overtuigde zich weldra dat de jongeling nog immer in eenen zachten
slaep gedompeld lag. Elisa bleef eenen langen tyd op hem staren en kon zich niet
wederhouden, eenen stillen zoen op het voorhoofd van haren geliefden te drukken.
Zy liet zich vervolgens zachtjes naest Frederik op het sofa neêrglyden en bleef zyn
ontwaken afwachten.
Ruim eene halve uer was Frederik in de weldoende
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rust gedompeld gebleven; alsdan ontsloten zich zyne oogen en zyne eerste blik viel
op Elisa. Hare hand grypen en die aen zyne lippen brengen, was de eerste spraek
welke zich opdeed. Dan zegde het meisje, terwyl zy zich digter naest Frederik
voegde en zyne handen in de hare vatte:
‘Hoe gevoelt gy u thans, myn vriend?’
‘Ik heb geslapen, melieve, en voel my gansch hersteld: de vermoeidheid heeft
myn lichaem verlaten....... Doch zeg my nu toch eens wat my overkomen is; want
myne tegenwoordigheid in uwen woon blyft my immer een raedsel?’
Elisa verhaelde den jongeling nu al wat er was voorgevallen: hoe hy in hare
wooning met gesloten oogen was aengekomen; wat tusschen hem en den
geneesheer gebeurd was en wat hy verder aen Frans gezegd had.
‘Indien gy het my niet zegde’ sprak Frederik ‘ik zou het niet kunnen gelooven;
doch, ik kan aen uwe woorden niet twyfelen. Het spyt my dat ik zulke onaengename
woorden met dien geneesheer gewisseld heb.’
‘o Hy zal zulks niet kwalyk afnemen, myn goede’ zegde Elisa ‘gy waert hem
immers een zieke en wat men in ylhoofdigheid zegt, kan toch zoo ernstig niet
opgenomen worden.’
‘Ik denk er zoo niet over, Elisa; wat ik aen dien geneesheer gezegd heb, moet
onfeilbare waerheid wezen, ik vrees het. Wat ik aen Frans verhaeld heb, was wel
waerheid, mits hy het bekend heeft.’
‘In dit geval mag de doktor het kwalyk nemen, myn vriend; want dan is hy een
verachtelyk mensch, om niet te zeggen een wanschepsel.’
‘Het is verwonderlyk en ik ben er bedroefd om.
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Wat mag er toch op het hart van Frans wegen? wat mag ik hem gezegd hebben?’
‘Ik heb slechts afgebroken woorden zonder beduidenis kunnen hooren’ zegde
Elisa ‘doch uw vriend was door het gezegde diep getroffen.’
‘Eerbiedigen wy zyn geheim, Elisa.... doch gy hebt my vergeten te zeggen op
welke wyze ik ontwaekt ben.’
Het meisje verhaelde het voorval.
‘Gy hebt my ongetwyfeld het leven geschonken, zoo als het myn vriend heeft
doen verstaen’ zegde de jongeling. ‘Heb dank, myn goede Lisa: onze liefde heeft
my gered!’
‘Dank my daer niet over, Frederik; met u redde ik my zelven; want overleven had
ik u immer niet kunnen doen.....’
‘Hemelsche liefde woont in uw hart, myne beminde, en de Almogende heeft
medelyden met ons gehad. o Ja, gy hebt my niet alleen van den dood verlost; maer
ik voel het, thans ben ik voor goed genezen: er is eene grondige verandering in myn
lichaem geschied. Myn geest is kalmer dan hy ooit geweest is en myne ziel is wel
even vurig; doch meer bedaerd geworden. o! De toekomst lacht my thans liefderyk
tegen; er is een scheidspael tusschen mynen vorigen levenstyd en het toekomende
gesteld en de verandering zal ons voordeelig wezen. De droomeryen zullen voortaen
minder uitwerksel op mynen geest hebben en myn gevoel kan daer slechts door
veredeld worden.... Daerom is het mischien goed dat Frans dit schrift, zoo als gy
my hebt hooren zeggen, verscheurd heeft: het had my later te zeer mynen vorigen
levenstyd herinnerd. Thans zal ik een zuiverder geheugen van mynen vriend Wolfang
bewaren....
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Die Wolfang, Elisa, was waerlyk een uitgelezen geest, die door weinige begrepen
wierd: ik ben hem veel verschuldigd. Hy heeft de palen myner beseffingskracht
oneindig uitgezet; hy heeft myn gevoel gezuiverd en verfynd en myn hart beter
gemaekt: ik zal u weleens zynen ganschen levensloop verhalen en u den man
volkomen doen kennen.’
Elisa scheen met geest en ziel aen de woorden van Frederik te hangen; hare
blikken verlieten die des jongelings niet en de toon zyner spraek scheen haer als
eene zachte en welluidende harmony door de ooren te ruischen en tot in het
binnenste van haer hart te dringen. Frederik bleef nu ook eenige stonden stilzwygend
op zyne minnares staren en drukte ze eindelyk, door het gevoel overweldigd, op
zynen kloppenden boezem:
‘Elisa!’ riep hy ‘waerom kunnen wy zoo niet altyd ongestoord by elkaer wezen?
waerom mag ik den ganschen dag de warme kloppingen uws harten op myne borst
niet voelen en ze by de kloppingen myns boezems mengen?..... Elisa, myn engel,
gy zyt schoon, goddelyk schoon. Nimmer nog heb ik de volmaektheid uwer vormen
zoo goed als nu gadegeslagen. Tot hier toe was ik, om zoo te zeggen, slechts met
den geest, met de ziel aen u verbonden en het bezit dier ziele maekte my reeds
zoo zalig! Thans, myne beminde, zie ik u ter zelfder tyd onder den aerdschen vorm
en myne liefde is verdubbeld. o Ik aenbid u, myn engel; naest de Godheid, waervan
gy my de hoogste eigenschappen: de schoonheid en de goedheid voorstelt, aenbid
ik u, en u zien, u in myne armen drukken, is my eene zaligheid die door geene
andere kan overtroffen worden!.....’
En vaster klemde Frederik het meisje aen zynen boe-
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zem. Elisa veelde zich insgelyks in liefdes genot weggevoerd en zy sloeg hare
poezelige armen rond den hals van haren beminden, en bleef hare oogen in de
blauwe blikken des jongelings spiegelen. De adem der geliefden mengde zich en
Frederik, door het gevoel overwonnen, drukte bevend zyne lippen op den frischen
roozenwang der maget. Hy hield hare wang tegen zyne wang gedrukt; hunne
hairlokken mengden zich te samen; de zachte gloed hunner beide lichamen
vereenigden zich; tranen van innige vreugden parelden in beider oogen en voor de
eerste mael bragt een hemelsche zoen de lippen der twee geliefden by elkaer; geen
woord ontviel thans aen Frederiks mond meer; het hooge gevoel doofde de spraek
uit en aen hunne zielen alleen scheen het thans gegeven te zyn de gevoelens van
dien heiligen stond uittedrukken.
Alsof Elisa vreesde onder die gloeijende omhelzing te bezwyken, wendde zy de
eerste zachtkens het gelaet af en hare armen van den hals van Frederik
wegschuivende, legde zy hare poezelige handen op het wezen van haren beminden,
terwyl een hemelsche glimlach haer lieve gelaet nog kwam verhelderen. Frederik
beantwoordde met eenen zachten lach die handelwyze des meisjes en zoende nu
hare handen, telkens het aenzigt verschuivende. Eene bevallige kozery volgde, op
die wyze, den hoogen geestdrift op en de woelige kloppingen des boezems
bedaerden allengs. Eindelyk vlugtte het meisje uit de armen van Frederik; doch
kwam weldra hare plaets naest hem op het sofa hernemen. Zy greep zyne handen
zachtkens in de hare en zegde:
‘Laten wy nu zoo blyven zitten en in ernst spreken.’
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‘Inderdaed’ zegde Frederik ‘laten wy ernstig spreken, myne lieve Lisa; het is alsof
gy myn innig verlangen geraden haddet.....’
En de jongeling hield eenige stonden zyne oogen ten gronde gewend, als wilde
hy eene wending aen de gedachten geven die zich in overvloed in zyn brein opdeden.
Eindelyk sprak hy, zyne zachte blikken terug op Elisa vestigende:
‘Ik zegde daer straks, myne liefste, waerom wy niet immer zoo te samen kunnen
wezen en ik herhael thans die vraeg met een meer kalm gemoed...... Waerom, zeg,
zou een onverbreekbare baud ons niet voor eeuwig aen elkaer kunnen sluiten,
waerom zouden onze wereldsche belangen niet aen elkaer kunnen verbonden
worden, daer onze zielen reeds sedert lang onscheidbaer zyn?... o Hebt gy ooit
bedacht, welk heil het onze zou wezen, Elisa!...... Uwe moeder, aen wie ik zoo zeer
verkleefd ben, zou ook myne moeder worden en ik zou haer met u dien geheiligden
naem mogen geven. Wy zouden te saem de vreugden smaken die de wereld ons
zou kunnen aenbieden, en deden er zich smarten voor, dan zouden wy ook sterker
wezen om dezelve te dragen en ze te verligten, met den last tusschen beide te
verdeelen. - En dan, myne lieve, de hemelsche gedachte van onze vereeniging
gezegend te zien! o Hoe schoon zoudt gy niet zyn, hoe trotsch zoudt gy niet het
edele hoofd mogen verheffen, wanneer gy eenen telg, waerin wy beide zouden
herleven, op uwen moederlyken schoot zoudt zien dartelen! Wanneer gy u twee
armkens zoudt zien toereiken, fyn en tenger als de leden van eenen engel! Wanneer
een blik, waerin de onschuld en het liefdegevoel alleen zouden geprent staen, tot
in het diepste
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van uw hart zou doordringen........ Zeg, Elisa, hebt gy ooit aen dit heil, aen dit
onuitspreekbaer geluk gedacht!.....’
‘Zaligend zouden die stonden wezen, myn liefste’ zegde het meisje, en als
beschaemd liet zy het hoofd op de handen van Frederik nederdalen.
‘En wat belet ons, liefste, van aen die heilvolle vereeniging te denken, wat belet
ons van stonden aen onze gevoelens aen uwe brave moeder, aen onze moeder,
zal ik liever zeggen, te gaen verklaren? wat belet ons dat wy onze harten voor haer
blootleggen, onze gevoelens doen kennen en hare moederlyke toestemming, als
het zegel onzer verbinding, afsmeeken..... o Zy zal ons immers niet weigeren?’
‘Ik geloof het niet, Frederik; waerom zou zy ons geluk willen beletten en niet
toestemmen in datgene wat de hemel besloten heeft..... Ja, Frederik, wy moeten
spreken, langer mogen wy niet wachten: wy hadden het reeds vroeger moeten
doen.’
Hier zweeg het meisje eenige oogenblikken en, haer hoofd opligtende, kon men
bespeuren dat zich eene onrustwekkende gedachte van haren geest had meester
gemaekt. Zy ging voort:
‘Maer, myn goede Frederik, het is myne moeder alleen niet die over ons geluk
kan beslissen. Gy schynt te vergeten dat gy te Antwerpen eenen vader hebt die u,
als zynen zoon, kan gebieden, eene moeder die u lief heeft en van uw geluk zal
willen verzekerd zyn. Zullen zy......?’
‘o Wees daervoor niet behangst, myne lieve; zouden zy het geluk van hun kind
niet willen behartigen, zouden zy my een heil willen onttrekken dat my zalig en hen
gelukkig moet maken!’
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‘Zullen zy zoo als gy denken en spreken, Frederik?’
‘En hoe zouden zy het anders kunnen, melieve! zyn zy in staet op de wereld
eenen engel zoo als gy zyt aentetreffen?’
‘Zeg een meisje dat u lief hebbe, zoo als ik, myn beminde..... Doch zyt gy van die
liefde en van de gevoelens myns harten overtuigd, Frederik, zullen het daerom uwe
ouders ook wezen! Zy kennen my niet; zy hebben my nooit gezien.....’
‘Zy zullen u zien, Lisa, en zy zullen u kennen. Spreken wy daerover niet meer en
doen wy de brave lieden geen onregt, met te veronderstellen dat zy bekwaem
zouden zyn myn geluk tegentewerken. - Waert gy van de toestemming uwer moeder
zoo zeker als ik het van die myner ouders ben, dan moesten wy niet meer
beschroomd wezen en geen de minste achterdocht meer voeden. Zeg, Elisa,
wanneer willen wy er uwe moeder van spreken?’
‘Zoo haest mogelyk, Frederik; want ik vrees toch dat zy myne gevoelens zal
geraden hebben. Wanneer ik, by het eindigen uwer kwael, in uwe armen gevlogen
ben, heb ik my ongetwyfeld verraden; ik kon myn gevoel niet meer bedwingen en
het woord “myn Frederik!” dat myn mond ontviel, is zeker niet zonder beteekenis
voor myne moeder geweest; want, wanneer ik, een stond later, het oog tot haer
wendde, zag ik hare blikken met eene zekere verbaesdheid op my gevestigd en ik
kon er eene vraeg van verklaring, van opheldering in lezen. Zy heeft my denkelyk
begrepen, wanneer ik my, nog door het gevoel vervoerd, in hare armen heb
geworpen en tranen van vreugde en van
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zucht tot vergeving op haren boezem gestort heb. - o Ik had haer eerder myn hart
moeten blootleggen, Frederik; onze liefde is het eerste geheim dat ik voor myne
moeder verborgen heb gehouden en nu voel ik dat het my zwaer op het hart weegt.’
‘Gaen wy haer dan aenstonds vinden, myn engel, myne heilige’ sprak Frederik,
zyne geliefde nogmaels in zyne armen klemmende, en eenen broederlyken zoen
op haer albasteren voorhoofd drukkende. ‘Ja, gaen wy haer aenstonds vinden,
geven wy onze gevoelens onbewimpeld te kennen en weldra zult gy my in het
openbaer uwen Frederik en ik zal u myne Elisa mogen noemen....’
‘Gaen wy’ zegde het meisje, en nu verlieten de beide jongelieden het vertrek om
Klara te gaen opzoeken.
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XIX. Hoofdstuk.
Wanneer vrouw Klara en Frans het vertrek verlaten hadden, waer Frederik aen de
zorgen van het meisje toevertrouwd was gebleven, begaven beide zich in den tuin.
Zy wandelden eenigen tyd sprakeloos tot dat zy, aen eene zodenbank genaderd,
zich neêrzetteden en de oogen ten gronde gewend hielden. Frans begon de
samenspraek.
‘Mevrouw, ik ben u eene verklaring schuldig.’
‘Dan zal ik myne ondervraging later doen’ zegde de vrouw, ‘spreek gy eerst, ik
luister:’
‘Mischien zal ik die ondervraging voorkomen, mevrouw’ zegde de jongeling ‘het
moederoog zal denkelyk scherpzigtiger dan de blik van eenen getrouwen en
verkleefden vriend geweest zyn.
Hier zweeg Frans eene korte poos; want hy vreesde grondig de samenspraek
aen te vatten. Hy staerde nog eenigen tyd regt voor zich op den grond en dan, met
de hand over het voorhoofd strykende, als wilde hy zynen geest verhelderen, sprak
hy:
‘Mevrouw, ik heb altyd gedacht dat ik klaerzigtig was en ik geloof tot heden toe
nog aen die eigenschap
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des geestes. Dan, alsof het ware om mynen hoogmoed ten dien opzigte te straffen,
ben ik sedert eenigen tyd diep verblind geweest. Ik kan my die verblindheid wel
eenigzins uitleggen; doch daertoe ben ik verpligt u eene gansche geschiedenis te
verhalen. - Ik zal zulks later doen; want ik wil dat gy in myne ziel klaer lezet en
verstaet dat die Frans, welken gy meestal geestig en moedvol gekend hebt, in zyne
ziel wreede martelingen heeft onderstaen, martelingen die gy zult begrypen,
mevrouw, en die myne verblinding zullen doen vergeven.’
‘Myn goede Frans’ zegde Klara ‘ik versta u niet te wel: uwe woorden zyn
geheimzinnig.’
‘Zeg liever verward’ sprak Frans, met eene zigtbare ontsteltenis op het gelaet.
‘Vergeef my, mevrouw, myn geest is nog niet gansch kalm geworden, myne
gedachten woelen overhoop in myn brein en het zou my onmogelyk wezen er voor
het oogenblik een goed orde in te brengen. Dan, ik zal myn best doen en de zaek
maer zonder omwegen aenvatten. Zie hier....... Hebt gy aendacht geslagen, mevrouw,
op de woorden die aen den mond van juffer Elisa ontvallen zyn, wanneer zy daer
zoo even mynen armen vriend het leven terug geschonken heeft?’
‘Ik heb zulks gedaen, Frans.’
‘Hebt gy ook hare verdere ontsteltenis, hare vreugde, met een woord, hare
gansche houding opgemerkt?
‘Dat ook is my niet ontsnapt......’
‘Welnu, mevrouw, dat heeft op my hetzelfde uitwerksel gedaen als een bliksemslag
die my zou getroffen hebben...... Verstaet gy nu wat ik door myne verblindheid
zeggen wil.’
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‘Ik begryp u, heer Frans, en moet u met schaemte bekennen, dat myne
klaerzigtigheid niet grooter is geweest dan de uwe en dat die ontdekking my een
droef, een pynigend gevoel heeft veroorzaekt..... Dat er liefde tusschen Elisa en
Frederik bestaet, ten minsten, dat Elisa liefde voor uwen vriend gevoelt, ziedaer
eene zaek die voor my niet verder hoeft bewezen te worden.’
‘En dat het gevoel uwer dochter door Frederik gedeeld wordt’ onderbrak Frans
‘daer twyfel ik thans ook geen oogenblik meer aen. Zonder dat, mevrouw, hadden
wy het mirakel van daereven niet zien gebeuren. Wat geene geneeskunst vermogt,
wat de stem der tederste vriendschap niet kon verkrygen, kon niet dan door de magt
der liefde geschieden.’
‘Zie nu eens, heer Frans’ hernam de moeder ‘welke toestand de myne wordt. Door een zuiver gevoel van vriendschap aengedreven, heb ik my aen den besten
vriend van mynen afgestorven zoon verkleefd; gy zyt my een groote troost geweest
en tot nog toe ben ik fier op uwe vriendschap en zal zulks blyven.....’
‘Spreek toch zoo niet, mevrouw’ onderbrak de kunstschilder ‘ik slechts ben door
uwe vriendschap vereerd geworden en, heb ik u soms van eenig nut kunnen wezen,
by u heb ik meerder zielentroost genoten, dan ik ooit op de wereld gesmaekt heb.
Zyt gy my niet immer als eene moeder geweest! heb ik by u niet diegene
weêrgevonden welke my zoo vroeg op de wereld is ontroofd geworden!.....’
De vrouw drukte de hand van Frans en sprak verder:
‘Laet my voort uit zeggen........ Gy hebt my uwen vriend doen kennen en ik heb
hem als een tweeden
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zoon beschouwd. Hy heeft in mynen woon, zoo niet eene vreugdevolle, ten minsten
eene vriendschappelyke verkeering gevonden. Ik, zoo wel als gy, trachtte alles aen
te wenden om de gezondheid des jongelings te doen herstellen. De
vriendschappelyke omgang met myne dochter scheen my daertoe niet hinderlyk,
zelfs voordeelig te moeten wezen; want ik weet dat, by het tedere gevoel welk Elisa
bezit, zy echter verre is van door een hoogen geestdrift beheerscht te worden. Zulk
eene geestgesteltenis scheen my niet dan eene gunstige werking op Frederik te
kunnen voortbrengen; doch diep verblind moest ik wezen, om niet te zien welk een
gevaer met dit alles gepaerd ging. Frederik was my als een zoon; hy kon in mynen
geest niet dan een broeder voor Elisa wezen, en aen liefde heb ik niet eens gedacht.
Wat zal men nu in het openbaer zeggen?’
‘Wie zou iets ten uwen nadeele durven zeggen’ sprak Frans op eenen ernstigen
toon ‘wie zou uwen naem durven onregt doen!
‘Iedereen zal dit durven’ hernam de vrouw ‘zoo niet luid op, ten minsten in het
geheim. Men zal zeggen, dat ik u beide in mynen woon gelokt heb, om eenen
echtgenoot voor myne dochter te kunnen kiezen. Ja, dat zal men zeggen......’
‘Wie zulk een woord in myne tegenwoordigheid durfde uitspreken!’ riep Frans
regtstaende en zyne vuisten wringende ‘wie nog zoo veel niet zou durven zeggen,
die zou van myne handen sterven!’
‘Bedaer, myn vriend’ zegde Klara ‘bedaer; ik ga verder. Ik veronderstel dat men
niets zegge of wel dat ik my aen de gezegden der wereld niet stoore. Wat moet dan
de familje van Frederik zelve denken, met
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welke oogen moeten my de ouders van uwen vriend aenzien? zal zich in hunnen
mond den naem van koppelaerster niet opdoen?.... Verstaet gy nu welk hartzeer
my dit voorval veroorzaekt, verstaet gy die vernedering, heer Frans?’
De vrouw was gansch ontsteld, wanneer zy die laetste woorden uitsprak; haer
bleek wezen was gloeijend geworden en uit hare anders zoo zachte oogen straelde
een vuer dat byna van gramschap getuigde.
‘Op myne beurt, mevrouw’ zegde de kunstschilder, met eene ernstige uitdrukking
op het gelaet ‘op myne beurt van u de kalmte, de bedaerdheid aen te bevelen. Gy
kent de ouders van mynen vriend niet, anders zoudt gy dien argwaen zoo ver
mogelyk wegstooten. - Mevrouw! de mensch is zoo slecht niet als men het zich
meestal wel inbeeldt. Hoe veel regt ik persoonelyk heb om de gansche wereld als
in eenen enkelen haet te omsluiten en eenen verschrikkelyken vloek over haer uit
te spreken, moet ik de eerste bekennen, dat er nog zielen bestaen die ons het leven
onder aengename kleuren kunnen doen zien en, door hare uitgestrekte goedheid,
het slechte kunnen doen vergeten. Ik heb u leeren kennen en ik ken de ouders van
mynen vriend Frederik. Gy zyt elkander volkomen waerdig...... Nu veronderstel ik,
mevrouw, dat de toestand gansch veranderd zy. Zoudt gy, in het geval der ouders
van Frederik, de hoonende gedachten voelen opkomen welke gy thans vreest?’
Klara wachtte eenige oogenblikken alvorens te antwoorden; dan zegde zy:
‘Ik ben van het tegendeel niet verzekerd, heer Frans, ik beken het u regt uit; want
neem wel in aendacht dat de persoonen aen elkaer onbekend zyn.’
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‘Dan wordt de overtuiging moeijelyker’ hernam Frans, en na eenige stonden
stilzwygen ging hy voort:
‘Betrouwt gy op myn woord, mevrouw?’
‘Ik stel daer vollen vertrouwen in, Frans.’
‘Welnu, ik durf u van myne woorden de plegtigste verzekering geven; ik durf u
zweren dat zulke gedachten zich in den geest der ouders van Frederik niet zullen
opdoen, en gy kunt u op myn woord betrouwen... Te meer’ ging de jongeling voort
‘ik zie niet welke laekbare berekening er hier zou te maken zyn. De fortuinen zullen
zoo veel niet schillen. Zyn de ouders van Frederik mischien ryker, zy hebben twee
kinderen, daer Elisa slechts alleen is, en in dit geval ook, mevrouw, durf ik u
verzekeren dat er zich geen de minste moeijelykheid zou opdoen. Het geluk van
Frederik, indien het in eene vereeniging met uwe dochter gelegen schynt, zou in
allen gevalle voor de ouders genoeg wezen.’
‘Dat is ook nog eene zaek waeraen ik niet gedacht had, heer Frans.’
‘Denk er dan nog niet aen, mevrouw; want ik verzeker u dat gy zoo wel over dit
als over alles gerust kunt wezen, en indien gy my geene andere opwerpingen meer
te doen hebt, dan aenzie ik reeds het geluk van mynen vriend als voltrokken; wel
te verstaen, zoo de liefde reeds onveranderlyk vastgesteld is.’
Klara antwoordde niet op die laetste gezegde van Frans en bleef als in bedenking
verslonden zitten. De jongeling eerbiedigde dit stilzwygen gedurende eenige stonden
en dan, den arm van Klara zachtjes aenrakende, zegde hy:
‘Mevrouw, daer zyn ze beide.’
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Klara sloeg nu de oogen opwaerts en zy zag Frederik, met Elisa aen den arm, in
den tuin treden en hunne schreden rigten naer de bank waer zy met den
kunstschilder gezeten was. Het harte der vrouw klopte ongestuimig in haren boezem.
De twee gelieven waren weldra tot de bank genaderd en na dat er eenige woorden
over Frederiks toestand gewisseld waren, zetteden de jonge lieden zich naest de
zyde der moeder. Frederik nam de eerste het woord op:
‘Mevrouw’ sprak hy ‘de gunsten die gy my reeds bewezen hebt, zyn groot en
onschatbaer, doch ik wil van myne erkentenis niet spreken; want ik heb u thans
eene gunst af te smeeken die al de anderen overtreft en die ik nimmer naer waerde
zou kunnen erkennen.’
‘Spreken wy van geene erkentenis, vriend Frederik. Indien ik u eene vriendschap
bewezen heb die uit den grond des harten voortvloeide, dan hebt gy my immers
door eene niet min opregte vriendschap beloond?’
‘o Ja, mevrouw’ zegde Frederik, de hand van Klara vastgrypende ‘ja, myne
vriendschap is zoo opregt en zoo vurig als immer vriendschap zyn kan. Doch, ik
voel het op dit oogenblik, ik heb my zelven verwyten te doen; ik had eerder moeten
spreken en ook aen mynen braven vriend Frans. Vergeeft gy my beide dat ik u een
geheim verzwegen heb?’
‘Wat my betreft!’ riep Frans ‘het is u uitterharte vergeven, myn vriend; ik zelf had
uw geheim moeten doorgronden en daer ik het niet gedaen heb, moet ik een domkop
wezen en heb uwe achterhouding verdiend. Ik vergeef het u volkomen!’
‘En gy, mevrouw?’ vroeg Frederik.
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‘Ik zal niet wreeder dan uw vriend wezen’ zegde de vrouw ‘doch spreek klaerder,
heer Frederik.’
De jongeling voelde zich diep ontsteld en wist niet hoe verder zyne gedachten te
verklaren. Eindelyk scheen hy al zynen moed by een te roepen en zegde:
‘Ik zal met geene omwegen te werk gaen, mevrouw, en u liever maer regt uit
zeggen, dat ik Elisa bemin en dat wy beide u komen afsmeeken, om dit gevoel, door
uwe moederlyke toestemming, te heiligen.’
Alhoewel vrouw Klara eenigzing op die bekentenis voorbereid was, werd zy
nogtans, by de woorden van Frederik, hevig ontroerd. Zy antwoordde niet
oogenblikkelyk en liet het oog op Elisa vallen. Het meisje vloog haer om den hals
en zegde, terwyl tranen uit hare oogen drongen:
‘Ik versta u, moeder, myne lieve moeder! ja! het ware my eene heilige pligt geweest
u van myne gevoeleus te onderrigten, alvorens dezelve onuitrukbaer in myn hart te
laten binnen dringen.... Vergeef my, dat ik dien pligt verzuimd hebbe, vergeef my
dat ik, schynbaer, geen vertrouwen genoeg in u gehad heb. Ik durfde het u niet
bekennen, te meer daer het my scheen dat ik niet alleen meester van myn geheim
was.’
Klara drukte hare dochter in hare armen en kon geen woord uiten. Wat er in het
hart der vrouw op dit oogenblik omging, was voor haer zelve onverklaerbaer.
Duizende gevoelens schenen tegen elkaer te kampen; doch allen werden
overmeesterd door de liefde die zy haer kind toedroeg en de vriendschap die zy
voor den braven jongeling gevoelde.
‘Zeg moeder’ ging nu Elisa, na eenige stonden voort ‘zeg, moeder, dat gy ons
het stilzwygen vergeeft,
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zeg dat gy onze liefde niet afkeurt en onze wenschen zult voldoen, voor zoo veel
het van u afhangt!’
‘Kan ik my tegen het geluk van myn kind verzetten?’ sprak Klara weenend ‘en
zou ik myne dochter aen eenen meer edelmoedigen gemael dan Frederik kunnen
toevertrouwen?........ Doch, myn kind, ik ben hier niet alleen die beslissen moet:
Frederik heeft ouders.......’
‘Die ook myn heil en niet dan myn heil zullen willen!’ onderbrak Frederik, nu
insgelyks om den hals van Klara vliegende. ‘Myne ouders’ ging hy voort ‘o zy zullen
zich in mynen keus verheugen en zouden zy wel anders kunnen! o Mevrouw of
liever, myne moeder!.... laet my u dien heiligen naem voortaen geven, myne lieve
moeder! heb dank: gy maekt my den zaligsten der menschen!’
‘Het zy dan zoo, myne kinderen’ zegde de moeder ‘en dat myne toestemming u
heilryk weze! Ik ken uw beider hart en mag my op u betrouwen.’
‘Goed zoo! mevrouw!’ riep Frans ‘en ik ook ik wil in de blydschap deelen! Kom
hier, myn goede vriend, dat ik u in myne armen drukke! uw geluk geeft my hoop en
zalft de wonde die in myn hart gapend is.’
Frederik verliet Klara om zich in de armen zyns vriends te werpen en beide bleven
eenen langen tyd borst tegen borst geklemd, terwyl tranen van vreugde over hunne
wangen rolden.
Allengs verging die soort van geestdrift en nu begon men kalmer over den toestand
der jonge lieden te denken. Frans was van gevoelen dat men niet dadelyk kennis
van de liefde van Frederik aen zyne ouders zou geven en hy stelde voor, van den
vader aen te sporen om
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naer Dusseldorf te komen en, op die wyze, kennis en vriendschap aen te knoopen,
alvorens van de nauwere banden te spreken, welke de twee huisgezinnen aen
elkaer moesten binden. Dit voorstel behaegde wel byzonder aen vrouw Klara; zy
vond daerin eene verligting voor de onrust welke zy toch niet gansch uit den geest
kan verdryven. Frans bood zich te meer aen om oogenblikkelyk eenen brief ten dien
opzigte te schryven en Frederik was daermede volkomen in zynen schik; mits hy
daerin eene bespoediging zag om tot zyne zoo vurig gewenschte vereeniging met
Elisa te komen. - Men verliet alsdans den tuin en Frans stelde weldra eenen
behendigen brief op die door leugens om beters wil zondigde; maer onvermydelyk
het verlangde doel moest bereiken. Hy zegde dat de gezondheid van Frederik zich
allengs meer en meer versterkte, dat zyn verblyf te Dusseldorf hem reeds genezen
had; doch dat hy er nog eenigen tyd moest vertoeven ten einde een gansch nieuw
mensch te kunnen worden; dat hy veel over het vaderland sprak en - indien hy,
Frans, er klaer in zag - zyn vriend mogelyk wel door de landziekte of het zoo
genoemd heimwee zou kunnen overvallen worden. Nu, dat moest vermeden worden;
want de lucht van Dusseldorf was tot hier toe onontbeerlyk, en het beste middel om
de zaken in goed orde te houden, was dat de vader een reisje naer Dusseldorf zou
ondernomen hebben en, op die wyze, als het ware, het grootste gedeelte van het
vaderland zou hebben mede gebragt, om het heimwee in deszelfs oorsprong te
dooden. Hy bleef te meer op een spoedig antwoord wachten. - De brief werd
aenstonds toegezegeld en naer den post gedragen.
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Het overig van dag werd in stille, kalme vreugde doorgebragt. Frans deed zyn
uiterste best om zoo vrolyk mogelyk te schynen; doch het oog van Klara was
scherpziende genoeg om te ontdekken, dat de vreugde des jongelings slechts in
schyn bestond en er hem een wreede worm aen het hart moest knagen. Zy nam
voor dit geheim te onderscheppen, in de hoop van den braven kunstschilder eenige
vertroosting in zyn lyden te kunnen doen gevoelen. Met dit inzigt zegde zy hem,
wanneer zy des avonds na den eten rond de tafel geschaerd zaten:
‘Vriend Frans, indien ik goed geheugen heb, hebt gy my vandaeg door afgebroken
woorden laten hooren, dat gy eene smart in den boezem draegt en gy hebt my zelfs
beloofd een verhael te doen. Is het oogenblik niet gunstig om uwe belofte te
volbrengen?’
Eene zigtbare droefgeestigheid verspreidde zich op het gelaet van Frans; hy
antwoordde:
‘Ik weet niet, mevrouw, of ik wel goed zou handelen met u thans myn hart te
openen. Het verhael dat ik u te doen heb, is een liefdeverhael; doch hemelbreed
verschillend van de liefdegeschiedenis welke wy vandaeg bywoonen. Het toont de
keerzyde der medalie, zoo als men zegt, en waerom de blyde stemming van den
geest van Frederik en Elisa thans krenken?’
‘Vriend’ sprak Frederik ‘ik ben het dan alleen niet die geheimen bezeten heb?’
‘Neen, vriend’ zegde Frans ‘doch myn geheim dagteekent slechts van gister en
er is een groot verschil tusschen de twee geheimen; de kennis van het uwe moest
mynen boezem met vreugde overgieten; de uitlegging van myn geheim kan slechts
treurige gedachten opwekken.’
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‘Eene rede te meer om te spreken, myn brave vriend, hernam Frederik, wy zullen
u mogelyk eenigen troost kunnen verschaffen en treuriger kan uw verhael ons niet
maken dan wy reeds zyn, wetende dat gy eene smart bezit waerin wy niet deelen.’
‘Welnu, ik zal dan spreken’ zegde Frans ‘myn verhael zal dan het bittere zyn dat
zich op de wereld toch by alle vreugde moet mengen. Luistert:’
En Frans begon zyn verhael:
‘Het is jaren reeds geleden dat ik ook voor de eerste mael den drift der liefde
gewaer werd. Zy die myn hart, by den eersten aenblik, overmeesterd had en myne
zinnen als door verbystering had geslagen, was eene voorbeeldelyke schoone
maegd. Ik beminde haer uit al de krachten myner ziel en de eerste tyden onzer
liefde waren wel de schoonste dagen die ik op myne levensbaen ontmoet heb.
Teresa, zoo heette zy, was fier en grootsch van inborst; doch die eigenschap werd
door eenen drift bestreden die niet min krachtig was: die drift bestond uit eenen
onverzaedbaren hoogmoed, een gedurig verlangen om aenzienelyk in de wereld
te worden. Dat doel voorzag zy ongetwyfeld, met my vereenigd, niet te kunnen
bereiken, en zulks was de grootste reden waerom zy haer gegeven woord van
eeuwige liefde verbrak en my verliet om met eenen vreemdeling, die haer een
uitgestrekt fortuin aenbood, in huwelyk te treden.’
‘Maer zy beminde u dan niet?’ onderbrak Elisa.
‘Voorzeker, mejuffer’ antwoordde Frans ‘moest de liefde by haer de hoogste drift
niet wezen; want zy heeft my waerlyk bemind, zoo sterk als zy kon beminnen; ik
ben daervan verzekerd.’
Elisa sprak niet meer en Frans ging in zyn verhael voort:
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‘Zy verliet Antwerpen en ik hoorde geen woord van haer meer. Intusschen deed ik
alle moeite om myne liefde te vergeten en die stryd was verschrikkelyk. Hoe ik daer
onder niet bezweken ben, kan ik tot hiertoe nog moeijelyk begrypen. Dan eindelyk,
indien het wel geen vollen zegeprael was dien ik behaelde, kwam ik toch zoo verre,
dat ik eenige gerustheid in mynen geest deed dalen en slechts een treurig aendenken
van het alles bewaerde. Droevig sleet ik myn leven, en hadden diegenen welke
gedurig eenen glimlach op myn aenzigt zagen zweven, kunnen voelen welke foltering
er in myn hart schuilde, zy hadden voorzeker medelyden voor mynen hoogmoed
gevoeld, die my aendreef om myne gevoelens voor elkeen verborgen te houden.
Myne beste vrienden, ik verwyt het my thans, hebben nooit de uitgestrektheid myner
ramp gekend. Ik was vrolyk en lachte, terwyl de razende wanhoop in mynen boezem
woedde en ik my het hart als voelde uitwreten. Eene armzalige rol die ik speelde!.....
‘De jaren slopen heen en van Teresa vernam ik geen woord. Ik had echter veel
gegeven om te weten waer zy was en of zy zich gelukkig mogt noemen. Dit laetste,
dunkt my, zou myn hart meer bevredigd hebben.....
‘Myne onrust, die byna verdwenen was, werd hier te Dusseldorf op eens weder
ontwaekt, door eene soort van droom dien Frederik my zekeren dag verhaelde.
Ofschoon ik daeraen, voor dien oogenblik, geen geloof hechtte en het alles als eene
werking der fantazy myns vriends beschouwde, kon ik echter de ontsteltenis niet
bedwingen welke ik in myn binnenste gewaer werd. Ik bleef op het wonderbare
verhael mymerend nadenken
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en indien ik en den toestand en de handelwyze myns vriends eenigzins uit het oog
verloor, is het daer alleen aen toe te schryven.....’
‘Het was dan de waerheid’ onderbrak Frederik ‘wat ik van dit buitengoed verteld
heb?’
‘De zuivere, naekte waerheid, myn vriend’ zegde Frans ‘Gy hebt wonderbare
dingen gedurende uwe ziekte verrigt, dingen die weinige geneesheeren nog
ondervonden hebben, dingen die onuitlegbaer zyn, die den geest slechts ten nadeele
van het lichaem kan uitwerken, en ik hoop dat gy thans voor goed die eigenschappen
zult verloren hebben.’
‘Ik hoop het’ zegde Frederik ‘en iets dat ik u stellig kan verzekeren, is dat ik, sedert
dezen middag, eene gansche omwenteling in mynen geest gewaer worde. Ik gevoel
my zoo als eenigen tyd voor dat gy de eerste mael onze geboortestad verliet.’
‘Voor de kennis die gy met Wolfang aengeknoopt hebt?’ zegde Frans, eenen
doordringenden blik op zynen vriend slaende.
‘Zoo als gy zegt’ antwoordde Frederik, met eenen ligten schaemteblos op de
wangen ‘ik wilde dien naem niet uitspreken......’
‘Gy zult het my thans dan ook niet euvel opnemen, hernam Frans, wanneer gy
zult weten, dat ik het schrift van Wolfang, dat u eergisteren is toegekomen,
verscheurd heb?’
Frederik bezag, met eene ongemeene aendacht, zynen vriend Frans; eene ligte
bleekte verspreidde zich op zyn gelaet; doch eensklaps, zyne hand uitstekende,
zegde hy met eene statige stem:
‘Gy hebt wel gehandeld, myn beste vriend, laet my uwe hand drukken.’
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Frans stond regt, drukte met gevoel de hand zyns maets en zegde met eene stem
die van hooge vreugde getuigde:
‘En voor goed zyt gy thans genezen, myn vriend. Die woorden en die handelwys
zyn er eene onwederlegbare proef van.’
Na eenige stonden hernam Frans zyn verhael en sprak:
‘Zie hier nu, myne goede vrienden wat er my dezer dagen overkwam:
‘Zekeren keer dat ik my met Frederik aen het venster onzer kamer in het gasthof
bevond, ontwaerde ik tusschen de menigte eene vrouw in versletene kleeding, maer
die van vroegere weelde getuigde, uitgedoscht. Ik kon hare wezenstrekken niet
onderscheppen; doch hare houding, hare ryzige gestalte, hare gang, alles scheen
my te zeggen dat ik die vrouw meermaels gezien had. Zy was niet alleen; een jong
meisje hield hare hand vast en, terwyl de vrouw het hoofd naer den stroom gewend
hield, zag de lieve kleine rond en ik kon dit meisje met zorgvuldigheid onderzoeken
en derzelver wezen in mynen geest prenten. De nieuwsgierigheid en meer nog een
angstig gevoel, dat in myne borst rondwoelde, spoorde my aen die vrouw van
naderby te gaen onderzoeken, hare trekken te zien en my te overtuigen of het
voorgevoel dat in mynen boezem brandde en my Teresa in die arme vrouw
voorstelde, gegrond was. Zonder iets aen mynen vriend te zeggen, verliet ik de
kamer, vloog den trap af en begaf my op straet tusschen de menigte. Dan, of myn
hart te zeer geschokt was en myne aendacht benevelde of welk ook de oorzaek
mogte wezen, het was my onmo-
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gelyk de vrouw nog te ontdekken en, na eene halve uer de menigte in alle rigtingen
doorkruist te hebben, begaf ik my, de ziel met nog meer angst en nieuwsgierigheid
vervuld, terug naer myn verblyf. Frederik vroeg my naer de oorzaek dier korte
afwezendheid niet en ik zegde er hem ook niets van.
‘De beelden der arme vrouw en van het jonge meisje, dat haer vergezelde, bleven
voor de oogen myns geestes zweven en meermaels ging ik uren lang de straten
der stad doorkruisen, in de hoop van de een of andere te ontmoeten: myne
poogingen bleven vruchteloos. Nu versta ik waerom Frederik myne afwezendheid
niet scheen gewaer te worden. Van dan af leefde hy ongetwyfeld reeds in eene
andere wereld en eene andere beeldtenis, die in zynen geest zweefde, maekte hem
voor alles onopmerkzaem.
‘Wat myne poogingen niet konden te weeg brengen, moest my eindelyk het toeval
verschaffen. - Wanneer ik eergisteren met Frederik naer ons verblyf terug keerde,
ontwaerde ik eensklaps het kleine meisje dat ik met de geheimzinnige vrouw
bespeurd had. Ik verliet plotselings mynen vriend en volgde de schreden van het
kind op. De kleine doorkruiste een aental straten en hield ten laetsten in een der
afgelegene wyken der stad voor eene arme wooning stil. Zonder opgemerkt te zyn,
volgde ik en steeg achter het kleine meisje eenen donkeren trap op die tot eene
armzalige kamer leidde. Door de halve duisternis beschermd, trad ik het verblyf
binnen en zie hier wal er zich voor myne oogen aenbood. In eenen hoek der kamer,
die tamelyk groot was en er daerdoor nog naekter en armoediger uitzag, bevond
zich een ouderwetsch ledekant waer eene
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vrouw op uitgestrekt lag. Van de plaets waer ik stond, kon ik my genoeg overtuigen,
dat die vrouw de zelfde was die ik voor myn gasthof had gezien; doch onmogelyk
was het my voor vast te zeggen of het ook Teresa, de weleens zoo zeer aengebeden
vrouw, was die daer, ongetwyfeld door zware ziekte overvallen, op het ledekant
neêrgezegen lag. Ik bleef intusschen opmerkzaem....
‘Eene andere vrouw, die zich in het vertrek bevond, was het jonge meisje komen
te gemoet gesneld en had uit een korfken, dat het kind met zich bragt, een flesken
gehaeld, dat voorzeker geneesmiddelen moest inhouden. Terwyl de oude vrouw
zich bezig hield met een gedeelte van het geneesvocht in een kopje te gieten, stapte
ik ongemerkt tot het ledekant en liet my op eenen stoel, die naest hetzelve geplaetst
was, neêrvallen. De kranke had myne beweging gehoord, wendde het hoofd om en
een gil ontvloog haren mond, wanneer zy myne gelaetstrekken beschouwd had.
- ‘Teresa’ sprak ik, terwyl ik hare hand vastgreep ‘Teresa waerom die ontsteltenis?’
- ‘o God! die schande ook moest ik dan nog onderstaen!’ riep zy, haer aengezigt
met de hand bedekkende ‘dat is de druppel die de maet myner rampen moet doen
overloopen!’
- ‘Teresa’ hernam ik ‘wat heb ik u dan zoo slecht gedaen, dat myn aenzien, dat
myne tegenwoorheid u zulken afschrik kan inboezemen?’
- ‘Gy hebt my geen slecht gedaen, mynheer’ riep zy ‘en het is daerom! Verstaet
gy dan niet dat schaemte de hoogste marteling is?’
‘o Immer nog hoogmoedig’ mompelde ik stil by my zelven ‘ongelukkige vrouw!’
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- ‘God! God!’ ging Teresa voort ‘gy hebt dan zelfs niet gewild dat ik met myn geheim,
het geheim myns ongeluks, myner armoede, in het graf zou dalen! het was nogtans
de eenige gunst die ik u afgesmeekt had.....’
- ‘Laet die gevoelens varen, Teresa’ zegde ik ‘kent gy dan het hart van Frans niet
en zyt gy niet overtuigd?...’
- ‘Zwyg, mynheer’ onderbrak zy ‘uwe woorden doen my slechts myne vorige
verblindheid zwaerder gevoelen! o verlaet my en verbitter de laetste stonden myns
levens niet meer: myn lyden is reeds zwaer genoeg!’
- ‘Ik wil uw leven verzachten, Teresa’ zegde ik ‘wees nu niet onregtveerdig en
stoot toch de hand niet van u weg die u troost in uwe smarten wil aenhieden. Dat
ware het grootste ongelyk dat gy my ooit zoudt aengedaen hebben.....’
‘By het hooren dier woorden plaetste de zieke zich half regt in het bed; hare oogen,
door de korts ontstoken, stonden als twee vuerbollen onder haren breeden schedel
te gloeijen; hare lippen werden door eene ligte stuiptrekking bewogen en, my eenige
stonden met eenen scherpen blik beziende, zegde zy met eene fiere doch ontroerde
stem:
- ‘Hoe zoudt gy my troosten! weet gy wat ik geleden heb!’ en, met eenen wreeden
glimlach op het wezen, liet zy haer hoofd terug op de peuluw neêrzakken.
- ‘Ik weet alles!’ riep ik opeens, als in geestdrift vervoerd, uit ‘ik weet al wat gy by
uwen echtgenoot geleden hebt!’
- ‘Hoe! gy weet.....’ zegde de kranke, en eene rilling schokte hare ledematen.
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- ‘Ik weet alles!’ herhaelde ik, en als op dien stond door eene hoogere magt bestuerd,
voelde ik in myne ziel de overtuiging dat het verhael, welk Frederik my gedaen had
en dat ik eerst als een droom had beschouwd, de waerheid was. Door den geestdrift
vervoerd, boog ik my alsdan op het ledekent, greep de hand der zieke vast en,
mynen mond by haer oor voegende, zegde ik met eene bevende stem; doch die
slechts van medelyden getuigde:
- ‘Ik ken het buitengoed by den Rhyn waer gy gewoond hebt en eerst eenige
gelukkige dagen hebt gesleten; ik ken den brief die aen uwen echtgenoot geschreven
was en dien gy ook gelezen hebt; ik ken het bosch waer twee mannen binnentraden
van welke er slechts een terugkeerde; ik ken de kamer waer gy uwen echtgenoot
zyne wandaden verweten hebt en waer hy op zyne kniën u de stilzwygendheid
afgebid heeft.... Zeg; ken ik uwe geheimen, uwe ongelukken, ja of niet, Teresa?’
- ‘Regtveerdige God!’ gilde de kranke en zy werd als levenloos.
‘Ik verweet my weldra de woorden die ik zoo onvoorzigtig had uitgesproken. Ik
riep op Teresa; doch zy kon my niet antwoorden en bleef in hare bezwymdheid. Nu
eerst wendde ik my om en stuerde het woord tot de oude vrouw die, met de grootste
verbaesdheid, dit wonderbaer tooneel had nageoogd. Eene hevige gramschap glom
op haer gelaet en zy riep my in vervoering toe:
- ‘Mynheer! gy hebt haer gedood! wie heeft u het regt gegeven hier in mynen
woon te dringen! wie zyt gy, mynheer!’
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- ‘Ik ben de beste, de eenige vriend dien Teresa op aerde bezit’ sprak ik met kalmte
‘doch, brave vrouw, het is nu het oogenblik niet om u uitleg van iets te geven. Tracht
liever met my de mogelyke middelen aen te wenden, om de zieke tot het leven terug
te roepen; voortaen zal zy voor geene armoede te vreezen hebben en zy zal, zoo
niet een gelukkig, ten minsten een zacht leven leiden.’
De gramschap der vrouw bedaerde en te samen begonnen wy nu alle middelen
aen te wenden om de bezwymdheid van Teresa te doen ophouden. Na lange
poogingen gelukte ons zulks.
Zwak en afgemat was de zieke, wanneer zy tot het bewustzyn was teruggekomen.
De gloed harer oogen was uitgedoofd; het koortsvuer dat eenige stonden vroeger
op hare wangen gloeide was verdwenen en had voor eene doodsche bleekte plaets
gemaekt. Na eene lange poos stilzwygen nam ik weder het woord op:
- ‘Teresa’ sprak ik ‘schep moed, uw lyden zal thans een einde gaen nemen. Ik
ben u immer ten vriend geweest en ben het nog. Gy zult my niet weigeren, wanneer
ik u eene weldoende hand zal aenbieden. Ik ben niet ryk; doch wat ik bezit, kan ik
met u deelen en dan zal niemand van ons iets te kort hebben. Wanneer gy genezen
zult zyn, kunt gy eene verblyfplaets uitkiezen. Van verre zal ik op u waken en er zal
u niets meer ontbreken. Zeg, Teresa, zult gy dit aenbod niet versmaden, en vergeeft
gy my de treurige woorden welke daer straks aen mynen mond zyn ontvallen?’
- ‘Het is aen my niet dat gy om vergeving moet smeeken, mynheer’ zegde Teresa
met eene zwakke stem ‘ik zou my voor uwe voeten moeten werpen;
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want myne schuld jegens u is groot, is oneindig. Ik heb weleer, door gedachten van
hoogmoed misleid, uwe liefde verstooten en myn eigen ongeluk bewerkt; nu zie ik
welke dwaesheid ik begaen heb, en ik heb myn lyden verdiend.....’
- ‘Uw lyden zal ophouden, myne lieve Teresa!’ riep ik ‘en gy zult nog gelukkige
dagen op de wereld slyten!’
- ‘Bedrieg u niet langer, goede Frans’ zegde zy ‘myn leven is gekraekt en reikt
aen zyn einde. Myn vonnis is reeds sedert eenige dagen door den geneesheer
uitgesproken en ik voel dat dit vonnis omhoog bekrachtigd is. Ik moet sterven.....’
- ‘Dat zal niet!’ riep ik ‘God zal my u niet hebben laten terug vinden om u weder
voor eeuwig te verliezen!’
- ‘Myne dood bedroeft my niet’ zegde zy, myne hand grypende ‘het is het eenige
einde voor myne smarten en ik moet er den hemel dankbaer voor wezen, te meer,
daer hy gewild heeft dat gy myne laetste levenstonden kwaemt vertroosten. o Ik
ken u slechts goed van dit oogenblik, myn vriend, en wanneer gy daer straks aen
myne bedsponde trad, dacht ik nog immer dat gy een gewoon mensch waert, en
dat uwe ziel van het zelfde slyk als die der anderen gevormd was.... Doch spreken
wy daer niet verder over..... want de de dood, die my thans aengenaem is, zou my
mogelyk nog wel afgryslyk kunnen worden.....’
‘Na eenige stonden stilzwygen ging zy weder voort:
- ‘Belooft gy my, Frans, geheim te houden wat gy over mynen echtgenoot weet?’
- ‘Ik zweer het u’ zegde ik ‘en nooit zal mynen
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mond daer meer van gewagen; zyn naem zal nimmer van myne lippen vallen en
uwe eer zal niet gekrenkt worden....... En nu, is het te veel van u eischen, u te vragen
welkdanig uw lot geweest is, sedert dat gy uwe onweerdige gade eenen eeuwigen
vaerwel gezegd hebt?’
- ‘Treurig, doch zonder buitengewoone omstandigheden is dit lot geweest’ zegde
de vrouw ‘ik heb een gedeelte van Duitschland met myn kind doorzweefd en met
werken, met slaeflyk werken het zure brood verdiend. Myn kind werd my door eene
wreede ziekte ontroofd en daer by verloor ik den laetsten troost in myn lyden. - Hier
te Dusseldorf eindelyk verzwonden, heb ik toevallig deze brave vrouw leeren kennen
en het is aen haer te danken, dat ik zoo lang nog het leven heb kunnen rekken en
thans in geen gasthuis, in het midden van onverschillige wezens, den laetsten adem
zal moeten uitblazen...... o Heb dank, Martha’ zegde zy, zich tot de vrouw wendende
‘heb dank voor uwe moederlyke liefde.’ En de handen der oude vrouw grypende,
besproeide zy dezelve met hare tranen. Martha kon van aendoening geen woord
uitbrengen....... ‘Waer is uwe kleine nichte’ hernam Teresa ‘waer is zy die my vaek
myn afgestorven dochtertje door hare liefkozingen herinnerd heeft?.....’
‘Het kleine meisje naderde tot de bedstede, liet het hoofd zachtjes op de zieke
nederglyden en Teresa, eenen zoen op het blanke voorhoofd van het onnoozele
wicht drukkende, en dan de oogen ten hemel wendende, zegde:
- ‘o Myn kind, dat de hemel u lief hebbe en de zegen bekrachtige dien ik op uw
hoofd afroep; dat de
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goede God u van de smarten bevryde, die my zoo lang vervolgd hebben, dat hy
uwe ziel zuiver en ongeschonden en uw hart vry van allen hoogmoed beware.....
Blyf eenvoudig, lief kind, en wees te vreden met den nederigen staet waerin gy
geboren zyt.....’
‘Het jonge meisje kon zyne tranen niet meer wederhouden; het sloeg zyne armkens
om den hals der kranke en zoende haer met eene onuitdrukkelyke kinderliefde. Die
liefdebetuiging deed Teresa in tranen losbersten en ik ook, ik kon myn gemoed niet
verder bedwingen.
‘Eene lange stilzwygendheid volgde op die gemoeds uitstorting en wanneer ik
weder de oogen op Teresa liet vallen, was het my gemakkelyk te zien, dat hare
krachten wederom een groot verlies ondergaen hadden. Ik sprak niet en bleef
aendachtig op de kranke staren. Van stond tot stond zag ik haer wezen bleeker
worden en hare verflauwde oogen dieper in den schedel zinken.
- ‘Teresa’ hernam ik eindelyk ‘hoe bevindt gy u?’ en ik vatte hare hand in de myne.
‘Een ligte handdruk was al wat zy zeggen kon en slechts een verglaesden blik
kon zy my nog toesturen.
- ‘Gy lydt zwaer, myne lieve Teresa?’ zegde ik ‘doch heb goeden moed en
wanhoop van uwe genezing niet!’
‘Een ligte glimlach, die getuigde dat zy aen myne woorden van hoop geen geloof
hechtte, was haer eenig antwoord.
‘Eenen langen tyd nog bleef zy roerloos liggen. Dan opende zy eensklaps de
oogen; eene hooge blos bekleurde op nieuw hare wangen en, zich half regt in het
bed plaetsende, greep zy myne beide handen vast en hare blikken vestigden zich
met strakheid in myne oogen:
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- ‘Frans!’ riep zy in geestverdwaling ‘ja, gy hebt my weleer bemind! uit al de krachten
uwer ziel lief gehad! o zeg my, dat gy my bemind hebt! Frans, zeg het my en ik sterf
zalig door die eerste, die hemelsche liefde!...... - Ik zal de de hand Gods, die my
gekastyd heeft, zegenen, en deze stond zal tegen eene eeuwigheid van geluk
kunnen opwegen! Frans, Frans!’
- Hebt gy ooit aen myne gloênde liefde kunnen twyfelen!’ riep ik, tot in het
binnenste myner ziel geschokt! ‘en heb ik er u dan geene proeven genoeg van
gegeven, Teresa? En denkt gy dat ik in myne ziel geene helsche folteringen heb
onderstaen, dat ik geene bloedige tranen genoeg om uwe versmading geweend
heb, en gy vraegt nog, of ik u ooit bemind heb!.....’
- o Gy hebt gelyk’ zegde zy ‘ik mogt u zulk eene vraeg niet doen! ja, gy hebt my
lief gehad, met al den drift die eene grootsche ziel als de uwe kon bevatten. En ik,
ja, ik heb die liefde miskend! o ik ben niet half genoeg gestraft geweest: de bliksem
had myn hoofd moeten verpletten!’
- ‘Teresa! Teresa! bedaer toch!’ riep ik ‘laet de kalmte in uwe ziel terug dalen!’
- ‘Myne ziel is door het spyt verscheurd!’ gilde zy ‘het vuer der hel woedt my in
den boezem! o neen, neen! ik wil niet sterven! ik wil leven, leven om aen u te denken,
Frans! om uwe beeldtenis in myn hart optesluiten en u als mynen God te eeren! ik
wil leven om boetpleging te doen, om myne blinde dwaling te beweenen en om
mogelyk nog eens myne ziel van de uwe waerdig te maken!.....’
‘Als door een hooger gevoel overmeesterd, sloeg ik myne armen rond den hals
van Teresa, zoende ze op
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het voorhoofd en dwong haer zoo om het hoofd terug op de peuluw te laten
neêrzakken. Zulks was my gemakkelyk, want die laetste opgetogenheid had alle
hare krachten uitgeput. Zy bleef eenigen tyd onroerbaer liggen tot dat zy, door eene
soort van stuiptrekking aengegrepen, eenen laetsten blik op my sloeg, naer myne
hand scheen te zoeken, dezelve krampachtig drukte en met het woord ‘Frans’ op
de lippen den jongsten adem uitblies.
- ‘Zy is dood!’ riep ik en een vloed van tranen ontsprong aen mynen oogen.
‘De oude Martha weende insgelyks en wanneer ons beider droefheid eenigzins
gestild was, vertrok ik my in eenen hoek der kamer, terwyl Martha de laeste pligten
aen de afgestorven bewees. Ik bleef den ganschen nacht met de oude vrouw by
het lyk waken en ik beantwoordde de gebeden die Martha oplas. Wat er in myn hart
omging zou ik niet kunnen beschryven.
‘Martha belastte zich met eenen Iykdienst te bespreken, ik stelde haer daer toe
de noodige gelden ter hand en dezen morgen heb ik de stoffelyke overblyfsels van
haer, die ik eens zoo vurig beminde, tot by de laetste rustplaets vergezeld. Na die
pligt bleef er my nog eene andere te vervullen. De arme vrouw, die zoo veel
vriendschap voor de rampzalige Teresa gekoesterd had, kon niet onbeloond blyven.
Met de grootste moeite heb ik haer eene som gelds kunnen doen aenveerden....
‘Nu zult gy ligt begrypen, myne goede vrienden’ eindigde Frans ‘wat ik geleden
heb en hoe smartvol myn boezem deze laetste dagen is geschokt geworden. Doch
God is bermhartig en na die smart heeft hy my eene groote blydschap bewaerd;
het is die van mynen
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vriend gelukkig en twee zielen vereenigd te zien, voor wie de liefde steeds eene
bron van vreugden zal zyn en niet, zoo als voor my, eene aeneenschakeling van
zielverscheurende rampen.’
Het verhael van Frans had, als het ware, eenen tint van droefgeestigheid over de
blyde gevoelens der twee gelieven verspreid. Dan, zulks kon de zalige vreugden
toch niet krenken en, na dat men de zachtste woorden had gebruikt, die de
vriendschap kan aenbieden, om de smarten van Frans te verzoeten, nam men in
eene kalme geeststemming afscheid van elkander en de twee gelieven zegden zich
vaerwel tot des anderdags.
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XX. Hoofdstuk.
De bekentenis der liefde van Frederik had zyn geluk nog vergroot. Thans moest hy
zyne gevoelens in de tegenwoordigheid van anderen niet meer verbergen en het
was hem toegelaten, die kleine bezorgdheden voor het meisje aen den dag te
leggen, welke de gelieven met zoo veel inwendige vreugd verrigten. Het geheim
was nu niet meer noodig en de jongeling moest niet, zoo als te voren, de gelegenheid
bespieden om het zachte eener innige samenspsaek te genieten en over de
gevoelens zyns harten te spreken. Het was hem voortaen als een regt verleend
van, aen het tafel en gedurende de gesprekken, zich immer aen de zyde van Elisa
te bevinden en haer op de wandelingen een bestendige leidsman te wezen. Onnoodig
te doen opmerken, welke heilige en warme gemoedsuitstortingen er tusschen de
jongelieden plaets grepen en welke hoopvolle blikken zy althans in de toekomst
lieten dwalen. Zy waren niet van diegenen voor wie het geheim de grootste waerde
van het genot uitmaekt.
De goede kunstschilder beschouwde met eene innige tevredenheid het geluk van
zynen vriend, hy had zich
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als een liefdevolle vader over hem gesteld en, terwyl de jongelieden zich in het ryk
der verbeelding op hielden, dacht Frans met de brave moeder om stoffelyk geluk
hun te berekenen en maekte de schoonste plannen voor hunne toekomst. Meermaels
nog moest hy al zyne redeneerkunst gebruiken, om het gemoed der vrouw over het
toeval gerust te stellen en geen beter middel vond hy daertoe, dan de inborst van
den vader van Frederik voor de moeder van Eliea bloot te leggen, en haer daerdoor
te doen beseffen, dat de reine inzigten harer ziel zouden begrepen en hare
grootmoedige gevoelens naer waerde geschat worden. Was het den jongeling
gegeven den geest van Klara gerust te stellen, hy ontving op zyne beurt niet minder
troost van de teêrhartige vrouw; meermaels sprak zy met hem over de liefde die
weleer zyne levensdagen zoo bitter gemaekt had en nu onlangs eenen nog zoo
hevigen en pynelyken stryd aen zyne geschokte ziel was komen leveren. Met dit
fyne gevoel, welk der vrouwenziel eigen is, wist zy den jongeling hoop in te storten
en zynen moed optebeuren, niet met hem de vreugde in de toekomst te beloven;
maer met hem de smarten zyner eerste jongheid, waervan hy insgelyks het verhael
gedaen had, te doen herinneren en hem dan te doen begrypen, dat hy ook deze
smart, zoo wel als de vroegere, zou te boven zyn gekomen. Met een woord, zy
bevocht de droefheid door de droefheid, en wist zich alsdan op den stalen moed te
beroepen, waervan Frans zoo menigwerf de grootste proeven gegeven had en
waerdoor hy immer de grootste wederwarigheden had overwonnen. Hare poogingen
hadden geen slecht gevolg en dagelyks, wanneer de vrouw als tot in het binnenste
der ziel van Frans door-
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drong, dacht het haer dat de hartewonde genas en er een zachter licht zich in den
geest des jongelings opdeed.
De brief welken de kunstschilder naer Antwerpen had gezonden, bleef niet lang
onbeantwoord. De vader van Frederik viel volkomen in het voorstel en kondigde
den dag aen, wanneer hy te Dusseldorf zou aenkomen. Die aenkomst werd door
allen met angst en blydschap verbeid.
Wanneer de gestelde dag was aengebroken, begaven zich de twee vrienden naer
de kade en bleven daer de aenkomst van het dampschip afwachten. Niet lang bleven
zy in hunne verbeiding; want weldra zagen zy het vaertuig den stroom opstevenen
en een oogenblik later by den wal aenleggen. De twee vrienden ylden op het schip
en Frederik vloog in de armen zyns vaders. De brave man zoende het aengezigt
des jongelings met eenen warmen drift en dan, hem scherp in de oogen ziende,
zegde hy:
‘Welaen, myn brave Frederik, ik ben over u te vreden: gy ziet er gezond uit, gy
zyt hersteld.’
‘o Volkomen, myn vader’ zegde Frederik ‘volkomen!..... maer waer is de vriend
Frans?....’
De vader wees op den jongeling die met eene juffer in gesprek was. Niet zoodra
had Frederik zulks bemerkt, of hy vloog tot het meisje en, ze in zyne armen
klemmende, riep hy: ‘en myne lieve zuster, myne Clotilde! o zulk een geluk had ik
niet durven verwachten! hoe gaet het, myne lieve?’
‘Zoo als immer, goede broeder’ zegde het meisje ‘allerbest en thans nog beter,
nu ik u zoo frisch en gezond terug vinde.’
‘o Myn geluk is groot!’ hernam Frederik ‘vader
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en zuster te gelyk zien! o myne goede Clotilde, wat heb ik dikwils aen u gedacht en
gewenscht myne lieve zuster by my te hebben..... En moeder! hoe vaert zy?’
‘Allerbest, Frederik, het scheelde weinig of zy ging met ons mede; doch, gy verstaet
ligt, het huis kon zoo niet gansch alleen gelaten worden.’
‘o Die kleine huishoudster’ zegde Frederik, met eenen zachten glimlach ‘en hoe
vaert onze kleine Maria?’
‘Allerbest, broeder, van dag tot dag ontdek ik nog nieuwe hoedanigheden in haer.
Zy is eene volkomen juffer geworden; gy zult ze met moeite nog herkennen.’
‘En Johan, haer broeder?’
‘Die heeft ons van in zee met een schip dat men ontmoet had, tyding gezonden.
Tot daertoe was de reis allervoordeeligst.’
‘Allerbest’ zegde Frederik ‘en nu.... spoeden wy ons nu naer het gasthof; want gy
zult denkelyk, van de reis vermoeid wezen........ Kom, vader, kom!’ riep hy verder
tot den ouden heer, die intusschen met Frans in gesprek was.
Men verliet alsdan het stoomschip en, eenige stonden later, bevonden zich allen
in het gasthof en op de kamer der twee vrienden.
Er werd eenen langen tyd over Antwerpen geredekaveld; men vroeg naer de
vrienden en kennissen en Frans vernam onder andere met genoegen dat Daniël,
voor wien hy zich, uit oorzake van den ouden Van Hardenhoek, zeer genegen
voelde, ten vollen hersteld was en sedert eenigen tyd was gehuwd. Wanneer men
genoeg over de geboorte stad gesproken had, was het aen de twee vrienden om,
op hunne beurt, hun verblyf te Dus-
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seldorf uit te leggen, en Clotilde was op dit punt van eene buitengewoone
nieuwsgierigheid. Frederik sprak met vollen mond over hunne levenswyze en over
de innige kennis welke zy met de moeder en zuster van den gestorven vriend Walter
hadden aengeknoopt. Clotilde hield met hare ondervragingen niet op, en zy deed
zich de nauwkeurigste afschildering doen van het lieve meisje, van die goede Elisa
welke haer destyds, by middel van Frederik en zonder te willen laten weten dat
zulks van haer kwam, een zoo schoon geschenk had naer Antwerpen gezonden.
‘Ik spreek er niet verder meer over!’ riep eindelyk de verheugde Frederik. ‘Vandaeg
nog zullen wy by vrouw Klara een bezoek gaen afleggen, gy zult onze tweede
moeder zien en ook onze tweede zuster, myne lieve Clotilde, en ik twyfel er niet
aen of gy zult weldra der twee vrouwen als eene hartsvriendinne verkleefd zyn.’
In stille gulle vreugden vlogen de uren voorby, en in den namiddag, wanneer de
twee nieuw aengekomen zich ten vollen van de vermoeidheid der reis hersteld
voelden, besloot men het voorgeslagen bezoek te gaen afleggen.
Klara en Elisa, die van de aenkomst en het bezoek verwittigd waren, hadden byna
den ganschen dag in eene angstige verwachting doorgebragt. Niettegenstaende al
wat Frans en Frederik hadden mogen zeggen, vreesden de twee vrouwen immer
het oogenblik waerop zy den vader van Frederik voor de eerste mael moesten zien.
Elisa inzonderheid voelde zich het hart ontsteld, wanneer zy nadacht, dat van den
eersten indruk, welke er ging plaets grypen, mogelyk het geluk van haer
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gansch leven afhing. Zy ging den vader van Frederik zien die ook haer vader moest
worden, indien haer nog heil en geluk op de wereld beschoren was. Zou de brave
man eenige toegenegenheid voor haer gevoelen, en zou zy, door hare schaemte,
weldra het geheim harer liefde in zyne tegenwoordigheid niet verraden hebben? o Die overdenkingen waren pynelyk voor de ziel van het meisje; allengs vergrootte
hare angst en onrust, en wanneer zy eindelyk de huisschel hoorde klinken en zich
overtuigde dat het de bezoekers waren die zich aenboden, voelde zy haer hart
kloppen, als wilde het zich uit haren boezem rukken. Dan, zy deed alle haer best
om die ontsteltenis te bedwingen, en wanneer zich de deur van het vertrek ontsloot,
ging zy, met eenen ligten blos op de wangen, de intredende te gemoet.
‘Juffer Elisa’ zeide Frederik, met Clotilde tot het meisje stappende ‘het is myne
goede zuster, waervan ik u meermaels gesproken heb. Ik wist niet van hare aenkomst
en de vreugd is des te grooter geweest.’
De twee meisjes reikten elkaer de hand en hare blikken schenen in elkanders
ziel te dalen, terwyl beider harte zacht geschokt werd. Na de gewoone pligtpleging
zegde de zuster van Frederik op eenen zachten toon en terwyl zy de hand van Elisa
teder drukte:
‘Ik heet Clotilde.’
‘En ik Elisa’ was het antwoord ‘dus geene verdere pligtplegingen’ en, als door
een zelfde gevoel overmeesterd, wierpen de twee meisjes zich in elkaers armen.
Eene eeuwige vriendschap was op dit oogenblik tusschen beide gesloten.
Intusschen was Klara met den vader van Frederik in
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gesprek getreden. Van den eersten aenblik had de vrouw reeds begrepen dat wat
men haer van de inborst des mans gezegd had, niet overdreven was. Zy zag de
goedheiden zachtaerdigheid, met een grootmoedig karakter gepaerd, op het wezen
van den jeugdigen ouderling uitschynen, en van de eerste woorden, welke er
gewisseld werden, voelde zy zich inwendig overtuigd dat het hart van den vader dit
der moeder zou begrepen hebben. De innigste kennis was weldra gemaekt en men
beloofde zich wederzydsch van elkander dagelyks te zien, zoo lang de vader van
Frederik zich te Dusseldorf zou bevonden hebben. Wat Elisa betreft, zy had ingelyks
van den eersten stond af haren angst voelen verdwynen, en wanneer zy door Clotilde
aen den Vader van Frederik werd voorgesteld, antwoordde zy zonder ontsteltenis
op de lieftallige woorden van den ouden heer, en voelde zich zoo goed in haren
schik alsof zy immer den braven man gekend had. De kennis werd allengs inniger
en na men ruim eene uer in aengename samenspraek had doorgebragt, werd er
voorgesteld, eene kleine wandeling te gaen doen, ten einde te beginnen om de
vreemdelingen met de merkwaerdigheden der stad bekend te maken. Hierin werd
toegestemd en men verliet weldra de wooning. Frederiks vader bood den arm aen
vrouw Klara; Frederik had zich by Elisa gevoegd, en er bleef den kunstschilder
gevolgentlyk ten pligt de leider van Clotilde te wezen. Die pligt was hem aengenaem;
reeds sedert lang, door het verkeer in het huis van zynen vriend, had hy het lieve
meisje leeren kennen en hy wist dat zy, by eene engelachtige inborst, een fyn
verstand bezat en in de samenspraek veel geestigheid en bevalligheid kon ten toon
spreiden.
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Clotilde en Frans bleven eenige stappen achter hunne vrienden en wanneer zy
eenige treden gedaen hadden, zegde het meisje, eenen vriendelyken en
doordringenden blik op Frans werpende:
‘Heer Frans, gy die in de kunde der menschelyke zaken nog al ver zyt gevoorderd,
gy die als een scherpzigtige opmerker te boek staet, zoudt gy my niet kunnen zeggen
of er tusschen mynen broeder en de lieve Elisa, niet iets meer dan gewoone
vriendschap bestaet’
‘Waerom zulke vraeg, mejufler?’
‘Een goed middel, heer Frans!’ zegde het meisje glimlachend ‘wanneer men niet
geern antwoordt, dan is het best eene andere vraeg te doen. Nu, nu, ik weet sedert
lang, dat gy voorzigtig zyt. Maer zie nu waerop ik myne ergwaen bouwe..... Bezie
het lieve paer, dat daer voor ons stapt, eens met aendacht.....’
‘Welnu?’
‘Merkt gy niets op?’
‘Niets, mejuffer ‘zegde de kunstschilder ‘ten minste niets buitengewoons.’
‘Maer verstaet gy dan niet, dat die twee jongelieden niet voor de eerste mael arm
aen arm wandelen?........ Ziet gy niet dat zy op elkanders tred gezet zyn, dat het
eene lichaem de bewegingen van het andere navolgt met eene bevalligheid, eene
juistheid die men slechts door de gewoonte kan verkrygen? Ziet gy niet dat die twee
armen, als twee oude vrienden, op elkaer rusten, dat die armen, om zoo te zeggen,
verheugd zyn, en dat er van de eene op de andere eene zachte drukking gebeurt,
waerin eene woordenlooze maer krachtige tael besloten ligt. Zeg, ziet gy dat alles
niet?
‘Mejuffer’ zegde Frans ‘ik sta u gerust den palm
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der opmerkzaemheid af; het is wel de eerste mael in myn leven dat men my op
zulke kleine dingen doet denken, die, ik moet het regt uit verklaren, in sommige
gevallen van de grootste beteekenis kunnen zyn.’
‘Ik neem dit lieve compliment aen, heer Frans...... maer in sommige gevallen, zegt
gy, wilt gy daer uit besluiten, dat het hier thans het geval niet is?’
‘Ik besluit niets, juffer Clotilde; doch, hoe scherp ik ook zie, ik kan in hetgene gy
my aenwyst niets buitengewoons ontdekken. Het schynt my dat onze gang, by
voorbeeld, zoo regelmatig is als die van Frederik, en dat onze armen zoo min van
elkander eenen afschrik hebben als de armen van Frederik en Elisa.’
‘Dat is een goed middel om my doen te zwygen, heer Frederik’ zegde het meisje,
terwyl zich een ligte schaemteblos over hare wangen verspreidde ‘doch, zeg wat
gy wilt, ik blyf by myne eerste gedachte en herhael u, dat er iets meer dan
vriendschap tusschen myn broeder en juffer Elisa bestaet.’
‘o De vrouwen, de vrouwen!’ zegde Frans, en hy bezag het meisje met eenen
vriendelyken glimlach ‘er is geen middel om voor haer iets verholen te houden....
Welnu, ja, juffer Clotilde, gy hebt het geraden: de twee jongelieden beminnen elkaer,
en hunne liefde is zoo vurig als ze heilig is; doch bewaer dit geheim voor u alleen.’
‘Ziet ge welk’ zegde de jeugdige Clotilde ‘ziet ge wel dat myn voorgevoel my niet
bedrogen heeft, en dat ik goed heb opgemerkt! Welnu, het verheugt my! Ofschoon
ik juffer Elisa slechts van over eene uer heb leeren kennen, ben ik overtuigd dat
hare inborst zoo schoon en zoo zacht is als hare lieve gelaetstrekken, en dat zy
mynen broeder zou gelukkig maken.’
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‘o Mejuffer’ zegde Frans ‘zy is een engel; schoonere ziel heb ik nooit ontmoet, edeler
hart heb ik nooit gekend. Ik twyfel er niet aen of het is aen haer te danken, dat
Frederik de volle gezondheid heeft terug bekomen; het is hare invloed die op de
ziel des jongelings gewerkt heeft, en als een weldoende balsem voor dezelve
geweest is... Slechts eenige dagen, goede Clotilde, en gy zult het edele meisje naer
waerde weten te schatten en haer voorzeker niet slechts als eene vriendin, maer
als eene zuster liefhebben.’
‘Ik heb geene moeite om daeraen te gelooven, heer Frans. De eerste indruk
misleidt my zelden en degene welke Elisa op my gedaen heeft, spreekt luid genoeg
in haer voordeel. Ik bemin ze reeds als eene innige vriendin en, zoo als gy het
voorspelt, zal zy my weldra als eene teêrgevoelige zuster aen het hart liggen...
Doch, zeg my, heer Frans, gy zyt zeker reeds met Frederik overeengekomen, om
vader van alles kennis te geven?’
‘Ik zal my met die zaek belasten, en heb gedacht dat men zoo spoedig niet moest
spreken. Laten wy uwen vader den tyd om Elisa en hare moeder meer van naby te
leeren kennen; hoe inniger die kennis zal wezen, hoe ligter zal de toestemming te
bekomen zyn, en des te eerder zal het jawoord gegeven worden.’
‘Ik geloof niet dat mynen vader zyne toestemming zal weigeren’ zegde Clotilde.
‘Ik vrees zulks ook niet; doch denkt gy niet dat ik in myn voornemen goed beraden
ben?’
‘Ik twyfel er niet aen, heer Frans, als de twee gelieven geduld genoeg bezitten
en het geheim willen bewaren, dan is het allerbest.’
‘Zy zullen handelen, zoo als ik het zal goed vin-
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den’ zegde Frans ‘of liever’ hernam hy ‘zoo als wy het zullen goed vinden; want
voortaen wil ik uwen raed by den mynen gevoegd hebben.......... Dat zal myne
verantwoordelykheid verminderen, en gy zult my helpen om het geluk van onzen
geliefden Frederik te bespoedigen.’
Nu ging de kunstschilder voort met over de liefde van Frederik en Elisa te spreken;
hy schilderde de gevoelens der jongelieden met de zachtste en liefelykste kleuren
af, legde hunne beide harten bloot, zoo als hy dezelve begrepen had en dit verhael
deed aen zyn harte goed; want het scheen hem dat hy zich daer by zyne eerste
liefde herinnerde, en terug de innige vreugde smaekte welke hy weleer in zoo ruime
maet genoten had. Zyne stem en de tedere gevoelens welke hy ontvouwde, schenen
eenen diepen indruk op Clotilde te doen; en indien Frans dien stond opmerkzaem
had willen of kunnen wezen, zou hy zich overtuigd hebben, dat Clotilde allengs meer
nadenkend en min spraekzaem wierd, en hare gewoone geestige gezegden gansch
scheen te vergeten. En geen wonder toch; want hoe schertsend het meisje, by het
begin der samenspraek, ook geweest ware, hoe goed zy had schynen te toonen,
dat de liefde voor haer geen onbekend gevoel was, was het echter de eerste mael
in haer leven dat zy zoo dien alvermogenden drift hooi le beschryven en leerde
kennen, wat er in de ziel omgaet, wanneer twee harten, door de heilige vlam des
gevoels, als in elkaer versmolten zyn. Eene gansche nieuwe wereld ontvouwde zich
clan ook voor hare oogen en zy werd gewaer, dat zy tot dan toe eenen schat in haer
hart had opgesloten gehouden, wiens rykdom zy nooit begrepen had. Wanneer
Frans ophield met spreken, zegde zy:
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‘Myn broeder is de gelukkigste mensch der wereld en het heil van Elisa is niet min
groot!.....’
En die woorden kwamen als eene verzuchting uit het diepste van haer hart.
‘Voor allen bereidt de liefde geene kelken met vreugde opgevuld’ zuchtte Frans
stil in zich zelven en nu werd het overig der wandeling byna sprakeloos voort gezet.
Te meer de tegenwoordigheid van Frederik en Elisa belette den kunstschilder en
Clotilde nog verder over dit onderwerp te spreken.
De avond was reeds gevallen wanneer men naer de wooning van vrouw Klara
terug trok. Men nam het avondeten en nu deed Klara verstaen, dat Clotilde en de
vader haer als eene gunste moesten toestaen van in hare wooning te huisvesten,
en zich aldaer als te huis zynde moesten beschouwen. Er werd meer dan eene
opmerking gedaen; doch Frans bemoeide zich met de zaek en verklaerde
voorafgaendelyk, dat hy de koffers in het gasthof ging doen afhalen, en niet zoodra
had hy die woorden geuit of hy vertrok om zyn gezegde door de daed te
bestempelen. De opmerkingen moesten daerby een einde nemen.
De avond werd verder vrolyk doorgebragt en de nacht was zelfs tamelyk ver
gevoorderd, wanneer de twee vrienden zich naer het gasthof begaven.
‘Deze dag is een gelukkige dag voor my geweest, myn goede vriend’ zegde
Frederik ‘ik had nooit durven denken dat er my op de wereld zoo veel heil te wachten
stond.’
‘De wereld is niet zoo naekt en ydel als men het zich soms wel wil inbeelden’
antwoordde Frans ‘en het stoffelyk geluk is niet zoo zeer te misachten.’
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‘Ik versta u, myn vriend’ hernam Frederik, de hand zyns maets drukkende ‘ik versta
u, ik dacht weleens...... doch spreken wy daer niet over.’
‘Neen, vriend, spreken wy daer niet over en geniet slechts met volle hart de
genuchten die u te beurt vallen. Ik ben gelukkiger, gy weet het, wanneer ik u met
heil en vreugde bedeeld zie.....’
‘Voor u ook, myn goede Frans’ zegde de jongeling met eene zachte stem ‘ja, voor
u ook zal weleens een gelukkiger tydstip opdagen. De stryd dien gy dezer dagen
doorworsteld hebt, zal de laetste wezen. Een nieuw leven zal voor u beginnen en
dan zal myn heil nog door uw geluk vergroot worden.’
‘Ik zal van het geluk niet wanhopen, vriend, en gy weet dat het my aen geenen
moed mangelt. Het is toch niet onmogelyk dat voor my ook de stormen door een
helder weder worden opgevolgd.....’
‘Ik durf er u de verzekering van geven, myn vriend’ zegde Frederik ‘er is iets dat
my daervan inwendig de overtuiging doet opvatten..... Gy zult weleens gelukkig zyn
en ruimschoots voor de smarten beloond worden, welke u in zulke breede maet zyn
toegedeeld geworden.’
‘Hopen wy’ zegde Frans ‘alles is mogelyk.’
Aldus redekavelende, bereikten de twee vrienden hun gasthof en gingen zich aen
de rust overgeven.
De slaep van Frederik werd door de aengenaemste droomen verlustigd, terwyl
Frans den geest gefolterd voelde en dien nacht, meer dan ooit, het treurige van
zynen levensloop nadacht.
De dagen welke zich thans opvolgden, waren voor onze persoonaedjen met gulle
blydschap en vreugde vervuld. Slechts op het wezen van Frans bleef eene
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soort van droefgeestigheid geprent, die aenduidde dat, welken stryd hy ook tegen
zich zelve leverde, het er nog verre van af bleef, dat de overwinning gevolgd was
en hy zyne vorige opgeruimdheid van geest zou kunnen hergrypen. Elisa en Clotilde
waren thans als twee gezusters; zy hadden hare harten voor elkaer blootgelegd,
hare gevoelens elkander medegedeeld, en Elisa had zich niet kunnen wederhouden
van hare liefde voor Frederik te spreken, en met de eenvoudigste woorden schilderde
zy den hemelschen drift af, die in haren boesem heerschte en haer de gelukkigste
stervelinge der wereld maekte. Clotilde kon, by die hooge proeve van vertrouwen,
niet dan nog meer vriendschap voor het lieve meisje gevoelen en noemde haer niet
anders dan hare geliefde zuster, wanneer zy zich te samen bevonden. Uren lang
duerden soms hare samenspraken en het eeuwige voorwerp derzelve waren de
twee jongelingen. Wie zou kunnen zeggen, welke fyne, diepgevoelde opmerkingen
er gedaen werden, en welke zuivere gevoelens er in de harten der twee meisjes
ontstonden, wanneer men over de zachte ziel van Frederik sprak en gewaegde van
de warme vrindschap van Frans en die grootsche edelmoedigheid welke op zyn
gelaet als afgeschilderd stond. Clotilde vond er eene byzondere vreugde in, om de
zielshoedanigheden des jongelings te verheffen en meer dan eens verhaelde zy
aen hare vriendin, welke opofferingen hy reeds voor haren broeder gedaen had en
hoe hy dezen te Antwerpen, gedurende zyne krankheid, als eene ziekedieuster
opgepast en als eene teerhartige moeder bewaekt had. o Ja, ook Frans was een
uitgelezen jongeling, een dier karakters welke men, eilaes! te zelden in de wereld
aentreft. En die jongeling
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had reeds zoovele smarten doorstaen: en nu nog, Clotilde zag het gemakkelyk, nu
nog moest er een groot wee in zynen boezem schuilen. - Wist Elisa daer iets van?
- ja; doch dat geheim behoorde haer niet, en slechts Frans zelve mogt daer een
woord van spreken. - Zoo zegde Elisa, en Clotilde besloot den jongeling het geheim
aftevragen. Zy wilde en zou het weldra gekend hebben...
Dit besluit maekte zich allengs meer en meer van den geest van Frederiks zuster
meester, en by de eerste gelegenheid, welke zy vond om den jongeling alleen te
spreken, zon zy liet ten uitvoer gebragt hebben. Een gunstig geval bood zich weldra
aen. Clotilde bevond zich met Frans alleen in den tuin en zegde hem:
‘Mynheer Frans, ik moet u eene vraeg doen; zult gy my openhartig antwoorden?’
‘Myne antwoorden zyn nooit anders, mejuffrouw.’
‘Maer zult gy antwoorden?’
‘Vraeg maer, goede Clotilde.’
‘Zie hier’ zegde het meisje ‘al wie ons hier omringen, zyn verheugd en men kan
de blydschap op hunne aengezigten lezen. Gy alleen, heer Frans, schynt met geen
vry gemoed in die algemeene vreugde te deelen en de tint van droefgeestigheid,
die over uw gelaet verspreid ligt, duidt aen dat er iets uw hart pynigt, dat gy
ongelukkig zyt?’
‘Ik ben niet ongelukkig’ zegde Frans ‘integendeel.’
‘Hoe zult gy my dan uwe voortdurende droefgeestigheid uitleggen?’
‘Hoe ik u zulks zal uitleggen?’ herhaelde Frans, en hy bleef stil staen, sloeg eenen
blik op het meisje en greep hare hand in de zyne.
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Dan sprak hy op eenen statigen toon:
‘Hebt gy nooit hooren zeggen, kind, dat zware wonden, ofschoon genezen, soms
na langen tyd nog wel op nieuw open breken’
‘Welnu?’ vroeg het meisje.
‘Welnu’ hernam Frans ‘ik ben in zulk een geval. Alleenelyk kan ik u zeggen, dat
het geene lichamelyke wonde is waeraen ik lydend beu.....
Nu wandelden de twee jongelieden voort, en Clotilde bleef eene lange poos zonder
nog een woord te spreken. Eindelyk zegde zy met eene zachte doch vreesachtige
stem:
‘Het zou mogelyk onbescheiden zyn, heer Frans, indien ik u verderen uitleg durfde
vragen, ofschoon zulks met het beste inzigt zou geschieden, en slechts in de hoop,
van in uwe smart te deelen, zoo niet er eenige verligting aen toe te brengen?.....’
‘Aen de zuster van mynen vriend, mag ik openhartig spreken’ zegde Frans ‘zy
mag de geheimen die my toebehooren, kennen....’
En de jongeling deed nu het verhael zyner liefde; hy schilderde de rampen af die
dezelve hem hadden berokkend en het treurige einde van Teresa, zorg hebbende
nogtans den naem der afgestorvene te verzwygen en het gedrag des onweerdigen
echtgenoots zonder eenige byzonderheden opgevende, zoo als hy ook voor Klara
en Elisa gedaen had.
Dit verhael maekte eenen diepen indruk op Clotilde. Gedachten van vertwyfeling
deden zich in haren geest op en een onbekende stryd verhief zich in haer geschokt
gemoed. Zy had op dit oogenblik alleen willen zyn, om op dit alles rypelyk na te
denken, en te onderzoeken
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wat er in hare ziel omging. Dan, zy kon Frans zoo niet op eens verlaten en was het
haer thans geenen pligt in haer hart woorden van vertroosting te zoeken? - Zy deed
zich eindelyk geweld aen om te spreken:
‘Gy zyt niet alleen ongelukkig geweest’ zegde zy ‘ook die vrouw heeft fel te lyden
gehad, en ik zou niet durven beslissen of de misstap niet al te zwaer is gestraft
geworden.’
‘Ongetwyfeld, goede Clotilde’ sprak Frans ‘en het is wel die gedachte welke de
grootste oorzaek myner droefgeestigheid is. Het berouw is grooter geweest dan
myne liefde en thans verwyt ik my, dat die drift ooit in mynen boezem is uitgedoofd
geworden en dat ik thans, buiten het onbegrensde medelyden, geen ander gevoel
voor de afgestorven meer in mynen boezem kan ontdekken...... en dat is het echte
geheim myner moedeloosheid.’
‘Zulks getuigt van de edelmoedigheid uws harten, heer Frans; doch gedenk nu
eens het prozaïsche spreekwoord dat zegt, dat gedane dingen geenen keer hebben,
en dat uwe droefgeestigheid niet alleen niet kan baten; maer u slechts nadeelig kan
wezen.’
‘Dat is zoo wys gesproken, als het maer zyn kan, lieve Clotilde; doch gy weet hoe
moeijelyk het is aen den geest te gebieden.’
‘Heb slechts het verlangen, heer Frans, en gy zult weldra tot de gewenschte rust
komen. Ik durf er u de verzekering van geven.’
‘Ik zal uwen raed volgen, mejuffer, en wanhoop van deszelfs goeden uitslag niet.
Doch, geloof my, wanneer ik soms mynen rampvollen levensloop overdenke,
wanneer ik soms myne levensdagen een voor een voor
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myne oogen doe hervoortreden, en dan, als het ware, de menigvuldige rampen
herzie, en als op nieuw de nydige slagen van het bitsige noodlot gevoele, o dan
maekt zich een akelig gedacht van vertwyfeling van mynen geest meester; dan zie
ik de wanhoop met hare verbrande oogen, met opengekrabde borst voor myne
oogen opryzen, en ik voel in myn hart iets dat my als aenspoort om my in de armen
van het afschuwelyk wangedrocht te werpen! dan schynt het my of ik myn hart met
gloênde tangen voel toeknypen, dan voel ik myne ziel in razerny weenen en myne
vuisten wringen zich ineen, terwyl ik my door eene krachtelooze woede vervoerd
voel. Die toestand is afgryslyk, Clotilde. Men vergeet op dit oogenblik dat deugd en
onschuld nog op aerde woonen, dat niet alle paden met doornen bestroeid zyn, dat
niet alle harten, droog alle geesten bedorven zyn. De wereld wordt eene woesteny,
waer de een den andere tracht in lagen te trekken, en hem gebonden op pynbanken
te folteren. De lach, dien men op hetwezen van eenen vriend ontwaert, schynt ons
huichelary en spot; de weldaed die men zou aenbieden, schynt slechts uit baetzugtige
inzigten voort te vloeijen; de onnoozelheid schynt ons bedrog, en de goedheid eene
berekening, de edelmoedigheid eene dwaesheid, en het medelyden eene zwakte.
Dan schynt ons de misdaed de eenige God die op aerde aenbeden wordt en de
ondeugd is niet meer afschrikkelyk!.... Doch wat wil ik u die afschilderingen
voorbrengen!’ ging Frans mistroostig voort ‘Uwe zuivere ziel, Clotilde, heeft nimmer
nog met de besmeurende wereldsche zielen in aenraking geweest; uw rein en opregt
gevoel heeft nimmer nog tegen valsche en huichelende gevoelens gebotst; uwe
levenspaden zyn
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tot hiertoe effen en gemakkelyk geweest: gy hebt tot hier toe in eenen heiligen
dampkring geleefd. De stem der wereld heeft uwe ooren nog niet verscheurd, de
doornen, op de aerdsche paden gestroeid, hebben uwe voeten nog niet gewond;
het verzengend licht der maetschappy heeft uw oog nog niet beschadigd; hare
zware klamme lucht heeft uwen reinen boezem nog niet benepen; hare
grondstellingen hebben uwen geest nog niet verward en uw rein bloed is nog nooit
door wereldschen gloed ontstoken geworden!.... o Meisje! gy zyt gelukkig en uw
heil is onberekenbaer!...’
‘Frans, Frans, spreek toch zoo hopeloos niet’ zegde Clotilde, terwyl tranen bereid
waren hare oogen te ontspringen. ‘Neen, neen, spreek zoo niet; hebt gy dan geene
vrienden die u lief hebben, die u achten en u weten naer waerde te schatten?...
weet gy dan niet dat uw geluk het onze is, dat wy alle opofferingen zouden doen
om u gelukkig te zien, kent gy dan onze harten niet, Frans, kent gy dan myn hart
niet?’
‘Ik weet dat gy een heilig meisje zyt, Clotilde; ik weet dat uwe ziel rein is als die
eens engels... o Vergeef my dat ik zulke woorden heb uitgesproken; zy kunnen niet
dan uw gemoed ontrusten.... Ik verdwaelde! Vergeef my dat ik u klagten heb laten
hooren, die my nimmer, zelfs niet in de tegenwoordigheid van mynen vriend Frederik,
uit den mond zyn gevallen.... Gy, engel der hoop, moest ik voor uwe oogen de
wanhoop afschilderen!...’
‘Genoeg, genoeg, Frans; ik gevoel uwe smarten; ik kan ze begrypen en myn harte
breekt, wanneer ik myne ommagt om u te troosten moet bekennen..., God weet wat
ik al doen zou, om eenige verzachting aen uw
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lyden te kunnen toebrengen. Doch ik ben een zwak meisje, en myn wil moet zich
by wenschen bepalen; wat myn hart gevoelt, kan ik u niet uitleggen; daerin heeft
zich eene warme deelneming in uw lot opgedaen en geene opoffering zou my te
zwaer wezen.’
‘Die woorden alleen, goede Clotilde, zyn my als een verzachtende balsem.... Doch
denken wy aen dit alles niet langer; myn boezem klopt reeds bedaerder; myne ziel
heeft rust herkregen en het schynt my of een zware last van myn hart is
weggenomen.’
Nog eenen langen tyd bleven de twee jongelieden in gesprek. De samenspraek
werd allengs kalmer en de kreten der droefheid van Frans wierden ook allengs door
de afschildering van zachtere gevoelens vervangen. Dan die zachte woorden van
den jongeling deden niet minder indruk op het gemoed des meisjes en, wanneer
beide tot het gezelschap der vorige vrienden terug keerden, voelde zich Clotilde
den boezem wel niet diep geschokt, zoo als by het begin der samenspraek; maer
toch ontroerd, en eene onrust, door eene verre hoop in de toekomst verzacht, woelde
in haer gevoelig hart rond en deed haer, gedurende het overig van dien dag,
verstroeid en droomachtig voorkomen.
Die toestand van het lieve meisje ontsnapte aen het klaerzigtige oog van Elisa
niet, en ongetwyfeld geschiedden er nog dien zelfden dag, tusschen de twee
vriendinnen van die gemoedsuitstortingen welke het bezwaerde hart verligten en
de vriendschapsbanden telkens nauwer toesluiten.
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XXI. Hoofdstuk. Vervolg van het dagboek van Frederik.
Dusseldorf, 3 September.
Met welk genoegen overlas ik daereven myn dagboek. De verzuchtingen, de
verlangens, welke weleer uit myn hart stroomden, zyn verwezenlykt geworden. De
zucht naer liefde is door liefde beloond. Elisa, myn engel, myne heilige, zal myne
gade worden. Ik zie reeds het gewenschte tydstip te gemoet, waerop de band des
huwelyks, die toch niet sterker kan zyn dan de band der liefde, ons voor eeuwig zal
aen elkaer echten en ons het regt voor de gansche wereld zal geven, van geene
enkele uer meer van elkander gescheiden te zyn. Die gedachte doet myne ziel in
hemelzaligheden vlotten.......
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Brave vriend Frans! wat ben ik hem toch niet verschuldigd! Nimmer had ik aen
mynen vader myne liefde voor Elisa durven bekennen en zyne toestemming tot myn
huwelyk vragen. Niet dat ik voor den braven man beschaemd ben, niet dat ik zyn
antwoord duchte; maer, ik weet niet, het zou my moeijelyk, onmogelyk geweest zyn,
over myne hemelsche liefde sprekende, verpligt te zyn, de wereldsche belangen
daer tusschen te brengen. Myn gevoel is te heilig, te verheven om het met stoffelyke
dingen te mengen. De goede Frans heeft dien pligt voor my vervuld en ik heb slechts
met een ja moeten bekrachtigen wat hy aen mynen vader gezegd heeft. - o Ik had
die gewigtige samenspraek wel willen afluisteren. My dunkt, ik zie den vriend Frans
beginnen, met zyne fyne tong en zyn fynste advokaten gelaet. - Hy heeft over eene
gewigtige zaek te spreken en verzoekt de grootste aendacht van mynen vader. Hy
begint uren ver van het echte onderwerp; doch met rasse schreden nadert hy en,
als eene bom, valt het echte woord nu in het midden van het gesprek. Myn vader,
de brave man, zit verpletterd: hy had zich daeraen niet verwacht. Hy wryft met de
hand eerst eenige keeren over de kin, bedenkt zich eenigen tyd, doet een aental
vragen, welke de slimme Frans met de grootste spitsvinnigheid - God weet wat hy
al gezegd heeft! - beantwoord; en eindelyk stemt de goede man toe, en reikt zyne
hand aen den afgeveerdigde. Beide zyn even statig; want zy hebben eene groote
zaek beslist: de eene heeft den andere doen toestemmen in eene zaek waerover
de hemel reeds lang uitspraek gedaen heeft. - o Ik had dit tooneel willen afspieden!
Dan, het is om het even. Frans heeft my éenen groo-
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ten dienst bewezen, en de ontsteltenis, welke ik later gewaer wierd, wanneer myn
vader zyn woord in de tegenwoordigheid van allen bekrachtigde, heeft my genoeg
overtuigd, wat ik zou gevoeld hebben, indien ik zelve myne zaek had moeten
bepleiten. Ook Elisa was op dien stond diep ontroerd. Hare zachte wangen waren
door eenen hoogen blos bekleurd en, wanneer myn vader ons beide, als zyne
kinderen, aen den boezem sloot, kon zy hare tranen niet meer bedwingen en weende
van blydschap..... Hoe edel en grootsch gedroeg zich vrouw Klara, en hoe bewoog
zy ons aller harten, door de bondige woorden welke haren mond ontvielen, en die
voorzeker uit het diepste van haer rein en gevoelig hart opwelden!
Het was een blyde dag voor het gansche huisgezin; eene stille vreugde stond op
ieders gelaet uitgedrukt en meer dan eens zegde myn vader met een innig genoegen:
‘Wat zal moeder verwonderd staen zien, wanneer ik haer dit nieuws zal
aenkondigen!..... Wat zal zy vurig verlangen hare schoondochter, te zien!’
Frans was verheugd zoo als ik hem sedert eenigen tyd niet meer gezien heb.
Hoe geestig en zacht schertsend was zyne tael; hoe stroomden de spitsvinnige
woorden hem van de tong!.....
Het was, om zoo te zeggen, overdreven en ik zou byna geloofd hebben, dat dit
alles niet natuerlyk was, dat hy zich zelven de vreugd als pligt had opgelegd en
vrolyk wilde zyn.... Ik ben nog te meer in die gedachten versterkt, daer ik hem later,
wanneer hy zich alleen waende, heb gade geslagen, en dacht te bemerken, dat
alsdan zyn wezen eene gansch andere uitdrukking kreeg en als met een nevelkleed
van droefgeestigheid overtrokken wierd.....
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Myne zuster was ook sterk aengedaen. - Die goede Clotilde, met welk een gevoel
drukte zy niet den zusterkus op de wangen van Elisa! Zy kon hare vreugdetranen
niet bedwingen, en had alle moeite om het weenen te staken, o Zy heeft ook eene
uitgelezene ziel! Zy is zoo diep getroffen geweest, dat zy den ganschen avond eene
tint van weemoedigheid op het fyne gelaet bewaerd heeft. Zy scheen my als iemand
die de noodwendigheid zou gevoeld hebben om zyn gemoed uit te storten en daervan
tegengehouden werd. Ik ben zeker dat, indien zy zich met my of met Elisa alleen
had bevonden, zy eenen vryen stroom aen hare tranen gegeven had en daerdoor
haren boezem zou verligt hebben.... Goede, al te teêrhartige zuster.....
Ik heb daer nog lang op nagedacht. - Neen, die ontroering, die gevoeligheid myner
zuster was niet natuerlyk. - Het gedenkt my niet dat de vreugde ooit een zulkdanigen
indruk op de ziel van Clotilde gedaen heeft. - Zy is immers niet droefgeestig van
inborst, zy is wel gevoelig; maer toch niet zoo weemoedig....... Neen, nog eens, die
ontroering was buitengewoon; zy was niet natuerlyk, zoo min als de blydschap van
Frans.
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4 September.
Ik heb myne zuster met aendacht blyven gadeslagen, en ik heb de zelfde tint van
zachte weemoedigheid op haer gelaet terug gevonden. Ik heb met haer gesproken,
en het scheen my dat haer gemoed vol was en als bereid om zich te laten
uitstroomen. Ik heb haer niet willen ondervragen. Mogelyk, dacht ik, weegt er iets
op hare ziel dat zy geheim wil houden, en ik wil haer dit geheim niet afvragen. - Kan
ik haer troosten, dan zal zy wel de eerste spreken: ik ken haer hart en zy kent het
myne.....
Neen, ik wil die gedachte niet verder onderzoeken. Neen, dat is hoonend voor het
hart, voor de reine zuivere ziel myner zuster, myner geliefde Clotilde. Neen! dat kan
niet zyn: - zy zou myn geluk benyden, afgunstig over myn lot wezen?...... o Zy, die
tot haren laetsten druppel bloeds voor my zou ten beste geven; zy, die my zoo vele
proeven van zelfsopoffering, van tedere zusterliefde gegeven heeft, zy zou myn
geluk met nydige oogen kunnen aenzien? Neen, neen, dat is onmogelyk; de helsche
satan heeft my die gedachte ingeblazen! Krenken wy het zuivere gemoed van het
brave meisje niet met daer langer op te denken......
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Eene lichtstrael doet zich voor mynen geest op. - Myne eerste gedachte was
hoonend, ja, en toch zal zy my mischien op den regten weg der ontdekking gebragt
hebben............ Zou het waer kunnen wezen!......... En zou zulks een goed gevolg
kunnen te weeg brengen?.... Ik wil niet langer in die pynigende onrust blyven. Ik
moet myne zuster spreken, zoo haest mogelyk spreken,...... en, ja, zy zal my haer
hart openen.....
Eene uer lang heeft zy op mynen boezem geweend. Arme en mischien zalige
Clotilde!.....
‘Zuster’ zegde ik ‘gy moet my uw hart openen; er is een geheim dat uwen boezem
drukt, eene smart die uwe ziel ontroert..... Spreek, Clotilde: onze zielen hebben zich
immer verstaen en zullen zich nog begrypen?’
‘Broeder, ik ben ongelukkig!’ snikte zy ‘diep rampzalig!’
‘Gy doet my beven, Clotilde; spreek verder.’
‘Voor u’ ging zy voort ‘is de liefde eene bron van heil en geluk, voor my zal de
liefde eene bron van rampen en onheil wezen. Wanhopige droefheid staet my in de
toekomst te wachten......’
‘Gy bemint, Clotilde?’
‘Ja, ik bemin, Frederik, uit al de krachten myner ziel bemin ik; doch ik bemin
alleen.’
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‘Dien gy lief hebt, kan dan de weerde uwer ziel, de edelheid uws harten niet schatten;
mits hy ongevoelig blyft.... Zeg, zuster, gy antwoordt niet?....’
‘Wat zal, wat kan ik antwoorden! Hy kent myne gevoelens niet; hy weet niet wat
er in myn hart omgaet, en het is aen my niet dien drift te openbaren....... En dan,
wat zou het my baten! Eene andere liefde heeft weleer zyne ziel gansch overheerd.
Die liefde is mischien nog niet gansch uitgedoofd, en wie weet of de herinnering
nog ooit zal verdwynen. o Hy ook is ongelukkig, diep ongelukkig.....’
‘Ik geloof u geraden te hebben, zuster’ riep ik ‘het is myn vriend Frans.....’
‘Spreek niet verder! broeder, ja, hy is het; heeft hy u ook het verhael zyner eerste
liefde niet gedaen?’
‘Ja, zuster.’
‘En merkt gy niet op hoe ongelukkig hy is by de herdenking; die droefheid is nog
liefde....’
‘Gy bedriegt u mischien, lieve zuster; die droefheid is door het rampzalig einde
van die weleer zyne minnares was, veroorzaekt. Ik wil uwe hoop niet misleiden;
doch het is slechts eenige dagen geleden, dat ik met hem over zyne droefgeestigheid
sprak en hem daervan, in name onzer vriendschap, rekening vroeg, zoo als ik thans,
uit broederliefde, by u doen, myne lieve Clotilde, en openhartig heeft hy ook op
myne vragen geantwoord en my het geheim zyner treurigheid gezegd.’
‘En dit geheim, broeder?’
‘Zie hier zyne eigene uitdrukkingen; ik herinner ze my nog: thans, zegde hy, dat
ik de laetste woorden van haer gehoord heb, is het my een pynigend gedacht van
in mynen boezem geene liefde meer te ontdekken en te
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voelen dat alles, buiten het medelyden, gestorven is. Ik zou haer nu nog willen
beminnen met al den drift dien ik weleer voor haer gevoeld heb en ik kan niet.....’
‘Hy heeft my byna in den zelfden zin gesproken’ zegde myne zuster ‘ja, nu herinner
ik het my....’ en eene strael van hoop vertoonde zich op haer bleeke gelaet.......
‘Doch’ ging zy, na eenige stonden, voort ‘wat geeft zulks dan nog?..... Hy bemint
geene andere meer; maer zal ik daerom digter tot zyn hart genaderd zyn en blyft
myn toestand niet even hopeloos?’
‘Gy zyt niet regtveerdig, myne zuster.’ hernam ik ‘Neen, uw toestand is niet
hopeloos, en die woorden welke Frans met een opregt gemoed - hy kan het niet
anders - gesproken heeft, die woorden zeggen veel, oneindig veel....... Neen, zuster,
gy moet niet wanhopen.’
Niettegenstaende die verzekering hernamen hare tranen in overvloed, en ik voelde
op myne borst de hygende kloppingen haers benauwden boezems.
‘Clotilde’ zegde ik eindelyk ‘ik heb u nimmer als eene zwakke vrouw aengezien.
Wees dan nu ook sterk; tracht de kalmte in uwe ziel terug te roepen. De tyd zal uw
geluk voltrekken of leniging aen uwe smart brengen. Tracht de droefheid van uw
gelaet te verdryven, zoo zal zy ook allengs uit het hart verdwynen, indien er zich
geene hoop opdoet. - Ik besef uwen toestand, lieve zuster; voortaen zult gy niet
meer alleen weenen; uw broeder zal zyne tranen by de uwe mengen. Dagelyks
zullen wy te samen over uwe liefde spreken. Wildet gy uw hart aen Elisa ook openen,
zy is ook bekwaem om uwe ziel te verstaen, en zal u troosten en moed geven.’
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‘o Zy heeft met my reeds geweend, broeder; want het is eene zuster die in myne
smarten deelt. Ik heb voor haer geene geheimen.’
‘Heb dank voor dit vertrouwen, lieve zuster; Elisa verdient zulks. Thans zullen wy
te samen voor uw geluk kunnen zorgen, of u troosten en moed in het hart spreken.’
Lang nog duerde onze samenspraek en wanneer Clotilde my verliet, was zy toch
meer bedaerd en eene strael van hoop scheen zelfs in haren boezem gedaeld te
zyn...... Ongelukkige zuster, ik voel niet dan te wel de ramp die u drukt. - Wat zal
van dit alles het einde wezen? - Frans, myn vriend, myn goede vriend, wat zou uw
edelmoedig hart gevoelen, indien gy van dit alles onderrigt waert!....... Wat zal ik
doen om myne zuster te troosten? Mag ik spreken, moet ik spreken? Wie zal my
dat raedsel oplossen?....... Neen, spreken mag ik niet; de eer myner zuster gebiedt
my de strengste geheimhouding. - Zoo zegt ten minste de wereld....... Doch is dat
geen valsch gevoelen, geene overeenkomst, geene huichelary?..... Myn geest
verliest zich in die bedenking; één woord, één wenk ware soms genoeg om het heil,
het geluk van twee zielen, die my zoo duerbaer zyn, te bewerken, en ik mag dit
woord niet zeggen, ik mag dien wenk niet geven: - want de eer myner zuster verbiedt
het my. - Die grondstelling schynt my niet juist, en ik moet daerop nadenken......
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Welhoe! de maget die in hare ziel eene reine liefdevlam gevoelt; die in het geheim
eenen man aenbidt, die alleen op aerde haer kan gelukkig maken, zou dit gevoel
immer in haer hart moeten begraven houden en nooit zou zy het eerste woord
mogen zeggen, den eersten stap mogen doen? - Vooroordeel! menschelyke
dwaling!.... Waerom zou dan door den man den zelfden regel niet moeten in acht
genomen worden! Bezit dan het hart des jongelings minder eerbaerheid dan dit der
vrouw?....... - Wie van ons, ik of Elisa, heeft de eerste gesproken?..... - Ik weet het
niet. - Onze zielen, geloof ik, hadden zich reeds alles gezegd, alvorens het eerste
woord van onze lippen rolde..... Zou het ook zoo niet voor Clotilde en Frans moeten
wezen?..... Eilaes! de zaek wordt voor my allengs meer duister!...... Kan er geene
andere ware liefde bestaen dan die welke ter zelfder tyd in twee zielen geboren
wordt! Mag niemand de eerste zyn om te beminnen?....... Ik durf daer niet op
antwoorden. - Ongelukkige zuster. - Wachten wy; mogelyk zal dit zwarte uitzigt zich
allengs opklaren......

5 September.
Ik heb met Elisa over de smarten myner zuster gesproken. Zy heeft hare droefheid
by de myne gevoegd; wy hebben lang over den toestand van Clotilde nage-
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dacht, verschillende gevoelens zyn geopperd geweest; doch wy zyn tot geen besluit
kunnen komen. Die verpligte werkeloosheid is pynigend.
Ik heb den vriend Frans goed gadegeslagen; doch niets buitengewoons in zyne
handelwyze kunnen ontdekken. Hy is voor myne zuster, zoo als hy immer geweest
is: vriendelyk en dienstveerdig. Mischien is hy meer eigen en gebruikt hy minder
pligtplegingen met haer en dat is geen goed teeken. Gevoelde hy liefde, hy zou
beschroomd wezen. - Clotilde gedraegt zich weerdig in zyne tegenwoordigheid; zy
is gespraekzaem en doet alle haer best om haer inwendig gevoel verborgen te
houden. Handelt zy, dus doende, met wysheid? Ik zou het niet durven beslissen......
Waerom toch verstaet de ziel van Frans die myner zuster niet? Beide zyn rein en
zuiver, alsof zy op het zelfde oogenblik door den Almogende op de wereld
afgezonden geweest waren: hare vereeniging zou niet dan gelukkig kunnen wezen.
Ik weet het niet; maer het schynt my, dat de menschen welke wy voorzigtig en
scherpziende noemen, het byna altyd slechts voor anderen zyn, en hunne
eigenschap verliezen, wanneer zy ze voor zich zelven zouden
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moeten gebruiken!..... Waerom ziet de anders zoo slimme Frans toch niet dat er,
naest zyne zyde, eene ziel is die naer zyne ziel verlangt; dat er eene maegd naest
hem stapt, voor wie hy de uitverkoren, de eerste der schepsels is? Waerom leest
hy in de oogen van Clotilde niets meer dan wat haer mond zelf bekent; waerom
raedt hy hare liefde niet?...... o Ik heb het dikwils nagedacht - en Wolfang had wel
gelyk - de wetenschap bestaet by Frans in eenen hoogeren graed dan het gevoel.
Hy kan tot de verhevene geestbeschouwingen niet opklimmen en het profetische
voorgevoel is hem in geene ruime maet toegedeeld geworden. Hy is een voorbeeld
van maetschappelyk mensch, hy is de verfyning van het stof, hy is het
grondvoorbeeld der aerdsche beschaving: eene schoone hoedanigheid; doch die
niettemin voor de verfyning der ziel moet onderdoen, zoo als het stof voor den
geest.....
Myn heil is groot, is onbeschryflyk! De liefde van Elisa verzaligt my! doch hoe veel
grooter nog zou myn heil niet wezen, indien ik dien zweem van droefgeestigheid
van de lieve gelaetstrekken myner zuster mogt zien verdwynen. Hoe onuitsprekelyk
groot zou myne vreugd niet zyn, indien ik die twee zielen, die zoo vast aen de myne
verbonden zyn, ook aen elkaer gesloten zag; indien Frans myne zuster begrypen
kon en hare liefde met wederliefde beantwoordde. - Doch, ik twyfel aen zoo een
geluk. Mischien is het hart van Frans, door zoo vele smarten reeds geschokt, voor
de liefde ongevoelig geworden, mischien komt de droefgeestigheid, die op zyn
gelaet zweeft, voort uit eene soort van afkeer welken hy voor de gansche menschheid
begint te gevoelen!..... Doch, neen, zulks mag ik niet veron-
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stellen: daervoor is zyn hart te grootmoedig. En toch zyne vriendschap voor my is
dezer dagen niet verflauwd. Ik vind immer by hem het zelfde zachte medelyden,
dezelfde deelneming in myne smarten en in myne vreugden. Nog dagelyks geeft
hy my de klaersprekendste bewyzen zyner innige verbroedering en aengekleefdheid.
Neen, neen, ik mag, ik wil onze heilige vriendschap met zulke vernederende
gedachten niet bezoedelen. Frans is my een heilige vriend, en zal my zulks blyven,
dan zelfs, wanneer hy, in stede van liefde, afkeer voor myne zuster gevoelde.....
Maer neen, kende hy het meisje, hy zou niet ongevoelig voor haer kunnen blyven.
Doch hoe zal hy daervan onderrigt worden? Wie zal hem doen zien, indien hy zelf
de oogen niet opent?......
Treurige toestand! Arme Clotilde!.....
Of zou de liefde voor eeuwig in het hart van Frans zyn uitgedoofd; zou dit heilig
gevoel in zyne ziel gedood zyn, en zou zyn boezem voor geen vrouwenschepsel
meer kunnen kloppen?....... Neen, dat ook kan ik niet gelooven; want dan eerst zou
hy diep rampzalig geworden zyn, en ik zou van zyn geluk moeten wanhopen.
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7 September.
Eene strael van hoop heeft zich voor mynen geest opgedaen. Elisa ook heeft er
een goed voorteeken in gezien.
Frans bevond zich vandaeg alleen in de kamer, waer Elisa en myne zuster zich,
gewoonelyk eenige uren, dagelyks bezig houden met borduren of eenige andere
dier vrouwen werken, waervoor eene fyne hand noodig schynt. - Ik was met Elisa
tot by den ingang van het vertrek genaderd; doch wy wederhielden ons binnen te
treden, daer onze opmerkzaemheid jegens onzen goeden vriend eensklaps gaende
gemaekt werd. - Frans hield zich onledig met het borduerraem van Clotilde te
bezigtigen; hy had zich in den zetel myner zuster geplaetst en raekte met zyne
vingers de rykgekleurde bloemen aen, welke in zyde op het raem gewerkt waren.
Eene zekere tevredenheid, een stil inwendig genot stond op zyn aengezigt geprent:
het scheen als of hy met die prachtige bloemen eene inwendige samenspraek hield,
als of hy zyne gedachten aen die stoffelyke kunstvoortbrengsels wilde mededeelen.
Ook de kleine werktuigen, welke zich op het raem bevonden, nam hy in zyne handen
en drukte dezelve zachtjes, als dacht hy dat daerin eene zekere kracht besloten
was, welke hy tot zich wilde trekken. Soms ook bragt hy ze aen den mond, als wilde
hy er eenen zoen op plaetsen. - Eenen langen tyd bleven ik en Elisa in die
bespieding, welke door het zuiver van onze gevoelens en inzigten gewettigd was,
voortgaen, tot dat wy eindelyk den braven vriend, als in eene diepe mymering
verzonken, in den leunstoel
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zagen neêrglyden en, met eenen zachten glimlach op het wezen, onroerbaer blyven
zitten. - Alsdan verlieten wy stil onze plaets en trokken terug, ons wel wachtende
die mymering te komen stooren. - Zou men van eenen verliefden eene andere
handelwyze kunnen verwachten? Ongetwyfeld! dat is een goed voorteeken. Hopen
wy zonder van dit alles aen myne zuster te spreken. Het zou haer des te meer
pynigend wezen, indien wy ons in die hoop bedrogen vonden en dit alles slechts
aen eenen luim van Frans moest toegeschreven worden... Want wie weet of hy wel
eens aen Clotilde dacht! Mischien herinnerde hem die prachtige bloemen blyde
dingen van vroegere jaren; mischien, eilaes! dacht hy slechts aen de eene of andere
vreugd zyner eerste liefde........ Doch, neen verwyderen wy die gedachten en hopen
wy.

13 September.
Onze hoop versterkt zich. - De vriend Frans zet geenen stap meer of die stap wordt
bespied; hy spreekt geen woord meer, of dit woord wordt ontleed en wy zoeken
naer deszelfs uitgestrektste beteekenis; hy mag niet de minste daed verrigten of
twee pensoonen zyn aendachtig, om de oorzaek en het doel dier daed op te sporen;
geen blik mag hy werpen of wy zien waer die blik naer toe vliegt en wat hy zeggen
wil.....
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Waerlyk, indien onze inzigten iets anders dan het heil en geluk van twee zielen, die
ons zoo naer verbonden zyn, ten doel hadden, wy zouden over onze handelwyze
moeten blozen; thans echter zullen wy met moed en hoop voortgaen.....
Ja, onze hoop is versterkt geworden! Indien wy goede opmerkers zyn - en wie
zou daeraen durven twyfelen, wanneer het eene zaek geldt die ons zoo duerbaer
is - indien wy goede opmerkers zyn, zeg ik, dan is onze vriend Frans voor Clotilde
niet ongevoelig... Wanneer wy allen in gezelschap zyn, is hy vrolyk en geestig, en
Clotilde zou voor hem niets meer dan een van ons schynen, zoo wy niet soms
bemerkten dat de jongen van tyd tot tyd, dikwyls zelfs, een gestolen blik, zoo als
men zegt, op het meisje werpt. - Bevindt hy zich, hetzy op de wandelingen, hetzy
in den tuin, met Clotilde alleen, dan is zyne handelwyze geheel anders; in stede
van vrolyk is hy droefgeestig en byna sprakeloos; hy schynt zich niet goed in zynen
schik te voelen, en zyn wezen duidt eene zigtbare onrust aen. Zoo zeer wy ons best
doen, om, op de wandelingen, by voorbeeld, zoo ver mogelyk van hem verwyderd
te blyven, zoo zeer wendt hy integendeel alles aen, om zich telkens by ons te
vervoegen. - Kan hy eenige dier kleine diensten, welke de wellevendheid
medebrengt, aen myne zuster bewyzen, o dan ziet men de voldoening als op zyn
gelaet uitblinken, en wanneer myne zuster hem dan eenige zachte woorden
erkentelyk toestuert, dan ontwaert men weleens eenen ligten blos op zyne wangen,
en zoo Clotilde opmerkzaem was, zou zy, ik ben er verzekerd van, zynen arm tegen
haren arm voelen beven. - Dan, de geliefden zyn voor zich zelven weinig op-
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merkzaem, en zien zy iets, dan zyn het gewoonelyk slechts de dingen die hun gevoel
tegenwerken. - Voor eene verliefde ziel weegt de vrees immer zwaerder dan de
hoop......
Van dit alles hebben wy niets aen Clotilde willen zeggen. Wy geven haer hoop
zoo veel wy kunnen; doch het zyn slechts woorden en wy zouden niet durven zeggen
waerop onze hoop gebouwd is - want, wie weet, niettegenstaende dit alles: ons
schoon gebouw kan nog wel slechts een luchtkasteel wezen...... Ook voor ons is
de vrees krachtiger dan de hoop.

Zelfden dag.
Daer even is Frans in myne kamer getreden. Hy wilde met my een gewigtig gesprek
houden.
Die woorden ontstelden my hevig. Wat ging hy my zeggen? Een gewigtig gesprek?
Ik drukte hem de hand, en antwoordde niet. Intusschen liet hy zich in eenen zetel
naest my neêrvallen en, terwyl er als een nevelkleed over zyn aenzigt lag, begon
hy, met eene zachte stem, na eerst eenige keeren met de hand over het voorhoofd
gewreven te hebben:
‘Myn goede Frederik, myne vreugde is groot, wanneer ik u thans beschouw: gy
zyt volkomen genezen, en weldra zult gy volkomen gelukkig wezen.’
‘Uwe groote vreugde is weinig zigtbaer, myn goede
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Frans’ zegde ik ‘op uw wezen staet slechts droefgeestigheid en verborgen hartewee
te lezen.’
‘Men kan en ten hoogsten verheugd zyn’ hernam Frans ‘en terzelfder tyd
droefgeestigheid in het hart gevoelen....... Doch spreken wy daer niet over. Gelooft
gy my niet, vriend, wanneer ik u zeg, dat uw geluk my de hoogste vreugde doet
smaken.’
‘Ik twyfel daer niet aen; maer weet gy dan ook ter zelfder tyd niet, dat myn geluk
niet volmaekt kan wezen, zoo lang ik mynen vriend lydend zie; of denkt gy dan dat
de vriendschap min krachtig in mynen boezem spreekt dan wel in uw hart....’
‘Ik weet het, Frederik’ en een traen parelde op den wang van Frans, terwyl hy
myne hand met diep gevoel in de zyne klemde; ‘o ik weet het, Frederik; doch wees
om my niet bekommerd, ik bid u; stel uwe ziel gerust. De droefgeestigheid, welke
gy by my ontwaert en die ik u niet wil verbergen, zal weldra overwonnen worden,
en ook deze smart zal ik te boven komen...... Doch laet my myne gezegde hernemen.
- Ik herhael u dat gy thans genezen zyt, Frederik, en weldra ten vollen gelukkig zult
wezen, daer gy uwen hoogsten wensch zult vervuld zien. - Welnu, zoo lang gy myne
hulp en zorgen noodig hadt, zoo lang ben ik getrouw aen uwe zyde gebleven. Thans
kunt gy myne hulp en zorgen missen, en onze vriendschap, die toch eeuwig zal
blyven, zult gy ook kunnen derven, daer gy dezelve in de liefde van Elisa ruimschoots
zult vergoed vinden...’
‘Wat beteekenen die woorden!’ onderbrak ik, met eene diepe verslagenheid.
‘Frans, Frans, tot welk besluit wilt gy daermede komen?’
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‘Zie hier, myn goede vriend’ vervolgde hy’ Wanneer ik den dag uwer huwelyksfeest
zal hebben bygewoond, wanneer ik uw geluk door onbreekbare banden zal bezegeld
zien, zeg ik u, voor eenen langen tyd mischien, vaerwel, en des anderen dags vertrek
ik. - Ik heb de kunst, sedert eenigen tyd, verwaerloosd; ik wil myne schade inhalen
en ik begeef my naer Italiën om er de groote meesters te gaen bewonderen en
betrachten.’
‘Dat zal niet waer wezen!’ riep ik ‘neen, dat kan niet geschieden! onmogelyk!.......’
en uit mynen stoel opspringende, wandelde ik, door verbaesdheid als geslagen,
eenige keeren op en neêr in het vertrek. ‘Neen, vriend’ hernam ik ‘dat kan niet
geschieden! God! God!’
‘Wees bedaerd, Frederik’ zegde hy ‘wees bedaerd, ik bid u; onze schieding zal
immers niet eeuwig wezen.’
‘Welhoe!’ riep ik, zonder op die laetste woorden acht te geven ‘welhoe! gy zoudt
my slechts als een knecht gediend hebben, als een betaelde ziekendiener opgepast,
als een heilige vriend myne ziel en met haer myne lichaems krachten opgebeurd
hebben; gy zoudt slechts de makker myns ongeluks geweest zyn; gy zoudt slechts
de smarten met my hebben gedeeld - en, nu het geluk zich voordoet, nu blyde dagen
de droeve tyden vervangen, nu zoudt gy my vlugten; nu zoudt gy met my geene
vreugde willen smaken, en niet willen genieten van het heil dat gy voor my bereid
hebt!.... Maer weet gy dan niet, Frans, dat ik u alles, alles, verschuldigd ben! zeg,
weet gy het niet!’
‘Spreken wy daer niet over, Frederik, en nog eens
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bedaer toch. Geloof my, ik moet het land verlaten; myn geluk, de rust myner ziel
hangen daervan af.’
‘En wie, hernam ik, zal u beter kunnen troosten dan wy, uwe vrienden?’
‘Ik zal my zelven troosten, Frederik, en niemand anders kan het. o Stem in myn
voornemen toe; ik vraeg het u in den naem onzer heilige vriendschap!’
Ik bleef eenige stonden sprakeloos. Nu eerst schoot my te binnen dat het vertrek
van Frans, voor eeuwig mogelyk, de hoop doodde van hem met myne zuster
vereenigd te zien. En wat moest er dan van Clotilde geworden! - Myn boezem was
fel geschokt op dat oogenblik, duizende gedachten doorzweefden mynen geest en
ik wist niet waeraen my vast te klampen. Eindelyk sprak ik:
‘Welaen, myn vriend, ik zal u niet langer tegenspreken.’
‘Goed zoo!’ viel Frans in de rede.
‘Doch’ ging ik voort ‘laet my toe u eenige vragen te doen. - Ik vraeg u niet of gy
openhartig zult antwoorden; daervan ben ik verzekerd!.....’
‘Spreek, beste vriend, spreek.’
‘Is uwe oude liefde voor Teresa’ zegde ik op eenen statigen toon ‘gansch in uwe
ziel gestorven?’
‘Ik heb u daer reeds genoeg over gezegd, Frederik.’
‘Antwoord my, vriend, ja of neen?’
‘Ik moet u ja zeggen, vriend, en verwyt my die onstandvastigheid; dan, zoo is het
op de wereld: niets is eeuwig, en ik vind daer eene zachte hoop in....’
Dit zeggende, liet Frans het hoofd op den boezem zakken.
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‘Nog eene vraeg, myn vriend’ hernam ik ‘ik heb my ongetwyfeld bedrogen; doch ik
wil daervan de stellige verzekerig uit uwen mond hooren, zeg, myn goede, heb ik
my misgist, wanneer ik dacht en meende opgemerkt te hebben, dat gy in uw hart
een teder gevoel voor myne zuster koesterde?’
Frans werd bleek als een doode; hy verborg zich het aengezigt in zyne beide
handen en mompelde:
‘Wat vraegt gy my, Frederik?’
‘Ik vrees dat ik my zal bedrogen hebben, vriend’ zegde ik ‘doch antwoord stellig
op myne vraeg, en doe my niet langer in onrust blyven. Zeg, is u Clotilde
onverschillig?’
Frans borst in een luid geween los en, tusschen zyne tranen, zegde hy:
‘o Ja, die marteling moest ik nog onderstaen! God! God!’
‘Vriend, gy doet my beven!’ riep ik ‘en myne marteling is zeker zoo groot op dit
oogenblik als de uwe. o Antwoord dan toch!’
Frans stond regt, wierp zich in myne armen, en snikte:
‘Het is om haer te vlugten dat ik vertrek! verstaet gy my niet?’
‘Gy bemint dan, myn vriend?’ riep ik met blydschap uit.
‘Ja!’ zegde Frans ‘en myn ongeluk vergroot daer door!’
‘Gy zult niet vertrekken’ hernam ik, mynen makker met geestdrift op myne borst
drukkende. ‘Neen, gy zult niet vertrekken!......’
‘o Spreek zoo niet, Frederik: begrypt gy dan niet
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wat ik in myne ziel moet voelen en welke schaemte?...’
‘Schaemte!..... neen, dat versta ik niet!’
‘Gy hebt dan mynen toestand niet nagedacht; eene tweede liefde, en dan naer
eens meisjes hand dingen, die my in toestand zoo ver te boven streeft.’
‘Sedert wanneer, Frans, hebt gy ondervonden dat de stoffelyke berekening eenige
kracht op my of op mynen vader bezit?’
‘Maer myn hart, Frederik, is niet waerdig zich aen eene ziel vast te kleven als die
van uwe zuster, welker reinheid nog nimmer door liefde is ontroerd geweest.’
‘Ik doe u slechts eene vraeg, Frans: denkt gy dat gy myne zuster zoudt kunnen
gelukkig maken?’
‘o Daertoe zou my geene opoffering te zwaer wezen; daer voor zou ik bereid zyn
alles te slagtofferen.... Doch verleid mynen geest niet langer, Frederik! ziet gy niet
dat ik mynen drift moet overwinnen........ Dat Clotilde voor my..... o Ziet gy niet dat
ik moet vertrekken!’
‘Op myne beurt te zeggen: bedaer u!’ sprak ik ‘Neen, gy moet, gy moogt niet
vertrekken, myn beste vriend. Ik ben voor u alleen geen goede opmerker geweest;
myne zuster ook heb ik gadegeslagen en, indien ik u alles moet zeggen, zy zelve
heeft my haer gevoel bekend. - Twee zielen die naer elkaer verlangen, vriend,
verstaet gy my?’
‘Zou het waer wezen, vriend! vriend! Neen! ik kan aen zoo een groot heil niet
gelooven..... en toch ik ben harer niet weerdig.....’
En wie zou zy waerdiger kunnen vinden!..... Frans, spreek zoo niet: zich zelven
vernederen, heb ik nimmer als eene deugd aenzien!..... Clotilde kent uwe oude
liefde, niet waer?’
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‘Zy kent die!’
‘Welnu, spreek met haer, spreek zoo als altyd: openhartig, en houd u op de hoogte
die u toekomt...... Belooft gy my zulks te doen?’
Na eene kleine poos stilzwygen, zegde Frans:
‘Ik beloof het u.’
‘Geef my hierop de hand’ zegde ik ‘en nimmer verlaten wy elkander meer!’
Na eenige stonden sprak ik weêr:
‘Op de goede voornemens mag niet geslapen worden, vriend Frans; ga
oogenblikkelyk naer myne zuster, open haer uw hart, en hare ziel zal voor u niet
gesloten blyven. Geloof my, wanneer ik u zeg, dat het goede meisje naer die
samenspraek verlangt.’
Met een kloppend hart is Frans het gasthof uitgestapt en heeft zich naer de
vrouwen begeven.
Ik blyf hem hier terug wachten.
De twee gelieven hebben gesproken. Beider harten hebben zich ontsloten, beider
gemoed heeft zich uitgestort. Hunne droefgeestigheid is thans in vreugde verkeert,
en myne vreugde is er hooger mede geklommen. Nu, ja, nu zal myn geluk volmaekt
zyn!.....
Het moet een gevoelvol tooneel geweest zyn. - Frans heeft my, zoo goed mogelyk,
de woorden herhaeld die er gewisseld zyn. Brave jongen! teêrhartig meisje!
Tot in de bekentenis-zyner liefde, is Frans immer de stoffelyke Frans, de
rekenkundige Frans gebleven. -
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Hy heeft zyn geschokt hart met nauwkeurigheid ontleed en blootgelegd. Hy heeft
dit hart afgeschilderd als weleens door eene andere liefde ingenomen geweest
zynde, er by voegende, dat het thans zich van het oude gevoel zuiverde en weldra,
indien zyne liefde beantwoord werd, gansch gereinigd zou wezen. - Clotilde heeft
hem de hand toegereikt en in eenvoudigheid verhevene woorden gesproken.
Beide hebben eindelyk van vreugde geweend.

14 September.
De zelfde dienst welken Frans my over eenige dagen bewezen heeft, heb ik thans
voor hem moeten vervullen. Ik heb mynen vader de liefde van Clotilde en van mynen
vriend moeten kenbaer maken. Verwonderd stond de brave man, diep verwonderd;
doch ik heb geene moeite gehad om hem de vraeg te doen inwilligen.
‘Twee nieuwe kinderen te gelyk!’ riep hy eindelyk ‘Wat zal moeder te vreden
zyn..... Daer even ontvang ik eenen brief van de brave vrouw, waerin zy met vreugde
over uwe toekomstige vereeniging spreekt. Wat zal zy thans zeggen, nu ik haer een
tweede nieuws van dien aert zal mededeelen........... Ik wil haer vandaeg nog
schryven.......... Clotilde heeft het op zich genomen de belooning van den goeden
Frans te worden: waerdiger kan ik zyne vriendschap niet erkennen. Deze dag is
we-
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derom een der blyde dagen geweest welke in myn leven onvergankelyk staen
opgeteekend.’
Het was eene algemeene uitboezeming van vreugde. Vrouw Klara scheen niet
de minst gelukkige: zy bemint Frans als haren eigen zoon, en Clotilde had reeds
lang haer zuiver hart veroverd.
Frans schynt de gelukkigste der stervelingen. Hy durft thans aen de kracht en de
uitgestrektheid zyner liefde gelooven en, met tranen van vreugde op het gelaet,
heeft hy my reeds meermalen gezegd:
‘Ik zal dan eindelyk eenen vader en eene moeder terug vinden; ik zal geene
verlatene weeze meer zyn.’
De zachte vreugde van Clotilde beschryven is onmogelyk; zy denkt thans aen
geene droefgeestigheid meer; zy is sterk geworden door de liefde van Frans, waervan
zy zich van stond tot stond meer kan verzekeren: hare stille vrolykheid van geest
is gansch terug gekomen, en ik herken weêr de vorige blyde Clotilde. Weldra ook
zal Frans zyne oude natuerlyke blygeestigheid terug vinden, en de algemeene
vreugde kan daerdoor niet dan vergroot worden.

17 September.
Ons beider huwelyk zal op den zelfden dag plaets grypen. Zoo is het beslist. - Den
zelfden dag der verbindtenis vertrekken wy allen naer Antwerpen. Klara
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zal ook medegaen, en bevalt haer het verblyf in de Scheldestad, dan zal zy er
denkelyk voor altyd haren woon vestigen. De twee huisgezinnen of, om beter te
zeggen, de dry zouden er alsdan slechts een enkel meer uitmaken, waer de banden
der tederste liefde en vriendschap al de leden onwrikbaer aen elkaer zouden sluiten.
- o Die gedachte vervult ons aller zielen met eene hemelsche blydschap!..... Welk
een heil, welk een geluk op aerde zal met het onze kunnen vergeleken worden!...
Ik en Frans hebben gisteren den ganschen dag doorgebragt met voor Elisa en
Clotilde de kleinooden te kiezen, welke zy op den bruiloftsdag zullen aendoen.
Kostbaer doch eenvoudig zyn die versiersels. En toch niets kan onze geliefden in
onze oogen schooner maken dan zy zyn. Welk een sieraed kan tegen hare engelen
zielen opwegen! Waer is het opael dat zachter en schoonere kleur bezit dan de
oogen van Elisa, en welk een ryk gesteente, zegt Frans, bezit dien zachten, dien
fluweelen gloed welke in de bruine oogen van Clotilde te ontdekken is? En mag de
glinstering des diamants wel by den zieldoordringenden glans van beider hemelsche
blikken vergeleken worden!.... Beide zullen in de witte zyde gekleed zyn; hare reine
zielen vragen zulk een kleedsel..... De hemelgeesten zyn ook in het wit uitgedoscht.
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22 September.
Alles is geregeld. Morgen zal de plegtigheid des huwelyks plaets grypen, twee
rytuigen zullen in gereedheid zyn en, twee uren na de plegt, vertrekken wy naer
Antwerpen..... naer Antwerpen..... naer myne moeder!...
Ik schryf niets meer. De woorden ontbreken my om myne inwendige vreugde af
te schilderen. Slechts het gevoel alleen kan dit alles beseffen! - Elisa! morgen zyt
gy de myne, onverbreekbaer de myne: uwe goddelyke ziel, uw hemelsch lichaem!
gansch zult gy aen my verkleefd zyn!..... Eeuwig zal ons heil wezen!.....
En gy, Clotilde! en gy, myn goede Frans, myn eeuwige vriend, ook uw geluk zal
onverbreekbaer bezegeld zyn!..... Heil! eeuwig heil voor ons allen!.....
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XXII. Hoofdstuk. Vervolg van het dagboek van Frederik.
Antwerpen, 9 February.
Vier maenden zyn verloopen sedert ons dubbel huwelyk te Dusseldorf gevierd werd.
- Sedert dien stond is myn dagboek blyven toegesloten liggen en ik heb er geene
enkele gewaerwording des harten meer in neèrgeschreven. - Waerom heb ik er niet
meer aen gedacht, om myne gevoelens op het papier uit te drukken?...... o Het is
dat ik te veel gevoelde, dat myne ziel door het heil overstroomd was en dat ik geene
uitdrukkingen, krachtig genoeg, zou hebben kunnen vinden om myne zaligheid af
te schilderen. - De menschelyke spraek is zoo beperkt en het hemelsch gevoel is
zoo onafmeetbaer groot!.....
Thans ben ik nog zoo gelukkig als op de eerste dagen, welke myne verbindtenis
met Elisa volgden doch
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nu is myn hart kalmer geworden; myne zintuigen zyn meer bevredigd en het
wereldsch genot begint allengs voor het heil, dat het hemelsche gevoel my aenbiedt,
ondertedoen: myne gade wordt my weêr allengs heiliger. - Onmagt van het stoffelyke
deel der wereldsche liefde! de gevoelens der ziel zyn alleen onveranderlyk en
eeuwig! de wereldsche vreugden schynen ons allengs minder in waerde en de
hemelsche, de genuchten der ziel, vergrooten immer. Elisa wordt my van dag tot
dag duerbaerder!
En toch, het genot dat de wereldsche liefde ons naest de hemelsche aenbiedt,
is niet te misachten en het is ook een der grootste gaven welke de algoede God
aen de schepsels gedaen heeft. Ik heb, Hem dankend, die gunsten genoten en mag
my nog, ook op eene wereldsche wyze, zalig noemen.
Zou ik my nog dit uitgestrekte genot kunnen te binnen brengen, welk ik de eerste
dagen onzer heilige vereeniging gesmaekt heb? Ik wil trachten myne herinneringen
te ontwaken en hier neêr te schryven wat myn hart gevoeld heeft; al ware het dan
maer enkel om, jaren later, het verhael dier gevoelens eens te herlezen en dezelve
op nieuw te beoordeelen.
Den dag zelven, waerop ons huwelyk plaets greep, vertrokken wy, zoo als het te
voren reeds beschikt was, naer Antwerpen. Klara vergezelde ons en de gansche
reis was slechts eene verzuchting, welke ik uit mynen
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boezem voelde opkomen; ik wenschte enkel om in myne geboortestad aen te komen.
Het was op een middag toen onze rytuigen in de Scheldestad stil hielden. Myne
moeder verwachtte ons en een heilige moederkus, welken zy achtervolgens op den
wang van my en van Elisa en op dien van Clotilde en Frans drukte, scheen ons
allen in het zelfde huisgezin intewyden. - De kennismaking met de moeder van Elisa
was eenigzins statiger; doch weldra hadden de twee vrouwen elkaer begrepen en,
als het ware, gevoeld dat hare harten elkander niet vreemd waren......
Het was feest in onze wooning. De naeste bloedverwanten waren verzocht
geworden en de dag werd in eene stille en gulhartige vreugde overgebragt. Dan,
hoe aengenaem de omgang met de brave lieden der familie ook was, hoe gul de
blydschap in onzen kring ook heerschte, ik had op dien stond slechts oogen en
ooren voor Elisa. Naest haer zitten, met haer aen den arm wandelen, hare zachte
engelenstem langs myne ooren in myn hart voelen dringen, ziedaer wat voor my,
in het midden der vreugden, de grootste vreugde uitmaekte......
Eindelyk de avond naderde en de feestgenoten vertrokken. Wy bleven alleen in
onzen huiselyken kring en nu begon myne moeder ons allen te ondervragen. Van
wederzyden werd er innige vriendschap aenge-knoopt en het wezen van Klara,
myne tweede moeder, verkreeg toen slechts zyne volle gelukzalige uitdrukking en
de tevredenheid over al het gebeurde straelde er op uit......
De avond voerde de nacht aen en nu was het uer daer om zich ter rust te begeven.
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Wanneer men zich onderling den goeden nacht wenschte, vloog Elisa in de armen
van Klara, en beide weenden. - Clotilde stond met hare hand in de hand myner
moeder en eene zigtbare bleeke kleur had zich op haer gelaet verspreid.....
Ik voelde, hy dit zigt, myn gemoed diep geschokt en myn geest verloor zich in
gepeinzen. - Ik begreep op dien stond welk een hartknypend gevoel eene moeder
moet gewaer worden, op het oogenblik dat zy hare dochter, dat zy haer kind in de
armen van eenen echtgenoot ziet overgaen. Op dien stond schynt de moeder afstand
te doen van haer gezag; op dit oogenblik voelt zy dat het hart harer dochter haer
voortaen maer half meer toebehoort; dat er van dien stond af een leven voor haer
kind begint dat dubbel is; doch waeraen zy, moeder, geen deel meer heeft. Haer
kind is voortaen zoo sterk haer kind niet meer; er is eene andere ziel die de ziel van
hare dochter beheerscht; een ander hart dat voortaen de geheimen harer dochter
zal ontvangen; er zullen gedachten tot stand komen, welke slechts door de twee
echtgenoten gedeeld worden en welke voor de moeder, zoo wel als voor de gansche
wereld, zullen verdoken blyven!....... o Die overdenkingen moeten het hart eener
vrouw, eener moeder, folteren en het verwondert my niet, zoo Klara op dien stond
weende en zoo Clotilde moeite had zich uit de omarming myner moeder los te
rukken......
Eindelyk vatte Elisa my by den arm en, ofschoon ik inwendig diep ontroerd was,
voelde ik hare ledematen tegen de myne beven. Wy gingen ons slaepvertrek
opzoeken.
Een zacht houtvuer brandde in de opene kachel en
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verspreidde eene koesterende warmte door de ryk opgeschikte kame. - Ik weet niet
wat er op dit oogenblik in myne ziel omging; doch ik voelde my gansch ontsteld.
Myn boezem klopte hevig en ik durfde myne blikken in de oogen myner gade niet
laten vallen. Elisa ook, langs haren kant, scheen mynen blik te vlugten en beide
bleven wy sprakeloos.....
Ik ging my, nauwelyks wetende wat ik deed, in eenen zetel voor het vuer
neêrzetten. Elisa volgde dit voorbeeld en kwam zich naest myne zyde voegen, terwyl
zy haren arm zachtjes op mynen schouder plaetste. Toen eerst wendde ik mynen
blik op haer gelaet en zag een traen op hare wangen perelen: een traen van geluk;
want haer wezen was door een gevoel van hemelsche vreugden overgoten......
‘Elisa!’ stamelde ik en, ter zelfder tyd mynen arm om haren ranken leest slaende,
trok ik haer zachtjes tegen myne borst. - Zy hield nu hare blikken in de myne gewend
en ik, ik spiegelde my in haer goddelyk wezen:
‘Myne heilige Elisa.......’ sprak ik alsdan ‘myne uitverkorene!’ en ik drukte myne
brandende lippen op haren zachten roozenwang. Dan, verder kon ik niet spreken;
ik bleef, door hemelsche gevoelens overweldigd, op haer staren. - Allengs bragt ik
myn aengezigt digter by het gelaet van Elisa en allengs voelde ik nu ook myne ziel
met grootere weelde overgoten. Onze beider adems mengden zich; onze lichamen
drukten zacht tegen een en ik voelde myne levenswarmte vergroot en het scheen
my dat dezelve zich met de levenskracht myner beminde vereenigde.
Onverstaenbare woorden drongen, by poozen, uit onzen mond en eindelyk zakten
onze lippen op elkaer en een lange zoen, waerin onze twee zie-
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len zich door onzen mond schenen te mengen en van elkaers leven te leven, deed
ons als in het hoogste genot versmelten en de aerde en al wat bestaet voor eenen
stond vergeten.....
Dan, de kalmte daelde eindelyk in myn binnenste terug en nu, eenen meer vrolyken
blik op Elisa slaende, drukte ik haer op nieuw tusschen myne armen en riep:
‘Myne lieve Elisa! myne bruid! myne gade! myn aerdsche en hemelsche engel!....’
‘Frederik....’ zuchtte zy en, hare armen om mynen hals slaende, voelde ik, voor
de eerste mael, eenen zoen van haer my de wangen drukken.
‘Kom, Elisa!’ riep ik ‘kom, myne beminde! myne echtgenoot!.....’ En haer in myne
armen knellende, voerde ik haer van voor het smeulende vuer weg.....
Ik dacht van genot te sterven, wanneer ik, voor den eersten keer, hare leden,
slechts door het fyne linnen bedekt, in myne armen klemde en onze beide lichamen
tegen elkaer voelde raken. - Ik voelde myne ziel en lichaem in Elisa versmelten en
onze vereeniging scheen my zoo innig, dat het my dacht, dat wy thans maer ééne
ziel en één lichaem meer uitmaekten..........................................................
Doch, neen, verder kan ik myn heil niet beschryven. - De menschelyke tael is zoo
zwak, de wereldsche spraek is zoo onvolmaekt, dat zy zelfs het genot, dat de aerde
ons aenbiedt, niet naer waerde kan terug geven........................................
Des anderen dags was ik reeds vroeg ontwaekt en myn eerste blik viel op het
engelen wezen van Elisa. - Zacht en lieflyk als eene rooze lag zy daer, naest myne
zyde, op hel donsige rustbed uitgestrekt; hare blonde
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hairen slingerden, eenigzins zorgeloos, rond haer albasteren voorhoofd en hingen
hier en daer in malsche lokken naest hare zachte slapen en wangen neder. Zy hield
hare fyne lippen een weinig ontsloten en hare ivooren tanden waren half zigtbaer.
Haer satynen boezem golfde zachtjes onder het linnen en nimmer nog had ik zoo
goed den fynen vorm en de donsige huid van haren tengeren hals kunnen
bewonderen. - Eenen langen tyd bleef ik haren slaep gadeslaen; doch eindelyk kon
ik niet langer haer verlokkend wezen beschouwen en drukte eenen zachten kus op
haer blanke voorhoofd. Eene stille mompeling drong zich uit haren mond en, eenen
stond later, opende zy hare blauwe oogen, zoo helder als twee starrenlichten. - Zy
sloeg, met eenen hemelschen glimlach op het gelaet, hare scheutige armen om
mynen hals en schonk my den morgenkus terug.........................................................
Alle wereldsch genot vervliegt, zegt men, en de verzaedheid volgt op alles. - Het is
mogelyk dat het, by gewoone driften, zoo het geval is; doch, wat my betreft, myne
vreugde, myn heil, myn gevoel zyn niet verminderd......... Alleenelyk weet ik, dat
myne ziel zich sterker tegen de diepe gewaerwordingen gemaekt heeft. - Ik voel my
niet meer, zoo als in de eerste dagen na myn huwelyk, door het genot overweldigd;
doch daer door is myn heil niet verminderd; want ik ben thans in staet het aerdsche
genot op eenen hoogeren graed te
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smaken en heb er meer besef van...... Elisa, terwyl zy my van dag tot dag heiliger
wordt, doet my ter zelfder tyd de wereldsche gunsten, welke God ons beschikt heeft,
hooger schatten. - Ik bemin haer in ziel en in lichaem......

11 February.
Ons gansch huisgezin is met vreugd overladen. - Onze ouders schynen door ons
heil als te herleven. - Antwerpen bevalt aen myne gade en Klara, onze moeder, zal
ook voor goed haer verblyf in ons midden vestigen. - Frans zal binnen kort met eene
volmagt naer Dusseldorf vertrekken en het grootste gedeelte der fortuin van Klara
naer Antwerpen overbrengen. Frans is en blyft altyd onze goede behulpzame vriend.
Hy en Clotilde schynen waerlyk voor elkaer geboren; hun heil is zoo groot als het
onze en ik verheug my dagelyks, by de gedachte, van iets aen het volmaken van
dit heil te hebben toegebragt......... - Frans heeft zyne vorige blygeestigheid gansch
terug gevonden en thans kan men klaer zien dat die blygeestigheid uit zyne inborst
voortvloeit en niet, zoo als vroeger, door de onderdrukking van zyn gemoed is
voortgebragt.
Wy hebben het gebruik van den dag verdeeld. - Des morgens houd ik my met de
studie bezig. Elisa bevindt zich meest altyd naest myne zyde met eenig borduer-
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werk en nu en dan deel ik haer myne gedachten, myne gevoelens mede en moet
my meermaels verwonderen, by het juiste oordeel dat zy over de gewigtigste
vraegpunten kan stryken; en wanneer het inwendige, innerlyke gewaerwordingen
geldt, ben ik zeker dat zy nooit zal mistasten. Het zuivere, verhevene gevoel is haer
in de ziel gestort.
Terwyl ik my met de studie onledig houde, houdt Frans zich met schilderen bezig
en vindt op zyne beurt eene getrouwe gezellin in Clotilde. Des middags gaen wy
tegelyk, wanneer het slecht weder ons zulks niet belet, eene kleine wandeling in de
stad doen.
De namiddag wordt wederom met werken overgebragt. Beurtelings geef ik en
Frans les aen de kleine Maria die, zoo als myne zuster het my vroeger schreef,
eene volslagen lieve juffer geworden is. Ik leer haer het piano en Frans geeft haer
les in de teekenkunst. De vorderingen welke zy maekt, zyn waerlyk
bewonderensweerdig en zy zal weleens eene goede schilderes en toonkunstenarin
worden. Wat my Clotilde over haer geschreven heeft, is niet overdreven en zy is
eene groote vreugde te meer in het huisgezin: wy kunnen hare liefde en verkleefdheid
niet genoeg erkennen. Des namiddags, wanneer het weder het maer eenigzins
toelaet en wanneer hare lessen zyn geëindigd, gaet zy met de vrouwen eene
wandeling doen en, gedurende die afwezendheid, ga ik in de werkplaets van mynen
broeder Frans. - Daer spreken wy dan als twee oude makkers, herinneren ons niet
zelden onze vroegere levensgebeurtenissen en verheugen ons te samen in het heil
dat wy thans genieten. Die stonden zyn voor ons beide vol van zoete
gewaerwordingen.
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Het avondeten is de echte familievereeniging van den dag. Eens dat de spyzen zyn
opgediend, verwyderen zich de diensthoden en dan blyven wy ons, soms tot laet
in den nacht, in gulle samenspraek verlustigen of er wordt muziek gemaekt en een
klein concerto ingerigt.
Bezoeken in de stad doen wy minder dan ooit. - Waer zouden wy eene beter
uitgekozene vereeniging vinden dan die welke onze huiselyke kring ons aenbiedt;
waer zouden wy hartelyker vrienden kunnen aentreffen dan die welke onze kleine
kring oplevert?.....
Zoo gaen onze dagen in zacht genot voorby. De eene dag gelykt den anderen;
doch ons heil wordt daer door niet verminderd.

1 Meert.
Frans is dezen morgend in het gestigt voor krankzinnigen geroepen geworden, waer
de broeder van Maria en Johan zich bevindt. - Eene uer later is hy teruggekeerd en
heeft ons de tyding gebragt, dat de arme krankzinnige jongeling overleden is. - Wy
weten niet of wy over het voorval bedroefd dan wel verheugd moeten zyn. - Arme
gelukzalige! van op aerde reeds leefde hy in eene andere wereld en de lichamelyke
dood zal zyn leven slechts vergroot hebben!......
Allen doen wy ons best om op ons wezen niets van dit voorval te laten
doorschynen en toch dunkt het my
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dat de teêrgevoelige Maria gewaer wordt, dat er iets gebeurd is welk haer
persoonelyk aengaet.
Het is verwonderlyk! Maria is ongetwyfeld met de magt van het voorgevoelen
begaefd! - Daer even is zy by Clotilde gekomen en er blonk een traen in haer oog,
terwyl zich klaerblykend eene ondervraging op haer gelael afschilderde.
‘Gy wilt iets, gy verlangt iets, myne lieve Maria?’ zegde myne zuster.
Het meisje vouwde de handen te samen en nam eene smeekende houding aen.
‘Wal moet ik u zeggen, Maria?’ vroeg Clotilde. Maria bragt hare hand op het hart.
‘Gy zyt bedroefd, myn lief kind?.....’
Zy hernam hare smeekende uitdrukking.
‘Stel u gerust, Maria, en verdryf die droefheid uit uwen geest.....
Het meisje wierp eenen treurigen blik op myne zuster en, de hand naest het hoofd
brengende, toonde zy eene slapende houding en dan wees zy met hare hand, en
hare groote blauwe oogen openden zich zoo ver zy konden.
‘Gy hebt het voorgevoeld, arm kind!’ zegde Clotilde, terwyl er een traen uit haer
oog borst en zy het meisje tegen haren boezem knelde: ‘gy hebt het voorgevoeld!’
hernam zy ‘ja, uw broeder, uw rampzalige
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krankzinnige broeder is gestorven, myn lief kind! hy is thans gelukkig!’
Maria verstond de gezegde en twee stroomen tranen ontsprongen aen hare
oogen. Zy heeft eene lange poos tusschen de armen van Clotilde en op hare borst
geweend; doch eindelyk heeft zy haer gevoel overwonnen en nu ontwaert men op
haer gelaet niets meer dan eene zachte droefgeestigheid.
Wy ontvangen eenen brief van Johan. Hy meldt ons dat hy denkt binnen eene maend
te Antwerpen te zyn om ons allen, zyne weldoeners, zegt hy, de hand te komen
drukken. Ter zelfder tyd stuert hy twee kistjes havannah cigaren, een voor my en
een voor Frans en, op myn woord, het zyn van de beste. Hy smeekt ons die kleine
gift toch niet te weigeren. - Neen, brave Johan, dat zullen wy niet; want, rekenen
wy op geene erkentenis, wy willen dezelve, hoe klein ze ook zou wezen, niet
verstooten: dat ware slechts hoogmoed. Doch eilaes! eene smart wacht u te
Antwerpen, wanneer gy zult vernemen, dat uw arme broeder gestorven is.......
Wy hebben den brief van Johan aen Maria getoond. Zy heeft daerdoor begrepen
dat ten minste haer andere broeder welvarend is en dat heeft eenigzins hare
droefheid verminderd.
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25 Mei.
Ik heb vandaeg lang, zeer lang, met mynen schoonbroeder over belangryke zaken
gesproken. - Wy waren zoo gerust op zyne werkkamer gezeten en de maryland,
welke wy in onze pypen rookten, had onzen geest, als het ware, tot de zachte
mymery gestemd. - Frans had de samenspraek op de beschaving gebragt en wy
hebben beide onze stelsels daer over blootgelegd.
‘Ik heb er lang op nagedacht’ zegde ik ‘om te weten waerin de echte beschaving
bestaet en het eerste punt waervan ik my overtuigd heb, is, dat dezelve niet te
vinden is in datgene waeraen men gewoonelyk dien naem in de maetschappy geeft.
- Wat noemt men, in het algemeen, eene beschaefde natie? - Het is diegene in wier
midden de kunsten en wetenschappen tot eenen hoogen graed gevoerd zyn; het
is het volk waerby men de beste kunstschilders, de beste beeldhouwers, de beste
toonkundigen, de beste schryvefs ontmoet; het is het volk in wiens schoot men de
meeste geleerden kan vinden. Welnu, dat noem ik geene beschaving....,’
‘Denkt gy dan’ onderbrak Frans ‘dat de kunsten en wetenschappen nadeelig zyn
aen de beschaving?..... Er is een groot schryver die weleens dit stelsel heeft
verdedigd en zulks op eene zegenpralende wyze.’
‘Ik zeg niet’ antwoordde ik ‘dat de kunsten en wetenschappen, uit haer zelve, voor
de beschaving noodlottig zyn en stem daerin niet overeen met den schryver dien
gy bedoelt. Het schynt my dwaes zoo een algemeen oordeel te stryken. Doch, ik
hou niettemin staende, dat de kunsten en wetenschappen nadeelig zyn door het
doel
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welk zy beoogen. - En inderdaed, wat doen, by voorbeeld, de kunsten? Wat doet
de schilderkunst?...... De tyden zyn verre van ons, wanneer men er zich op toelegde
om, door stoffelyke tafereelen, den geest des menschen tot het ideale te doen
naderen en het hooge gevoel en de hemelsche gewaerwordingen in de stoffelyke
afbeeldingen najaegde. Van Eyck, Memeling en Rafaël gevoelden die verhevene
kunst en zy zochten hunne ingevingen in de bovenaerdsche wereld. Het beschouwen
der tafereelen, welke zy ons in het vak der zoogenoemde godsdienstige schildering
hebben achtergelaten, doen ons aen het bovenaerdsche denken; zy leeren ons de
wereldsche versterving, de versmading van al wat slechts vleeschelyk is, om onze
ziel alleen bezig te houden met datgene wat ons in het ryk van het eeuwige gevoel
te wachten staet. Op die tydstippen was het geloof meester van de zielen en, ware
dit geloof by de menigte meer door de rede voorgelicht geworden, ware het
menschelyk hart meer zacht en menschlievend geweest, ware men in den
dagelykschen omgang niet ruw en barbaersch geweest; had het geloof minder in
de verbeelding en meer in het hart zynen zetel gevonden, ongetwyfeld had die eeuw
den naem van beschaefd verdiend. Dan, het was zoo niet; de geestdryvery, de
dweepzucht verdoofde het broederlyk, het echte maetschappelyk gevoel.
‘Na de schilders die ik u daereven opgenoemd heb, verviel de kunst al meer en
meer in het stoffelyk. Rubens, die later kwam, besloot in zyne kunst de hoogste
uitdrukking van het wereldsche genot; hy ook, buiten de verlokkende beelden welke
zyn ryk genie op het paneel wist te tooveren en waervoor hy de grootste magt op
de zintuigen uitoefende, hy ook schilderde gods-
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dienstige onderwerpen. Doch gaet zyne gewrochten in dit vak na en gy zult zien,
dat overal het ideale voor het werkelyk, het hemelsch voor het stoffelyk moet
onderdoen. - Verbeeldt hy den lydenden verlosser van het menschdom, gy zult
slechts in hem het schoone der menschelyke natuer bewonderen: schoone
lichaemsvormen, tot het stoffelyke ideael gevoerd, indien ik my zoo mag uitdrukken;
doch immer een beeld dat mensch blyft en geene Godheid voorsteld. Wil hy voor
ons oog de moeder Gods doen verschynen, dan zult gy daerin eene weelderige,
gelukkige moeder zien en geene maegd welke, aen den hemel verbonden, slechts
het gehoorzame werktuig der verlossing geweest is en daer door tot de hoogste
heiligheid is geklommen. - Na Rubens is het allengs erger geweest. Het geloof, het
godsdienstig gevoel zich meer en meer uit de maetschappy verwyderende, is de
kunst gansch stoffelyk geworden. Wie schilder, met een echt genie begaefd, zal,
op ons tydstip, nog een ideael godsdienstig tafereel durven ondernemen? - De
schilder zelf heeft geen geloof meer en hy voelt dat de menigte er nog minder dan
hy bezit. Hy werpt zich dus in het stoffelyke, wereldsch gevoel en zyn penseel schept
slechts dingen die op de zintuigen werken en niet zelden de vuige driften kunnen
aenvuren. En, in dien zin, is hy verderflyk voor de maetschappy; want hy helpt sterk
mede, om de zeden meer en meer te verzwakken, om het gevoel allengs flauwer
en meer verwyfd te maken.
‘De beeldhouwer is in het zelfde geval. Zy bestaen niet meer, die oude eenvoudige
kunstenaers, welke er aen hielden om in hunne voortbrengsels een gedacht te doen
leven, om hun gevoel in het marmer te doen
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binnen dringen en in de houding hunner beelden eene strael van het hemelsch
gevoel zich te doen vestigen. De beeldhouwers hebben de schilders stap voor stap
gevolgd en ook hunne kunst is vleeschelyk geworden. - En nu, de
toonkunstenaers.....’
‘Eer gy van de toonkunstenaers spreekt’ onderbrak Frans ‘zou ik wel willen,
Frederik, dat gy nog eenige woorden over de schilders zegdet. Dat gaet my zoo wat
meer persoonelyk aen en ik zou willen weten, wat gy, byvoorbeeld, het vak der
landschapschildering ten laste zoudt hebben te leggen?.....’
‘Juist zoo veel als de andere vakken van schilderen, myn goede Frans. Ook het
gevoel is uit de landschapsvoorstelling verdwenen, of denkt gy dat men niet ideael
kan wezen, ofschoon men slechts aerde, lucht en boomen op het paneel stelt?.....
Uwe tafereelen, by voorbeeld, zyn onverbeterlyk wat den stoffelyken vorm betreft
en ik ken weinige kunstenaers die digter dan gy by de schoone natuer weten te
genaken, die haer getrouwer op het doek weten te herspiegelen. Welnu, ik moet
het u opentlyk verklaren, op geen enkel uwer schilderyen ontmoet ik, in eenen
voldoenden graed, dit hooge gevoel van idealiteit, welke ik in de natuer zelve kan
ontdekken. Een boom kan dermate afgebeeld worden, dat men, by derzelver
beschouwing, een gevoel van liefde, een gevoel van treurigheid of van blydschap
in de ziel zal gewaer worden. Aen alles in de natuer kan eene ideale uitdrukking
gegeven worden..... Voelt gy dat zelf ook niet?’
Frans bleef eenige stonden nadenkend en zegde eindelyk:
‘Er is daer wel iets waer en gegrond in: ik zal

Pieter Frans van Kerckhoven, Ziel en lichaem

221
er trachten nut uit te trekken...... Ga nu maer met de toonkunde voort.’
‘Er was een tyd, broeder’ vervolgde ik ‘dat men in toonkunde slechts ten hoogste
een quatuor kon uitvoeren en met de weinige hulpmiddelen, welke men toen bezat,
konden de toonkunstenaers de tranen uit de oogen der aenhoorders perssen of de
harten van vreugde in den boezem doen opspringen. Het was in den tyd als de
kunstenaers hun gevoel, hunne ziel, om zoo te zeggen, in de muziek deden
overgaen. - De maetschappy heeft intusschen, zoo als men het noemt, voortgang
gedaen; de toonkundige werktuigen zyn tot een verbazend getal geklommen en
met al die middelen, welke men thans meer bezit, kan men slechts nog op het oor
werken en de zenuwen schokken. - Toonkunstenaers zoo als Wolfang was, zyn
uitzonderingen en, buiten hem, heb ik er nooit geen ontmoet die nog naer de
hemelsche ingeving luisterde en het ontvangen gevoel aen anderen wist mede te
deelen. - Ook de toonkunst is van haren heiligen troon gedaeld en heeft zich in het
maetschappelyk stof gewenteld; de reine maegd is eene onbeschaemde danserin
geworden, die de aenschouwers vermaekt en, door hare houding, de vuige
wereldsche driften weet aen te vuren.....
‘Met de dichterlyke schryvers is het mischien nog erger gelegen. - Zy, die van
den hemel de gaef ontvangen hebben, om de innigste snaren van het menschenhart
te doen trillen zy die de magt bezitten, om hunne broeders op den weg der echte
beschaving voor te lichten; zy die van den hemel, waeraen zy digter dan de andere
stervelingen verbonden zyn, den last ontvangen hebben, om de harten hunner
broeders te vertederen,
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de reine deugd te huldigen en, door het verspreiden der broederlyke liefde, het
menschdom tot dat hooge punt van volmaektheid te leiden, welk ons op aerde reeds
vergund is te bereiken..... o zeg my, hoe handelen die uitverkoren!.... - In stede van
aen het spits hunner broeders vooruit te stappen en hun de goede baen te wyzen,
mengen zy zich in de dwaze menigte en gebruiken hunne kracht, hunne
doordringende opmerkzaemheid, om te zien wat de verslaefde zielen der menigte
verlangen, naer welk vleeschelyk genot zy haken, en zoodra zy die kennis verkregen
hebben, spannen zy de snaren hunner ontheiligde lier op en beginnen het gedroomde
genot te bezingen, doen de harten nog meer naer vuig zingenot branden en vleijen
de lafhartigste slaven, om door de dwaze menigte toegejuichd te worden. - Door
eenen zatten drift van roemzucht beheerscht, vergeten zy waerin de echte roem
bestaet en niets is hun te heilig om de menigte te believen, om door haer betaeld
te worden en zoo, op hunne beurt, in staet gesteld te zyn, zich ook aen het vuige
wereldsche genot te kunnen overgeven. - Hunne dichterkroon trappen zy met de
voeten en, als poetsenmakers, poogen zy slechts de dwaze menigte te verlustigen!....
Wat zy voortbrengen, zyn als planten in broeikassen opgekweekt die, zoodra zy
onder de volle lucht geplaetst worden, eenen dag slechts duren en dan verwelken,
o Zy ook hebben hun doel miskend en zyn der beschaving nadeelig; want van
profeten, zoo als God hen gemaekt had, zyn zy letterkundige poetsenmakers
geworden.....
‘En nu de wetenschappen! Welk is tot hier toe haer doel en waeruit bestaen zy?
Ik zal het u in twee woorden zeggen: het zyn stoffelyke uitvindingen en zy doen
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slechts hulde aen de stoffelyke gedachten; zy zyn vyand van alle verheven gevoel
en brengen de doodende ontleding in alles; zy dooden alle de eigenschappen der
ziel welke tot het hooge, bovenaerdsche gevoel leiden. - En, tot nog grooter ongeluk,
hare stoffelyke waerde kan slechts de maetschappy in haer stoffelyk welzyn
benadeelen. Zy leiden tot de loochening der ziel en breken niet zelden het evenwigt
dat in de maetschappy zou moeten heerschen; zy dooden het ideale gevoel en al
de zachte gewaerwordingen welke daer van uit stralen en schenken het leven aen
de in de stoffelyke samenleving alles doodende mededinging.....
‘Er is veel waerheid in hetgeen gy zegt’ onderbrak Frans ‘en ik neem zelfs aen,
dat het alles slechts de naekte waerheid is. Welnu, wat is er in dit geval te doen en
op welke wyze zou men de kunsten en wetenschappen tot haer echte doel kunnen
terug brengen?’
‘Dat is eene moeijelyke vraeg, broeder’ hernam ik ‘want diegenen welke zouden
moeten geleid worden, zouden byna hunne geleiders de baen moeten wyzen. - Ik
geloof dat men, om de maetschappy te verbeteren, er niet zou moeten aen houden
om eerst de kunstenaers, schryvers en geleerden op de goede baen terug te
brengen. Best was het op de menigte te werken en, mits de dichter slaef der menigte
geworden is en in haer zynen meester erkent, zal hy eindelyk gedwongen zyn naer
de stem van dien meester te luisteren en hem, ook op het goede pad, te volgen. Zoo ook voor geleerden en kunstenaers.’
‘Maer zyt gy wel zeker, Frederik, dat de kunstenaers, geleerden en schryvers,
met een woord, dat de
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dichterlyke geesten inderdaed de zending hebben ontvangen, om zich aen het spits
van het volk te stellen en deszelfs voorlichters te zyn?’
‘Kunt gy er aen twyfelen, Frans, en ziet gy niet dat de toestand zelve, waerin zich
de geest dier mannen bevindt, welke met meerder verstand dan de menigte begaefd
zyn, het hun tot eenen pligt, zoo niet tot eene noodzakelykheid maekt? - Ik wil niet
besluiten dat zy immer de eersten zyn om een beschavend gedacht te ontdekken
of optevatten; doch, in allen geval, is het hun gegeven de goede gewaarwordingen,
welke zich in de menigte verklaren, van het eerste oogenblik, te zien en te begrypen,
en klaer voor de oogen van allen te doen schynen, wat soms slechts nevelachtig
in het een of ander eenvoudig, gevoelig hart ontstaet of geboren wordt. En dat, dat
is hun een heilige pligt en, zoo zy dezelve niet volbrengen, zyn zy strafbaer in de
oogen van hem, die het inzigt niet gehad heeft hun nutteloos meer besef dan aen
het gemeen hunner broeders te verleenen.....’
Hier nam Frans het woord op en ik zag genoeg aen zyne uitdrukking, dat hy iets
grondigs wilde aenvoeren. Ik nam, op myne beurt, eene luisterende houding aen.
- Myn broeder sprak:
‘Ik heb, zoo wel als gy, Frederik, meermaels op den toestand der beschaving
nagedacht en ik wil u, op myne beurt, eenige woorden zeggen over het stelsel welk
ik my aengaende de verbetering der maetschappy gevormd heb. - Gy weet het, ik
hou meer dan gy aen het stoffelyke en, daer ik overtuigd ben dat de menigte van
myn gevoelen hier in is, wil ik zelfs my niet bezig houden, met te onderzoeken of
gy of ik op de regte baen
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zyn. - Ik stel vast dat de maetschappy, in het algemeen, door het stoffelyk gevoel
beheerscht wordt en ik ga daervan uit om te beweren, dat men ook niet dan door
stoffelyke middelen, voor het oogenblik, op de menigte kan werken en daervan
alleen een goed gevolg verwachten is. ‘Het stoffelyke stelsel dat de maetschappy beheerscht, is eene daedzaek en ik
neem dit stelsel aen en vraeg my: kan dit stelsel verbeterd worden? - Het antwoord
is ongetwyfeld: ja! en dadelyk zie ik een aental hervormingen voor myne oogen
verschynen. Alle zyn even dringend om tot stand gebragt te worden; doch ik wil niet
dat eene verbering, hoe groot, hoe wenschelyk zy ook moge wezen, om daergesteld
te worden, eene te sterke schokking in de maetschappy zou veroorzaken. - Zoo zie
ik, byvoorbeeld, dat er in de samenleving zekere standen gevonden worden, welke
als zoo vele afgezonderde stammen of casten uitmaken, zoo als daer zyn de
edeldom, de geestelykheid en de krygsstand, die allen, op zich zelven bestaende,
aen het gemeene lichaem niet schynen toe te hooren en dikwils, meest altyd zelfs,
in opstand tegen de menigte zyn, tegen de menigte, die hun den kost geeft, zonder
dat zy dien kost door werken verdienen. - Welnu, Frederik, ik zou niet willen beginnen
met die klassen aen te randen. Andere klassen van het volk zouden myne aendacht
inroepen en, ten eerste, zou ik willen de armoede uitroeijen, de armoede welke
eene schanddaed voor de maetschappy mag genoemd worden. - Voor my is het
een wraekroepende toestand, als diegene van een groot getal menschen, welke
naest zich de weelde in de genotschalen zien overloopen en honger en koude moe-
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ten lyden, omdat men hun geen werk kan verschaffen om eerlyk te leven. - Wie in
de maetschappy werken wil, mag geenen honger lyden en moet zich, des winters,
voor de koude kunnen bevryden.
‘Zie daer een punt waerop ik myne aendacht vestig en ik stel als grondregel: geene armoede meer voor die van goeden wil zyn om hun dagelyksche brood met
werken te verdienen. - Dan, hoe zal men in eene stad, van volk opgepropt, werk
aen eenige duizende lieden meer verschaffen, wanneer er reeds voor de thans
bestaende werk te kort schiet? - Groote ondernemingen, op koste van het
staetsbestuer uitvoeren, is een middel; doch daerin ligt geene voortdurende redding.
Er blyft niets over dan de ledige arme lieden uit de steden te trekken, waer geene
lucht genoeg is, en ze op de uitgestrekte buitenvelden te verspreiden. Schieten de
bebouwde landen te kort, dan neme men de onbebouwde streken en men doe
opofferingen, men doe het land eene schatting opbrengen om de huisgezinnen te
onderhouden, zoo lang tot dat de wederspannige grond hun het noodige voedsel
zal opleveren. De opofferingen, die er te doen zyn, doe men drukken op de klassen
die niet werken; men belette aen deze hunne pachthuren te verhoogen: men brenge
ten hunnen opzigte een opklimmend belastingstelsel in zwang en zoo zou allengs
het evenwigt in de maetschappy kunnen hersteld worden.
‘Eens de toekomst der nietsbezittenden verzekerd, eens de bedelary uitgeroeid,
zou ik eenen stap verder wagen en ik zou beginnen, my met den toestand der
werkende klassen bezig te houden. Ik zou niet willen dat een werkman, die zyn
leven lang, van den morgend tot den avond, zou geslaefd hebben, zonder iets te
kun-
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nen overhouden, - ik zou niet willen, zeg ik, dat die werkman, oud en versleten, in
armoede zou vervallen. Indien men voor uitgediende soldaten, of in andere woorden,
voor afgematte luijaerds, gestigten heeft opgerigt, waer zy in rust hunne oude dagen
kunnen doorbrengen, hoe veel te meer niet zou men moeten zorgen, om het bestaen
der nyverige werklieden te verzekeren, wanneer de ouderdom hun het werken
onmogelyk heeft gemaekt?......’
‘Eene schoone gedachte!’ onderbrak ik ‘ga voort, Frans, ga voort.....’
‘Ik zou nog meer willen’ vervoorderde myn broeder, ‘ik zou eischen dat de
werklieden niet meer zoo slaeflyk werkten als zy het thans doen, dat de arbeid hunne
levensdagen niet meer verkortte. - Zulks zou my toelaten aen meer persoonen werk
te verschaffen en de menschheid regt te laten wedervaren. De tyd welken de
werklieden alsdan minder zouden slaven, zou in geene ledigheid doorgebragt
worden. Terwyl hun lichaem zou rusten, zou ik hunnen geest doen werkzaem wezen
en die uren zouden gebruikt worden, om hun eenen zekeren graed van onderwys
te bezorgen en hun hart, door de beschaving, voor zachtere gevoelens vatbaer te
maken. Die beschaving des harten zou de zeden verfynen en de lichamelyke
gezondheid zou er weder by winnen......’
‘Denkt gy niet’ onderbrak ik ‘dat het herinrigten der gilden een goed gevolg zou
kunnen te weeg brengen?’
‘Ik geloof het niet’ zegde Frans ‘ik denk dat die vorm versleten is en niet meer
zou aengenomen worden; doch zulks belet niet dat men de werklieden, door
genootschappelyke overeenkomsten, aen elkaer verbinde,
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dat men vaststelle, welke de wederzydsche pligten zyn tusschen baes en werkman
en onderling tusschen de werklieden. Zoo ware het, by voorbeeld, goed, dat er
spaerkassen bestonden om in tyden dat er weinig of geen werk is, te kunnen zorgen,
dat de werkman van armoede bevryd bleef en om hem, in het ongeluk of gedurende
ziekten, te ondersteunen. - Met een woord, ik zou willen den toestand van de
arbeidende klassen geregeld zien en daer door de alles verlammende mededinging
dooden.
‘Het welzyn der werklieden en hunne goede inrigting zou ter zelfder tyd weldadig
op de zoo genoemde burgerklassen werken, welke in handel en nyverheid meer
regeling zouden kunnen doen bestaen en zich elkaer geenen concurrentie-oorlog
meer zouden moeten noch kunnen aendoen. - Ook de burgery zou moeten eene
zedelyke beschaving ontvangen en een der byzonderste punten, welke ik zou willen
bevechten, is de pronkzucht, welke men ontdekt by al wie zich door de fortuin meer
dan andere begunstigd zien en alsdan niet zelden de gewoontens en zeden der
hoogere standen trachten over te nemen. - Dan, ik geloof dat dit gevaer toch zoo
groot niet zou zyn; want eer ik met de hervormingen tot aen den burgerstand zou
opgeklommen zyn, ben ik verzekerd, dat de casten, waervan ik daer straks gesproken
heb, zoo als edeldom, geestelykheid en krygsstand, door het ontnemen hunner
privilegiën of voorregten, veel van haren invloed zouden verloren hebben en de
rykdommen intusschen merkelyk tot het evenwigt zouden genaderd zyn.
‘Het gevolg van dit alles zou het daerstellen zyn der echte vryheid, welke in geene
ongebondenheid zou kun-
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nen ontaerden, der echte broederlykheid, welke op de menschenliefde zou gevestigd
zyn en der natuerlyke gelykheid, hierin bestaende, dat ieder, volgens verdiensten,
in de maetschappy zou beloond worden en er geene slaven noch nuttelooze wezens
meer zouden bestaen....’
Hier zweeg Frans en ik bleef eene lange poos op zyne woorden nadenken.
Eindelyk sprak ik:
‘Het is wel mogelyk, broeder, dat gy in uwe denkbeelden wel beraden zyt en dat,
wil men het menschdom tot de hooge volmaektheid doen opklimmen, het noodig
is, eerst aerdsche middelen in het werk te stellen, alvorens men tot die des geestes
uitsluitelyk zynen toevlugt neme. - Ik gevoel het klaer, indien de maetschappy,
volgens uw stelsel, eene goede inrigting konde bekomen, dan zou reeds de helft
van den weg gedaen wezen en de mensch zou beter bereid zyn, om tot het hooge
gevoel op te klimmen. De geest des menschen zou eene grootere gerustheid
genieten en daer door beter in staet gesteld wezen, om ook de gedachten allengs
tot het ryk van het hooge gevoel te verheffen.... Ja, Frans, hoe meer ik er op nadenk,
hoe klaerder zie ik, wat er al te doen staet en welke moeijelyke dagen het
menschdom nog zal moeten doorworstelen, alvorens tot zyne echte bestemming
te geraken...... Ik wil op dit alles eens goed nadenken, broeder; want het is een
gewigtig punt dat gy hebt aengeraekt......’
‘Nu, nu’ zegde Frans ‘verdiep er u niet te zeer in, breek er uw hoofd niet te veel
mede, en stop liever uwe pyp nog eens; want de maryland is lekker.’
Ik voldeed aen dit verzoek; doch ik kon mynen geest niet beletten op de woorden
van Frans na te denken. Ik heb sedert, in de kalmte myner studiekamer, meer-
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maels dit onderwerp nagegaen en, ja, daerin ligt eene groote studie. - De
maetschappy eischt eene menigte hervormingen; zy is er vatbaer voor; doch die
hervormingen zullen niet zoo gemakkelyk tot stand kunnen gebragt worden...... Ik
moet daer nog grondiger op nadenken.......
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XXIII. Hoofdstuk.
Twee jaren zyn verloopen, sedert de dubbele huwelyksplegt te Dusseldorf gevierd
werd. Alle onze persoonaedjen bevinden zich te Antwerpen. Vrouw Klara, zoo als
Frederik het in zyn dagboek zegde, heeft voor eeuwig vaerwel aen haer vaderland
gezegd en hare fortuin te Antwerpen overgebragt. Allen maken slechts een huisgezin
uit.
Zekeren morgen bood zich eene lange magere persoonaedje aen de wooning
aen en vroeg om den heer Frans te spreken. Men liet hem onmiddelyk binnen treden
en een stond later hoorde men de woorden:
‘De heer Van Hardenhoek!’ en ‘myn goede vriend Frans’ in de zael weêrgalmen.
De twee vrienden drukten zich de hand.
‘Welk een onverwacht geluk, u hier te zien?’ zegde Frans.
‘Het geluk is voor my, myn brave’ zegde Van Hardenhoek ‘ik heb in langen tyd
geen reisje meer kunnen ondernemen. Thans volbreng ik met mynen vriend Marten
eene jaerlyksche pelgrimagie naer Antwerpen, die hy beloofd heeft, en ik verzeker
u, dat ik verheugd
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ben die schoone gelegenheid te hebben gevonden om u de hand te komen drukken.’
‘De reislust is dan immer nog even krachtig en levendig in uwe ziel, myn vriend?’
‘Het is my eene volkomen marteling geworden, myn beste Frans. Er wordt een
gedurige stryd in myn binnenste geleverd; ik zou willen, zoo als naer gewoonte,
kleine uitstapjes blyven doen, en er is iets dat my in mynen woon in Duitschland als
vastgeketend houdt. Wanneer ik zoo, met mynen neef Daniël en myne lieve nichte
Maria, aen het vuer, by winteravond, gezeten ben, of wel, in den zomer, de schoone
zon in ryke tinten zie ondergaen, dan vraeg ik my telkens: hoe het toch mogelyk is,
dat ik nog aen reizen kan denken?.... En dan, wen ik de twee lieve kleinen my de
poezelige armtjes zie toereiken en het oudste, dat een zoontje is, my den naem van
lieve oom hoor toestamelen, dan zou ik my byna voor myne reiszotterny willen
straffen en ik kan op die oogenblikken niet begrypen, hoe ik nog denken kan om
myne goede vrienden slechts eenen enkelen dag te verlaten. Doch, myn goede
Frans, wanneer het dan soms gebeurt dat ik, in de nabyheid van ons landgoed, zoo
een dier postwagens ontdek, die door het glinstrend stof heenrolt en wanneer ik
dan het geklets der zweep van den postiljon hoor, o dan vergeet ik op eenen stond
myne schoone inzigten en hield my de schaemte niet terug, ik deed oogenblikkelyk
het rytuig inspannen en ik reed de wyde wereld in.’
‘Immer de zelfde Van Hardenhoek.’
‘Immer de zelfde’ herhaelde de oude heer, terwyl hy een snuifje nam ‘immer de
zelfde, zoo als gy zegt; doch genoeg over my gepraet.... Zeg me nu eens hoe gy
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het hier maekt: hoe gaet het met de vrouw, en met den vriend Frederik, en met de
oude lui, waervan gy my zoo dikwils gesproken hebt...... Zeg, hoe vaert gy allen?’
‘Gy doet my zoo veel vragen te gelyk, vriend Van Hardenhoek, dat ik niet weet
waerop het eerst te antwoorden. Het zal het best zyn te beginnen met u de persoonen
zelve te toonen. Kom, volg my, en zonder pligtplegingen.’
‘Dat hoeft gy my niet opteleggen, vriend Frans, gy weet wel dat de complimenten
en ik zelden of nooit vrienden zyn.’
Een stond later traden de beide vrienden eene prachtige kamer binnen, waer
eene jeugdige vrouw zich onledig hield met eenig borduerwerk. Naest hare zyde
bevond zich een dier wiegjes welke, als een heiligdom opgesierd, van de innige
liefde der moeders getuigen; en in het wiegje lag een kindje, met een blond hoofdje,
bruine heldere oogjes en zoo lief als een engel, te dartelen.
‘Myne goede Clotilde’ sprak Frans ‘zie hier mynen braven vriend, den heer Van
Hardenhoek, van wien ik u zoo dikwils gesproken heb; hy heeft zyne oude vrienden
nog niet vergeten.’
‘Die vergeet men nimmer, mevrouw’ sprak Van Hardenhoek ‘en by de vreugd,
die ik thans geniet, zal ik er eene tweede mogen voegen, en dat is van uwe kennis
te kunnen maken.’
‘Vriend Van Hardenhoek’ riep Frans ‘gy begint met complimenten te maken!’
‘Het is geen compliment, om den drommel niet!’ zegde Van Hardenhoek, eenigzins
onthutst en hy nam een snuifje om zich te herstellen.
Clotilde had intusschen nog geen woord gesproken;
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doch de uitdrukking harer lieve wezenstrekken gaf genoeg te kennen, met welke
gulhartigheid zy den vriend haers echtgenoots ontving. Zy bood den heer van
Hardenhoek eenen zetel aen, doch de oude heer, alvorens neêrtezitten, ging eerst
eenige stonden het lieve kleintje bewonderen.
‘Ik zal u, op myn woord, geen compliment maken’ zegde hy ‘doch ik wist niet dat
er zulke lieve schepseltjes op aerde geboren werden.’
Dan nam Van Hardenhoek plaets, en nu kon Clotilde zich ongestoord by de
samenspraek voegen. Men sprak over verschillende onderwerpen en Frans gaf met
vollen mond te kennen, welke zaligheid hem in den echt was ten deele gevallen.
Hy repte van zyne liefde niet; doch genoeg was het op zyn wezen en op het gelaet
van Clotilde te bespeuren, dat die liefde zoo vurig als edel was en slechts sedert
den dag des huwelyks nog dagelyks meer en meer was aengegroeid.
‘En hoe gaet het met den vriend Frederik?’ vroeg eindelyk de heer Van
Hardenhoek. ‘Gy hebt my nog niets stelligs over hem gezegd?’
‘Eilaes’ zuchtte Frans ‘myn arme vriend! ik zou u niet kunnen zeggen of hy gelukkig
dan wel ongelukkig is.’
‘Is hy dan niet hier?’ vroeg Van Hardenhaek.
‘Ja, hy is hier’ zegde Frans ‘doch het is voor ons als of hy er niet ware.’
‘Ik versta u niet, myn goede Frans, spreek klaerder bid ik u....... Is hy krank?’
‘Toch ziet’ zegde Frans ‘ten minste niet krank, zoo als anderen.’
‘En mevrouw Elisa, zyne gade?’ vroeg de oude heer.
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‘o Elisa is eene heilige, meer dan eene heilige, heer Van Hardenhoek’ en tranen
van aendoening rolden over de wangen van Frans.
Van Hardenhoek sprak niet meer en wachtte tot dat Frans weêr het woord opvatte:
‘Ik heb u weleer’ zegde de teerhartige vriend ‘met de geestgesteltenis van Frederik
bekend gemaekt en u zelfs meer dan eens geraedpleegd om te weten, wat ik best
zou aenwenden om mynen vriend tot de gezondheid terug te brengen. Ik kan dus
vry tot u spreken, heer Van Hardenhoek, en wil u het vervolg der geschiedenis van
Frederik mede deelen. - Ik heb u in den tyd van ons beider huwelyk onderrigt en
gezegd, hoe verzekerd ik dacht te zyn dat de geest myns schoonbroeders voor
altyd hersteld en hy voor goed van zyne zenuwziekte genezen was.......’
‘En gy hebt u in uwe voorziening bedrogen?’ onderbrak Van Hardenhoek.
‘Wy hebben ons daer allen in bedrogen, mynheer’ hernam Frans. ‘Ruim een jaer,
dat als de wind vervloog, bragten wy allen in de zachtste en innigste vreugden over,
en moeijelyk ware het te beslissen geweest wie van ons het gelukkigste mogt
genoemd worden. De vreugd onzer ouders was ook bovenmate groot. Niemand
dacht meer aen den pynelyken toestand waerin Frederik weleens verkeerd had en
ons aller geluk scheen op onvergankelyke gronden gebouwd en voor eeuwig
bevestigd. Dan, zoo als ik u reeds gezegd heb, wy bedrogen ons. Ik was de eerste
die in de handelwyze myns broeders iets buitengewoons begon te ontdekken. De
studie was altyd een zyner zoetste vermaken geweest, en toen begon hy met meer
drift dan ooit zich aen dezelve over-
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tegeven. Elisa was zyne getrouwe gezellin, en verliet hem byna nooit. - Ik bemin
myne echtgenote uit al de krachten myner ziel, mynheer’ zegde Frans op eenen
ontroerden toon ‘en hare liefde is niet min groot; doch de liefde van Frederik en
Elisa was en bleef immer eene soort van aenbidding, eene liefde die in den hemel
en niet op de aerde schynt geboren te zyn; iets sterker, indien het mogelyk is, dan
de liefde eener moeder tot haren zuigeling...... Het eerste dat my eenigen argwaen
jegens den toestand van Frederik deed opvatten, was te ondervinden, dat hy soms
aen zynen wonderbaren afgestorven vriend Wolfang begon te denken, en dezes
naem in onze samenspraek inwikkelde. Die naem had, sedert ons huwelyk, myne
ooren zelden getroffen, en zyne terugkomst was als eene bliksemstrael voor mynen
geest. Ik verzocht Frederik als vriend en als broeder, om dien naem te willen vergeten
en hem nooit meer uit te spreken. Hy glimlachte, by dit verzoek, en vroeg my: of ik
dacht dat hy nog ooit in zyne vorige ziekte zou kunnen hervallen? Die vraeg gaf my
moed en ik antwoordde:
- ‘Neen, dat vrees ik niet; doch de naem van Wolfang brengt de herinnering mede
van eenen tyd dien ik zou willen vergeten alsof hy nooit bestaen hadde.’
- ‘Het is nogtans die tyd’ hernam Frederik ‘welke voor ons het heil, dat wy thans
smaken, heeft doen ontstaen.’
- ‘Het is mogelyk’ sprak ik ‘doch geef my die voldoening, ik bid u, als vriend en
als broeder!’
- ‘Myn goede Frans’ zegde hy ‘is het dan thans aen u voor de inbeelding te
vreezen?’
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Die samenspraek werd toen niet verder voortgezet, en gedurende eenigen tyd kon
ik niets meer opmerken.
Ik dacht dat ik alle vrees mogt ter zyde schuiven, wanneer myn broeder, zekeren
morgen, by my kwam en my zegde:
- ‘Frans, ik heb aen Elisa en Clotilde eene wandeling voorgeslagen, en gy moet
medegaen. Ik heb reeds het rytuig doen inspannen. Weet gy waer wy zullen naertoe
trekken?’
- ‘Waer, Frederik? vroeg ik.
- ‘Wy zullen het oude kasteel gaen bezigtigen, waer wy weleer met Wolfang
geweest zyn.’
- ‘Nimmer!’ riep ik uit, terwyl ik eene yskoude rilling door myn gansch lichaem
voelde ryzen. ‘Nooit, vriend!’ zegde ik ‘dat zal niet geschieden!....’ en, op zachteren
toon voortgaende, voegde ik er by: ‘Gy zult uwen broeder die smart niet aendoen!’
en ik drukte hem de hand.
‘Verwonderlyke Frans’ zegde hy ‘hebt gy dan niet meer betrouwen in my, en denkt
gy dan?... Ik heb die plaets als eene aengename wandeling uitgekozen, zonder
eenig nadenken.’
- ‘Er zyn andere schoone wandelingen genoeg te vinden, myn vriend’ sprak ik ‘gy
hebt slechts te kiezen.’
‘Frederik bleef eenige stonden spraekloos en wandelde op en neêr in het vertrek.
Ik weet niet welk een gevoel er zich op dien stond op zyn wezen afschilderde; doch
het scheen my als of wy op het punt waren onze heilige vriendschap te zien krenken.
Dit deed myn hart bloeden, en tot mynen broeder snellende en zyne hand grypende,
riep ik:
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- ‘Wy zullen gaen, broeder, wy zullen gaen. Spreken wy er niet meer over....’
‘Frederik drukte my met een warm gevoel tegen zyne borst en, terwyl een traen
in zyn oog parelde, zuchtte hy:
- ‘Myn oude vriend, myn goede Frans, myn broeder!’
‘Niets buitengewoons geschiedde er op het oude kasteel. - Alleenlyk merkte ik
op dat Frederik de byzonderste plaetsen met nauwkeurigheid bezocht, als wilde hy
zich nog eens goed herinneren wat daer weleer was voorgevallen. Aen de twee
vrouwen werd alsdan van niets gesproken; later slechts heb ik Clotilde verhaeld
welken wonderbaren nacht wy weleer op het kasteel doorgebragt hadden.....
‘Eilaes! sedert dit bezoek maekte er zich eene gansche omwenteling in den geest
van Frederik zigtbaer. Zyne liefde tot ons allen verminderde niet; doch allengs werd
hy meer sprakeloos en meer ingetogen. Byna den ganschen dag hield hy zich in
zyn vertrek opgesloten, vergat zyne lessen welke hy gewoon was aen Maria, onze
aengenomene zuster, te geven en scheen dan het meest te vreden, wanneer er
niemand dan Elisa met hem was. Met haer slechts sprak hy, uren lang, over de
werkingen des geestes, over de bovenaerdsche wereld, over de bestemming des
menschen, over het eeuwig leven, en Elisa, die hem als een kind lief had, hoorde
naer zyne woorden met de grootste aendacht, wel wetende, dat het de eenige middel
was om hem gelukkig te maken en de vreugde op zyn gelaet te zien uitblinken.
Allengs werd Elisa met de wonderbare gedachten en verbeeldingen haers
echtgenoots dermate bekend, dat
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zy met hem over de vreemdste dingen kon spreken, en, wat my het meest verbaest,
is dat zy ons sedert lang verzekerd heeft, haren echtgenoot in alles te begrypen en
dien tengevolge den diepsten eerbied voor zyne geest en zielvermogens gevoelt.
‘By die verdwaling des geestes van Frederik kwam zich weldra de ontsteltenis
des lichaems voegen. Zigtbaer zagen wy hem vermageren: de gezonde kleur verliet
hem en het is niet te gelooven, hoe het mogelyk is dat hy in het leven kan blyven
met het onbeduidende voedsel dat hy nuttigt. - Hoe meer zyn lichaem verslapt, hoe
heviger zyne geestspanning wordt. Thans is hy zoo verre gekomen, dat hy van de
aerde als afgezonderd leeft. Hy komt uit zyne wooning niet meer en het is slechts
by poozen dat hy zich onze namen kan te binnen brengen en ons herkent. - Elisa
verlaet hem geen oogenblik; zy alleen kan zich, op alle stonden, door hem doen
verstaen en met hem spreken, dan zelfs wanneer hy, in ontgeesting vervoerd,
bewegenloos zitten blyft. Doch gewoonelyk eerbiedigt zy die stonden, voorgevende
dat het niet geraedzaem is zulke aendoeningen te breken. o! De opoffering der
vrouw is grootsch en edel; hare liefde schynt dagelyks te vermeerderen en nimmer
nog hebben wy eene klagt uit haren mond hooren opkomen! - Slechts eene smart
knaegt haer den boezem en doet haer by wylen tranen storten: haer huwelyk is tot
hier toe door geen kroost gezegend geworden, en haer Frederik zal in geenen zoon
herleven!...’
‘Dat die wensch onvervuld blyve!’ zegde Van Hardenhoek ‘een kind van Frederik
ware mischien een ongelukkige te meer; want zulke ziekten zyn erfbaer....’
‘Ik heb zulks ook meermaels gedacht’ zegde Frans.
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‘En wat zeggen de geneesheeren van dit alles?’ vroeg de oude heer.
‘De geneesheeren schokschouderen en schryven hopeloos geneesmiddels voor,
welke de kranke toch niet wil gebruiken.’
‘De kunst heeft nog groote stappen te doen’ merkte Van Hardenhoek op.
‘Zy zal nooit mischien tot datgene wat men de genezing der ziel zou kunnen
noemen, geraken’ zegde Frans en, na eenige stonden, hernam hy: ‘Is het nu nog
noodig te zeggen, mynheer, welke smart ons aller geluk verbryzelt? Moet ik u
afschilderen, hoe die toestand van Frederik ons de harten doorvlymt en wat zyne
ouders by dit alles gevoelen? En dan, Klara, die hem als haren vroeger gestorven
zoon bemint en hem ziet lyden, meer mischien dan Walter ooit geleden heeft; o die
brave vrouw lydt dubbel; want de toestand harer dochter valt haer zoo hartscheurend!
Reeds lang ware de teerhartige moeder onder hare droefheid bezweken, indien wy
allen haer niet gedurig moed in de ziel spraken en haer, door onze warme
vriendschap, ondersteunden........ Eilaes! wy hebben by dit alles eene schoone proef
om ons te overtuigen, dat het volmaekte geluk op de wereld een droom is en dat
immer de smart de nasmaek der vreugde moet wezen.....’
‘Het is inderdaed een hopelooze toestand, myn vriend’ zegde Van Hardenhoek
‘doch heeft men nooit bedacht geweest, om door morele middelen op onzen
ongelukkigen vriend te werken?’
‘Wy hebben alles beproefd, mynheer, en de zachtmoedige vriendschap is nog
het beste middel geweest. Het is dit welk Elisa, zyne echtgenoot, gebruikt. Thans
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zyn wy besluiteloos; want wy zien genoeg dat er tegen den wil des hemels niets
kan gedaen worden.’
‘Ik wilde wel den armen vriend eens zien?’ zegde Van Hardenhoek.
‘Gy zoudt een treurig schouwspel voor oogen hebben’ antwoordde Frans ‘doch
ik wil zien of ik aen uw verlangen niet kun voldoen. Wacht slechts eenige stonden;
ik zal aen mevrouw Elisa vragen of het oogenblik gunstig is.....’
Frans verliet het vertrek en keerde na eenigen tyd terug, zeggende:
‘Volg my, heer Van Hardenhoek, Frederik is thans in eenen kalmen toestand.’
Van Hardenhoek voldeed aen het verzoek en, een stond later, traden beide het
vertrek van Frederik binnen. De oude heer verschrikte onwillig, by den eersten
oogslag welken hy in het verblyf wierp. Het was daer als in eene lykkamer. Frederik
kon, sedert lang, den helderen dag niet meer verdragen en men was derhalve
genoodzaekt geweest, de zael met een groen behangsel te bekleeden en de vensters
met zware damasten gordynen van de zelfde kleur te bedekken. By het intreden
der kamer trad Elisa de twee vrienden te gemoet en de heer Van Hardenhoek
stuerde haer, met eene ontroerde stem, het woord toe:
‘Vergeef my, mevrouw, dat ik u in uwe eenzaemheid kome stooren. De
nieuwsgierigheid dreef my daer toe niet aen. Uw echtgenoot, ofschoon ik hem niet
dikwyls gezien heb, is my sedert jaren een innige vriend geworden en hem nogmaels
de hand drukken, zal voor my een groot geluk wezen.....’
‘Dit gevoel kan ons niet dan aengenaem zyn, heer
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Van Hardenhoek. Myn broeder Frans heeft my u reeds lang doen kennen, ofschoon
ik u thans slechts voor de eerstemael zie en ik twyfel niet, of uw bezoek zal aen
Frederik een zacht gevoel verschaffen.’
Terwyl Elisa sprak, had de oude heer den tyd te baet genomen om haer met
eenen vlugtigen blik te onderzoeken en getroffen stond hy door de heilige schoonheid
welke zich als rond haer verspreidde. Zy kwam hem voor als een dier ideale
scheppingen, welke de groote kunstenaers soms in hunne droomen ontdekt hebben
om de goedheid en de zachtmoedigheid op aerde te verbeelden.
Wen de vrouw ophield met spreken, liet Van Hardenhoek het oog rond het vertrek
weiden; doch, aen de halve duisternis, die daer heerschte, nog niet gewoon, kon
hy slechts den kranken ontwaren, wanneer Frans hem in deszelfs nabyheid bragt.
De ouderling staerde met eenen scherpen blik op den zieken en, ofschoon hy in
hem den jeugdigen Frederik nog herkende, was hy echter diep getroffen door de
verandering welke zich in den jongeling had opgedaen. De frische gezondheidskleur
had Frederiks wangen verlaten en deze waren eenigzins ingevallen; zyne oogen
stonden nog wel vuervol; doch diep onder den schedel gezonken en zyne handen
waren doorschynend van magerigheid geworden. En nogtans het wezen des
jongelings was nog immer indrukwekkend; zyn breed voorhoofd scheen als de
spiegel zyner ryke verbeelding; zyne oogen waren doordringend en toch zacht en
de uitdrukking van zynen fynen mond was zoo liefdevol, op gansch zyn bleek
geklenrd wezen scheen een zoo zalig gevoel uit, dat het, zelfs aen den
onverschilligsten, onmogelyk zou geweest
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zyn den jongeling aen te staren, zonder in het binnenste der ziel, niet alleen eene
tedere deelneming; maer zelfs eene onuitlegbare bewondering voor hem te gevoelen.
Elisa trad nu by haren echtgenoot, liet zich zachtjes naest hem op de knien glyden
en, met den arm op den zetel des kranken leunende, greep zy zyne hand vast en
zegde op eenen hemelschen toon:
‘Frederik, myn broeder!’
De zieken scheen als uit eenen zachten droom te ontwaken en, de handen zyner
gade in zyne beide handen stil drukkend, vroeg hy:
‘Wat is er, myne goede Lydia?’
Sedert lang noemde Frederik zyne vrouw met dien naem, zeggende, dat deze
haer naem in het bovenaerdsche en Elisa haer naem op de wereld was.
‘Er is een uwer goede vrienden, Frederik, die u komt bezoeken. - Herinnert gy u
den heer Van Hardenhoek niet?’
‘Ongetwyfeld!..... Waer is hy?..... dat ik hem de hand drukke.’
Van Hardenhoek stond regt, vatte de hand des kranken en twee tranen biggelden
op de wangen des ouderlings:
‘Vriend, waerom weent gy?’ vroeg Frederik, nu eerst zyne oogen op Van
Hardenhoek slaende.
‘Het is niet van droefheid, myn goede Frederik’ zegde de oude heer ‘het is een
heilig gevoel dat myn gemoed doet overloopen.’
‘Heilige tranen’ sprak Frederik ‘laet ze in vryheid stroomen, myn vriend, het zal
uwer ziel goed doen...... Het verheugt my u nogmaels weêr te zien; uwe gedach-
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tenis is my immer duerbaer geweest; want ik heb uwe schoone ziel leeren kennen.’
‘Waer is de tyd, beste Frederik’ zegde de ouderling ‘waer is de tyd dat ik uwe
kennis gemaekt heb! Gy waert alsdan zoo frisch en levensvol, ofschoon gy eerst
uit eene zware ziekte opstond....... En thans, myn vriend!....’
‘Ik versta u.,.. gy wilt zeggen dat ik krank ben, niet waer?..... Gy hebt gelyk, volgens
de wereld..... Allen, behalven myne Lydia, de engel die hier naest myne zyde woont,
allen oordeelen zoo, tot zelfs myn goede vriend en broeder Frans, niet waer?.....’
‘Ik wilde u in het midden van onzen huiselyken kring terug zien, Frederik’ zegde
de broeder ‘gy weet welk geluk het onze alsdan zou wezen.’
‘Het wereldsche geluk mag nooit voor het bovenaerdsche gesteld worden, Frans;
ik heb het u meermaels gezegd. Zoo als de algeest het wil, moet het geschieden.
Myn lot is beslist en dat lot maekt my zalig.... - Uw lot is ook beslist, geworden,
broeder, en ik heb het mogen kennen. - Heden nog is my het raedsbesluit, dat over
uw hoofd hangt, veropenbaerd geworden. - Gy hebt eene schoone taek te
volbrengen, Frans. Uw naem zal mischien vergeten worden; maer uwe woorden,
uwe daden zullen na uwe dood voortleven en een oneindig goed stigten..... - Myn
lot is eene uitzondering, eene gunst die my de Almagt gedaen heeft en waervoor
ik hem niet dankbaer genoeg kan wezen. Uw lot zal ook eene gunst van den
Almogenden zyn....... Luister, Frederik, ik zal het u alles ontvouwen; want mischien
zie ik thans beter dan ooit in de wereldsche zaken en nu eerst heb ik klaer gevoeld
in een stelsel, welk gy my
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zekeren dag - op uwe werkkamer hebt ontwikkeld...... - Ik weet het, gy hebt menig
uer gesleten met op het stelsel na te denken waer door de maetschappy beheerscht
wordt. Uw rekenkundige geest zal het echte punt vinden en dan zal uwe stille, maer
reuzenmagtige, werking beginnen. - De maetschappy moet nog eene groote
verandering ondergaen, voor dat het ryk van den geest zal aenbreken..... De wereld
is met een huisgezin begonnen en zy moet er toe terug komen. De gansche
aerdbodem moet eene enkele familie worden!... De groote moeijelykheid zal zyn
om het envenwigt te vinden waer door de familie moet aen elkaer verkleefd blyven.
In het eerste nieuwe tydstip, dat zich zal voordoen, moet de vereeniging op de
stoffelyke welvaert van al de leden van het huisgezin gevestigd zyn. Gy zult op zulk
eene wyze alles moeten berekenen en maken, dat er geen enkel lid der
maetschappy, zonder zyne schuld, kan ongelukkig zyn. - Iedereen zal moeten
kunnen in staet gesteld worden, om zich van het noodige, in eene voldoende mate,
te voorzien..... Slechten zullen er altyd wezen..... afgevallen engelen zyn er; doch
het getal van die welke wy nu kwaden noemen, zal merkelyk verminderen...................
‘Het licht moet over alles verspreid worden; onderrigting moet gy aen allen
bezorgen. Kinderen en gryzaerds moeten verzorgd worden; jongelingen moeten
worden opgekweekt; mannen moeten werken. Allen moeten kunnen gelukkig zyn.
- De groote steden dooden de maetschappy. Het stelsel dat in de steden, by de
overgroote vereeniging van volk, heerscht, is een lotery-stelsel. Eenige trekken daer
een gelukkig nummer; de meerderheid moet gebrekkig voortdompelen en het
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gebrek doet hen slecht worden. De liefde tot den akkerbouw moet terug worden
ingevoerd. Bedekt het vrye vlakke land met uitgebreide wooningen en daer zal het
geluk zich in eenvoud verspreiden..... Maek slechts kleine kringen die allen met
elkaer eenen enkelen kring zullen uitmaken....... o Ja! ontzaggelyke veranderingen
moeten er plaets grypen; byna alles blyft te doen! - Aen de persoonen zyn tot hier
toe in de maetschappy regten voorgeschreven geweest en nog geene pligten.... De
pligten moeten bekend gemaekt worden, en wanneer die pligten - hetzy dan slechts
door eene berekening - zullen aengenomen zyn, dan zal daeruit het gevoel van
broederlykheid ontstaen; en van dit gevoel zal men allengs, zich boven het stof
verheffende, tot een nieuw geloof overslaen en dan is het hemelsche geluk naby;
dan is het ryk van het hooge gevoel gekomen en de mensch zal zich tot de Godheid
verheffen!...... Het is een groot werk, broeder! Gy kunt zulks alleen niet verrigten;
doch gy zult er krachtdadig aen mede werken en uw moed zal ondersteund worden
door de hoop op de toekomst....’
Hier zweeg de kranke gedurende eenige oogenblikken en Frans stond verbaesd;
want sedert lang had hy zulke kalme en stoffelyke redenering uit den mond zyns
kranken broeders niet meer gehoord. Van Hardenhoek had, gedurende het spreken,
de hand des zieken losgelaten en zich in den hem geschoven zetel laten neêrglyden.
Terwyl aller aendacht nog gespannen was, hernam Frederik; doch thans met meer
geestdrift:
‘En gy, heer Van Hardenhoek, gy ook zyt, zonder liet te weten mischien, een
krachtdadig medehelper aen het daerstellen van het nieuwe maetschappelyke ge-
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bouw. De woorden Broederschap en Liefde spreken luid in uwe ziel en gy begrypt
hunne echte beteekenis; gy zyt een man van gevoelen en daerom is u myne ziel
toegedaen!.... De opoffering is u niet moeijelyk en, deed de gelegenheid zich op,
gy zoudt groote dingen verrigten; want grootschheid en edelmoedigheid woonen in
uw hart, hebben haren zetel in uwe ziel gevestigd! - Gy zyt my een aerdsche broeder
en zult my een eeuwige vriend zyn. Hoe verschillend thans ons lot ook zy, toch
zullen onze geesten zich weleens in den schoot van den Alvader terug vinden en
met vreugde zullen wy elkaer dan wederzien. Daer zult gy de vruchten van uwen
aerdschen arbeid inzamelen!...... Volhard, vriend, volhard in uwe doenwyze, blyf de
wegen bewandelen die den Alwetende u getoond heeft en gy zult allengs, meer
gezuiverd, tot het hooge gevoel kunnen opklimmen, en men zal u veel te danken
hebben. De zaligheid is u voorbereid en gy zult ze vroeg genieten.....’
En dan, als het ware, nog hooger in geestdrift klimmende, ging Frederik weder
voort:
‘Ja, de verandering, de herboring der wereld is naby! Ik voel het, ik zie het in
mynen geest en myne ziel juicht er om!....... Lang heeft men reeds met het stof
gekampt, een laetste stryd moet er gewaegd worden en dan zal men de vruchten
der overwinnig smaken en de zege zal bestendig blyven. Het zal de overgang
uitmaken tot het laetste tydstip dat aen de wereldsche loopbaen gesteld is....... Dan
is de komst des Heeren naby! dan zal het gevoel zich over de wereld verspreiden
en alles heiligen! dan zal het menschdom tot rypheid zyn gekomen en tot het ryk
van het eeuwig leven opklimmen!..... o Broeders! een laetste stryd nog moet
gestreden worden en dan is de zaligheid daer!....’
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Dit zeggend, liet Frederik zachtjes het hoofd op de borst zakken; zyne oogen sloten
zich en Elisa begreep ongetwyfeld dat hy niet verder zou gesproken hebben; want
zy liet zyne hand los en stond van voor den zetel regt. Dan, eenen moederlyken
zoen op het voorhoofd des kranken drukkende, deed zy teeken aen Frans en aen
den heer Van Hardenhoek om zich met haer te verwyderen.
Aen de deur van het vertrek nam de oude heer afscheid van de vrouw. Woorden
kon hy niet uitbrengen; maer hy greep de hand van Elisa en drukte er eenen zoen
op die met tranen bezegeld wierd. - Wanneer hy zich verder met Frans verwyderd
had en zyne tranen had afgewischt, zegde hy, in diepe ontroering:
‘De ziel heeft in uwen broeder het lichaem gedood en ik zou niet durven beslissen,
of zyn toestand gelukkig dan wel rampzalig moet genoemd worden. Er is in hem
iets onbegrypelyks, iets goddelyks, iets dat men niet kan uitleggen..... Ik weet niet;
maer lieden zoo als Frederik zyn, volgens my, de schoonste proef om ons van het
bestaen van een bovenaerdsch leven te overtuigen. Zy doen ons, als het ware, de
Godheid voorgevoelen en wy moeten zulke lieden eerbiedigen....... Wat Elisa betreft’
ging hy voort ‘gy hebt het daer straks gezegd en ik herhael het: zy is eene heilige!.....
‘Ja, gy zegt wel’ sprak Frans, insgelyks door de woorden van Frederik diep ontsteld
‘de ziel heeft in hem het lichaem gedood en hy is èen persoonelyk en treurig
voorbeeld van het verbreken des evenwigts, waeruit wy in de wereld de grootste
onheilen zien voortspruiten. Wat ik by mynen broeder waerneem, zie ik dagelyks in
de maetschappy gebeuren; maer juist in eenen tegen-
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overgestelden zin; want in de samenleving is het meestal het lichaem dat de ziel
doodt...... De hooge nuttelooze standen, aen het stoffelyk genot verkleefd, wentelen
zich, tot zatwordens toe, in den wellust en in den overvloed en naest hen, by de
echte volksklassen, daer waer ziel en geest werkend is, moet het lichaem eene
gedurige marteling onderstaen, terwyl men den geest beklemd houdt en hem belet
zyne vermogens te ontwikkelen en uittebreiden.’
‘Getroost u, vriend’ zegde Van Hardenhoek ‘getroost u; er is eene wet welke de
gansche natuer beheerscht: alles zoekt het evenwigt. - Soms gebeurt zulks stil aen
en zonder dat de kalmte gestoord worde, zoo als het met de vloeistoffen vergaet,
welke men in beweging zou gesteld hebben en die allengs den waterpas terug
zoeken. Soms ook zyn er schokkingen noodig, zoo als de onweders in de lucht en
de bloedige omwentelingen in de maetschappy. - Dan, op welke wyze het ook
geschiede, de natuer wil hare eeuwige wet uitgevoerd hebben..... Frederik is een
martelaer der wereld, een slagtoffer ten voordeele van de regten des geestes, van
het gevoel, van de ziel, en zyn voorbeeld, al ware het enkel door u en door my
waergenomen, zal niet zonder vrucht blyven.’
‘Het is waer’ sprak Frans ‘doch hoelang zal het nog duren en dan intusschen voel
ik my den boezem verscheurd, by het nazien van het rampzalige lot van mynen
ouden vriend en broeder.....’
‘Dat ook zal u niet nutteloos wezen’ zegde Van Hardenhoek, de hand van Frans
met gevoel drukkend. ‘De woorden van Frederik moeten u, door zynen toestand,
nog heiliger voorkomen en gy zult er voordeel
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uit trekken. Gy zyt sedert lang een warme menschenvriend en gy zult het nog meer
worden. Ik ook, ik ken, sedert eenige oogenblikken, beter dan ooit welke pligten van
broederlykheid en menschenliefde my in de maetschappy te vervullen blyven.’
‘Het verspreiden der gevoelens van broederlykheid’ zegde Frans ‘is sedert lang
myn grootste doelwit en ik heb geloof en betrouwen in myne werkingen, hoe nederig
deze ook mogen toeschynen. - Wy zullen daer later wel eens breeder over spreken,
heer Van Hardenhoek, en wie weet of wy onze poogingen niet zullen kunnen
vereenigen, om aen het menschdom nuttig te wezen en, zoo veel het in onze magt
is, mede te werken om in de samenleving het sedert lang gebrokene evenwigt, door
het verspreiden der broederlyke liefde, te herstellen.’
‘Waren wy slechts eenvoudige werklieden en konden wy enkel eenen steen voor
het oprigten van het groote gebouw aenbrengen’ zegde Van Hardenhoek, met eenen
zigtbaren geestdrift ‘dan nog zouden wy niet mogen achteruit blyven en hoe veel
minder mogen wy het doen, daer wy voelen dat onze toestand ons toelaet meer
dan een gewoon werkman te zyn! - Zoodra wy van de nuttigheid en regtveerdigheid
van een doelwit overtuigd zyn, wordt het ons eenen heiligen pligt tot het bereiken
van dit doel mede te slaven...... Vindt gy er u toe genegen, Frans?.....’
‘Ziedaer myne hand, vriend’ sprak Frans ‘en wy zullen onze poogingen
vereenigen..... Morgen zullen wy over onze plannen spreken; ik zal u myne
denkbeelden blootleggen en gy zult my uwe gedachten zeggen, en dan gaen wy
aen het werk...... En nu, laet my nu
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toe u met de andere leden van ons huisgezin doen kennis te maken.’
Een warme handdruk volgde op die gezegden, waer een geestdrift in doorstraelde,
welke ongetwyfeld door de wonderbare woorden van Frederik was voortgebragt,
en de twee vrienden verwyderden zich.
Van Hardenhoek bleef eenige dagen in de wooning van Frans doorbrengen. Hy
maekte nadere kennis met Klara, de moeder van Elisa, en verder met gansch het
brave huisgezin, en by hein werden kennissen weldra innige vrienden, wannesr
hunne harten, zoo als hier het geval was, rein en zuiver als zyn hart waren. - Door
zyn toedoen verkreeg Johan, de broeder van Maria, die toen juist van eene verre
zeereize was terug gekeerd, het ambt van kapitein op eene drymastbrik en zag, op
die wyze, zynen hoogsten wensch voldaen en zyn bestaen voor altyd verzekerd. Wanneer Van Hardenhoek Antwerpen verliet, was de vriendschap onverbrekelyk
met allen aengeknoopt en men zag den braven ouderling noode vertrekken.
Niettegenstaende zynen natuerlyken tegenzin om te schryven, kwam hy met Frans
overeen, om met hem eene gedurige briefwisseling te onderhouden, ten einde van
den toestand van het huisgezin onderrigt te blyven en verder elkander hunne
gedachten over sommige wysgeerige en maetschappelyke vraegpunten mede te
deelen.
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XXIV. Hoofdstuk. Brief van Frans aen Van Hardenhoek
Myn goede vriend,
Ik schryf u; doch zonder op uwen laetsten brief te antwoorden. - Andere
aengelegenheden doen my, voor het oogenblik, onze min of meer wysgeerige
betwistingen achteruit stellen.
Zeker had ik eerder de pen kunnen opvatten: doch daer ik voornemens was u in
het breede te spreken over al het buitengewoone en het treurige dat hier is
voorgevallen, heb ik liever gehad eenigen tyd te wachten, tot dat de rust eenigzins
in onzen huiselyken kring zou hersteld wezen, tot dat de algemeene droefheid een
weinig zou zyn verminderd en myne eigene droefheid gevolgentlyk ook eenigzins
zou zyn bedaerd geworden en aen mynen geest meer kalmte zou hebben verleend.
Die bemerkingen, vriend Van Hardenhoek, moeten u
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reeds doen begrypen, dat er een groot voorval in onzen familiekring heeft plaets
gegrepen, dat er zich eene gebeurtenis heeft opgedaen, waeraen wy ons allen wel
verwacht hadden: doch die daerom niet minder onze harten heeft getroffen en ons
allen in eene treurige verslagenheid heeft gedompeld.
o Ja! gy zult het reeds begrepen hebben: Frederik, onze ongelukkige en daerom,
zoo mogelyk, nog meer geliefde Frederik, is uit ons midden weggerukt....
Myn gemoed overloopt op dit oogenblik; want ik breng my al de byzonderheden
te binnen welke de laetste stonden myns vriends en broeders gekenmerkt hebben;
doch ik zal my zelven geweld aen doen en u, zonder juist in bemerkingen uitteweiden,
een omstandig verhael doen van wat er sedert uw bezoek geschied is.
Gy hebt door uwe eigene oogen en ooren kunnen oordeelen, vriend Van
Hardenhoek, welkdanig de staet van Frederik was en met my hebt gy verstaen,
welk het einde van dien, ik zal niet zeggen onnatuerlyken, maer ten minsten
bovennatuerlyken toestand moest worden. - Gy noch ik wy hebben ons in ons
voorgevoelen niet bedrogen; doch wat geen van beide zon hebben kunnen
veronderstellen, zyn de buitengewoone omstandigheden welke Frederiks einde zyn
voorgegaen en begeleid hebben. - Te lang zou het wezen om u al de kleine
gebeurtenissen, al de wonderbare en vreemde dingen te verhalen welke onder onze
oogen zyn voorgevallen, om u de verbeeldingryke gesprekken te herzeggen, welke
ik met Frederik gehad hebt. Zulks zou my te verre leiden en toch ik voel my niet
magtig genoeg om u dit alles, op eene voldoende en verstaenbare wyze,
afteschilderen. Ik ken wel de teekening en samenstel van die
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talryke tafereelen, maer het koloriet, met al zyne fyne tinten, leeft niet sterk genoeg
meer in myne herinnering om my toetelaten er eene gelykende schets van
optemaken. - Het zonnelicht is vlugtig en verblindend en zoo ook kwamen de
wonderbare gedachten en bespiegelingen uit het brein van Frederik en ontsnapten
meestal aen de ontleding. - Getroost u dan, vriend Van Hardenhoek, met het breede
verhael dat ik u zal trachten te doen.
De mymerende, van de wereld afgetrokkene geeststemming, waerin gy Frederik,
by uw bezoek, zaegt, heeft nog ruim eene maend na uw vertrek voortgeduerd. Dan
scheen zich eene groote, eene grondige verandering in zynen geest op te doen en
eenen stond zelfs durfden wy hopen, dat er nog redding voor den geliefden broeder
mogelyk was. Er deden zich namelyk nu stonden voor waerop het ons dacht, dat
de werkelyke, de gewoone, wereldsche begrippen zich terug in zyn brein kwamen
vestigen. Alsdan scheen hy de bovenaerdsche wereld te verlaten en in het
dagelyksche leven terug te dalen; hy onderhield zich over meer stoffelyke dingen
en sprak met zyne gade over de gelukkige dagen, welke de geboorte hunner
wereldsche liefde hadden begeleid en het latere genot dat hun beiden ten deele
was gevallen. Met my ook redekavelde hy soms over onze vorige jongelings jaren,
en tranen van vreugde gleden hem over de wangen, wanneer hy, door myne
woorden, de verzekering hoorde van het geluk welk my de vereeniging met zyne
zuster Clotilde had aengebragt. - ‘Ik dank er de Almagt voor’ zegde hy alsdan ‘dat
ik toch tot iets heb kunnen medewerken om u gelukkig te maken, myn beste vriend
en broeder. Myne vriendschap,
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hoe onbegrensd dezelve ook was, kon toch niet opwegen tegen het heil dat u in
eenen familiekring te wachten stond en dat gy thans in zoo ruime mate geniet. o
God is wel goed jegens my geweest!.....’
Soms vroeg hy om myn kind te zien. - Clotilde voldeed gewoonelyk aen dit verzoek
en op die stonden werd het ons telkens onmogelyk onze tranen te bedwingen. Dan
plaetste hy myn zoon, den kleinen Leonard, op zyne kniën, drukte hem zachtjes
tegen zyne borst en zoende hem op zyne malsche roozenwangen. - ‘Dat is de
volmaking van uw geluk, Frans’ zegde hy my onder anderen eens by zulke
gelegenheid ‘het is de grootste gunst die u de Almagt kan bewyzen, o Welke
zielenvreugden zyn u in dien lieveling bewaerd! Door uwen geest voorgelicht, onder
de vleugelen der magtige moederliefde van Clotilde gekoesterd, zal hy als een
sterke en sapryke plant opschieten en uw beider ouderdom verzaligen!...... Elisa’
vervolgde hy, eenen zachten en eenigzins treurigen blik op zyne gade werpende
‘Elisa, ons heeft de Heer dien zielen rykdom niet vergund.....’ - En een stroom tranen
rolde over zyne wangen en, ons het wichtje terug gevende en zyne gade op zyn
hart drukkende, zuchtte hy nu verder: ‘Doch morren wy niet tegen God! Hy is ons
zoo milderyk geweest; want in u alleen heeft hy my eene gade en kroost gegeven;
uw bezit is my alles!’ - Elisa weende stil op Frederiks borst en zocht slechts, door
balsemende woorden den geest haers gemaels van die gedachten af te trekken.
Eene zigtbare vermoeidheid was gewoonelyk het gevolg van zulke tooneelen;
doch dit gevoel duerde niet lang en eenige stonden rust waren meesttyds voldoende
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om de kalmte terug in den geest van Frederik te brengen.
Die toestand des kranken, welke in onze oogen eene verbetering scheen, bleef
eenigen tyd aenhouden en meermaels kon ik met mynen schoon-broeder eene
grondige redenering houden. Ik dacht er niet meer aen om hem, zoo als ik vroeger
beproefde, van zyne wonderbare gedachte te doen afzien en de samenspraek in
betwisting te doen overslaen. Ik boorde, met kalmte en geduld, zyne bedenkingen
na en, ik beken het u openhartig, vriend Van Hardenhoek, meer dan eens voelde
ik my, zoo als my eertyds nog wel gebeurd was, door de verleidende droomen,
welke Frederik my afschilderde, weggesleept en dermate getroffen, dat de
verbeelding my als waerheid voorkwam en myn geest gansch onder zynen geest
gebukt lag en met dezen, in volle overeenstemming, door het domein der
bovennatuerlyke dingen zweefde of zich, met overtuiging, aen maetschappelyke
stelsels vastkleefde, welke ik, an mynen gewoonen kalmen toestand, verre van my
zou hebben gestooten. - Het is iets wal ik my nooit goed heb kunnen verklaren;
doch immer heeft Frederik eene magt op my uitgeoefend welke ik, in den omgang
der menschen, by niemand anders ondervonden heb. En nogtans er was niets
heerschend, niets dwingend in zyne handelwyze noch in zyne inborst. Hy kende
geene gebieding; hy smeekte, hy trok u, zoo als de kinderen, door liefde en
openhartigheid tot zich; zyne spraek was gemoedelyk, zacht en balsemend en,
zonder dat men het wist, liet men zich door zyne woorden medeslepen; men deelde
in zyne overtuiging en men geloofde in hem, zonder nog iets te bedenken of eenige
opmerking te
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kunnen maken. Het was alsof er uit zyn lichaem eene vloeistof straelde waerdoor
men zich omvangen voelde, waervan men overgoten werd en door wier middel men
zich met zynen geest vereenigde. Het is ook op die wyze dat ik zou zoeken de
verkleefdheid, de opoffering zonder voorbeeld van Elisa uitteleggen; want het is
alsof beide slechts van één leven leefden.
Doch ik wil daer niet verder intreden en u liever trachten een gedacht te geven
van de samensprakeri zelven welke, gedurende het tydstip waervan ik u hier het
verhael mededeel, plaets grepen en waervan my sommige lang in het geheugen
zullen blyven. By voorkeur wil ik er eene uitkiezen, vriend Van Hardenhoek, waerin
de verbeelding de grootste rol niet speelt die niet zonder eenen stoffelyken kant is,
en welke verdient betracht te worden, om te zien of er voor de maetschappy in het
algemeen, of er voor de menschheid geen nut zou kunnen uit getrokken worden. Wy hadden, zoo als nog wel vroeger gebeurde, over de bestemming des menschen
gesproken en over de stelsels waerdoor de maetschappy bestuerd wordt, en gezocht
op welke wyze de beschaving den besten voortgang zou kunnen doen en hoe de
lage des stervelings op de wereld zou kunnen verbeterd worden. Zie hier wat Frederik
my, onder anderen, desaengaende zegde:
‘Op de wereld zyn’ sprak hy ‘beteekent: stryden en niemand kan zich van dien
stryd ten vollen ontslaen, niemand kan werkeloos blyven. Die stryd is onrust,
onbepaeld verlangen, streving naer een hooger, doch onbekend, doel; zucht om
zielen veredeling; haking naer het volmaekte gevoel.
‘Die stryd moeten wy allen voeren; wy kunnen er
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ons niet aen onttrekken; doch het hangt van ons af denzelven goed, voorzigtig, met
voordeel te voeren; deszelfs duer te verminderen en den zegeprael te verhaesten.
‘Eenige bevoorregte geesten vinden het middel om afzonderlyk, met grooter
voordeel dan de anderen, te stryden; doch zulks is niet genoeg en by die meerdere
kennis, welke hun vergund is, valt hun ook de pligt ten last van de zelfde voordeelen,
welke zy genieten, aen hunne broeders te verschaffen. - Velen, meest allen
gehoorzamen aen dien pligt; maer weinigen is het gegeven in hunne voornemens
te slagen; velen verdwynen uit den stryd, alvorens hunne medestrevenden eenig
nut uit hunne aenwyzigingen getrokken hebben. - Waerom laet de Almagt zulks
gebeuren? - Ziedaer wat wy, als onverklaerbaer, moeten laten voorby gaen. Doch,
waerom worden zy, voorlichters, zoo zelden begrepen?- Ziedaer wat wy mogen
onderzoeken en waervan wy denkelyk de echte oorzaek zullen kunnen opgeven.
‘Vele menschen hebben de gaef der kennis ontvangen; doch niet op aller hoofden
glinstert eene vurige aposteltonge, die hun ter zelfder tyd de magt instort, om wat
zy gevoelen verstaenbaer aen de menigte mede te deelen. Vele voorlichters zien
het doel waer zy naer toe moeten trekken; maer weinigen kennen de wegen welke
regt naer dit doel leiden en de meesten verdolen op hunne baen.
‘De voorlichters, waervan ik spreek, zyn de zoo genoemde hervormers welke,
van de oudste tyden tot op onze dagen, eene onafgebroken ketting daer stellen. De grond van aller werking, het doel welke allen
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zich voorstelden, is geweest van den mensch digter by de Godheid te doen naderen
- en de middel, welken zy gebruiken wilden, was de verbetering van den mensch
zelven, van de gansche maetschappy. Dan, hierin hebben zich de meesten
misgrepen en slechts de leering van eenen reikt tot het doel zelf; doch tot heden
toe is die leering nog niet gansch door de menigte begrepen geworden.....
‘Ik verdeel de wysgeerige hervormers in twee soorten. - De eerste soort bevat de
mannen die hunne hervormingen op het stoffelyk belang hebben willen bouwen,
die de menschen tot zich hebben willen trekken door de belofte van zinnelyke
voldoening, van wereldsch geluk. Het was in dien zin, het was met dit inzigt, dat
Plato zyne eeuwige Republiek schreef, welke het leven gaf aen de latere schriften
van Hall, Morelly, Bacon, Fenelon, Campanella, Barrington, Van Helmont, Morus
en meer anderen, en waerin zelfs de hedendaegsche zoo gezegde hervormers de
gronden hunner stelsels gaen zoeken. Alle die, men kan het niet loochenen,
bevoorregte geesten hebben slechts over het goede, dat zou moeten daergesteld
worden, droomeryen neêrgeschreven, welke in zich zelve wel niet gansch nutteloos
mogen genoemd worden; doch die immer zonder echten invloed op de menigte zyn
gebleven en de maetschappy wel hebben doen bewegen; maer niet doen
voortstappen.......
‘Met de tweede soort van hervormers is het anders gelegen. Ofschoon eenigen
zich wel aen de stoffelyke zaken gelegen lieten, was zulks nogtans hun byzonder
doelwit niet noch de dryfveer waermede zy de geesten wilden in beweging stellen.
Zy bouwden hunne stelsels
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op het geestelyke en spraken eerder van de belangen der ziel dan van die des
lichaems. Dusdanig waren de meeste godsdienstige hervormers en het is te
bewonderen welken diepen indruk zy op hunne tydgenoten maekten en hoe
sommigen, om zoo te zeggen, het gansche maetschappelyke stelsel veranderd
hebben. Jan Huss was, eenen tyd lang, almagtig en zyne sekte bestaet nog;
Tankelinus werd als een God door zyne volgelingen beschouwd; Luther deed de
gansche wereld beven en schokte de gansche maetschappy; Jan Van Leyden had
het, van vernederden ambachtsman, zoo ver gebragt dat men hem koning uitriep.
- Dan alle hunne werkingen vielen slecht uit en weinigen deden de beschaving echte
stappen maken. En waeraen is zulks toe te schryven? - Aen niets anders dan aen
den valschen grond waerop zy bouwden. De middelen die zy in het werk stelden
en waeraen alle hunne magt is toe te schryven, waren wel de beste middelen omdat
zy geestelyk waren; doch zy werden krachteloos, omdat het doel waer zy naer toe
werden gedrongen geen goed doel was. De opstand der hervormers, op de leering
van den eenigen echten, en daerom goddelyken hervormer, gevestigd; liep telkens
van den beginne en oogenblikkelyk van zyn doel weg en, instede van te dienen om
tot de zuivere beteekenis van het Evangelie terug te keeren, Vond men er zich
weldra verder van verwyderd.....
‘Luther, wanneer hy zynen eersten kreet tegen den Godsdienstvorm liet hooren,
was waerlyk door een zuiver gevoel aengedreven en dacht er niet aen om het hoofd
van een nieuw godsdienstig stelsel te worden; doch de gebeurtenissen waren sterker
dan hy; het orkaen voerde hem in zynen dwarlkring mede; het hoofd
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werd hem duizelig en wat eerst als godsdienstig gevoel in zyne ziel gelegen had,
verkeerde in eene wereldsche werking: instede van eene echte godsdienstige
hervorming, bragt hy eene staetkundige omwenteling te weeg en wy hebben hem
wel eene hedendaegsche wereldsche vryheid en politieke ontvoogding, maer geene
godsdienstige herboring te danken. Hy is, zoo als andere hervormers, slechts het
hoofd eener sekte geworden, welke geene kracht bezit, omdat zy niet aen het gevoel
spreekt.
‘En nu, ik herhael het, de hervormingen hebben goed gestigt; doch geene enkele
nog heeft haer doel bereikt, geene enkele nog heeft iets standvastig kunnen
daerstellen. - Slechts eene, vriend Frans, slechts eene maekt uitzondering aen dien
regel en daerom noemen wy ze met regt Goddelyk en mogen haer als de eerste
herboring van het menschdom beschouwen. Het is de kristelyke hervorming; het is
de leer welke in het Evangelie besloten ligt; leering geestelyk in hare bevatting en
in hare stelregels; leering welke aen de ziel hoofdzakelyk spreekt, die het aerdsche
slechts als eene byzaek rekent en het wereldsche als een gevolg van het geestelyke
beschouwt; leering die de verhevenheid der ziel heeft verkondigd en het vleesch
onderdrukt heeft; leering die van alle tyden geweest is, mits hare grondstellingen
niets anders zyn dan de verzameling van wat, vóór den hemelschen wetgever, in
de wereld verspreid was en dat hy als tot een enkel wysgeerig stelsel heeft weten
samen te smelten; leering eindelyk die voor alle tyden zyn zal, omdat zy voor allen
voortgang vatbaer is, omdat zy zoodanig is samengesteld, dat zy met den geest
kan opklimmen en zich met hem in het oneindige
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kan storten; leering welke goddelyk is, omdat zy het gevoel voor grondsteen heeft
en daer door zich aen de Godheid zelve verbindt en er van uitstraelt.....
‘Dan, er is niets heilig voor den mensch en ook de leer van Kristus is weldra
miskend en vervalscht geworden. De stoffelyke mensch heeft een lichaem willen
geven aen wat enkel geest was en de uitwendige godsdienst is geboren geworden.
Men heeft eenen sluijer over de Godheid geworpen en zyn woord, dat voor allen
gemoed, in eene toereikende maet verstaenbaer is, is in een raedsel veranderd. Er
zyn mannen gekomen die gezegd hebben: Wy alleen, wy hebben de kennis om de
raedsels op te lossen, wy alleen wy kunnen u zeggen wat de bedekte zin van het
woord is en in ons moet gy gelooven.
‘Van dit oogenblik was het woord Gods, het woord der eeuwige wysheid onder
het stof begraven en de herboring van den geest had het grootste deel zyner kracht
verloren. De wetgever was miskend geworden. Bevoorregte geesten begrepen dien
toestand van in den beginne af en verhieven er zich tegen. Dan, ik heb het u reeds
gezegd, hunne werkingen werden niet goed aengevoerd en warenen bleven slechts
eene protestatie, een oproer die verwarring te weeg bragt, maer geene echte
hervorming. - Wilde de Almagt het aldus laten geschieden omdat de geesten der
menschen nog niet ryp genoeg waren, om de naekte waerheid te kunnen ontvangen?
Het is mogelyk; doch in allen geval kan het in Godes raedsbesluiten niet liggen van
dien toestand eeuwig doen voort te duren en er moet aen de onverpoosde worsteling
een einde komen......’
Hier zweeg Frederik eenige oogenblikken en liet het
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hoofd als vermoeid op de borst zakken. Na eenige stonden echter hernam hy en
wel met eene stem die van hoogeren geestdrift getuigde:
‘Neen, myn goede broeder’ ging hy voort ‘neen, God kan niet willen dat het echte
woord immer voor onze oogen bedekt blyve en dat wy de wysheid slechts door
eenen sluijer kunnen ontdekken. Neen! myne hoop is groot en ik ben er, om zoo te
zeggen, zeker van, die toestand moet een einde nemen en de tyd is gekomen om
den krachtigen stryd te beginnen, aen wiens einde de zegeprael ons staet te wachten.
De maetschappy, verdeeld en ontbonden, moet terug in elkaer getrokken, tot een
geheel verbonden worden. De beschaving moet worden bewerkt op eene wyze
welke men sedert lang uit het oog verloren heeft; zy moet op eenen algemeenen
Godsdienst gegrond worden en haer zetel moet in het hart en niet in den geest
worden opgeslagen. Het eenvoudige, heilige gevoel moet aller leidsman worden!
‘Om tot dit doel te geraken, moet men beginnen met alle verdeeldheden in de
leering der morael te doen ophouden. De uitwendige eeredienst, overblyfsel der
versleten afgodery, moet als bedriegelyk en schadelyk verbannen worden; de
verschillige sekten, welke thans als in beroep tegen over de eerste bewaerders van
het woord der eeuwige wysheid staen, moeten hunne wereldsche driften en de
verwaendheid van hunnen geest afleggen; en zy zullen het doen, zoodra de eersten
er zullen toe overkomen, om de valsche kleedsels af te werpen, welke tot hier toe
het tabernakel voor onze oogen verborgen houden; zoodra zy zich zullen ontmaken
van de gedachte van overheersching, door het dwingen van den geest en hunnen
zegrprael slechts aen de zachte overtui-
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ging zullen willen te danken hebben. - Dan zal de leering op nieuw in de wereld
verspreid worden; dan zal het geestelyke leven het zuivere gevoel weder ontwaken
en doen heerschen; de menschen zullen door liefde aen elkaer verbonden worden,
en het stoffelyk geluk, waer men thans naer grypt, waer men om vecht, zal ons, als
eene toemaet, geschonken worden of liever zal slechts een gevolg zyn van den
zaligen staet waerin de zielen zullen verkeeren. Dan zal men verstaen dat de liefde
het eerste en hoogste gebod is en met hoeveel regt de groote wetgever gezegd
heeft: denkt slechts aen het hemelsche ryk en het overig zal u toegeworpen
worden...... - o, Ik zie in de toekomst die gelukkige dagen aenbreken, wanneer het
gansche menschdom door eenen band van liefde aen elkaer zal gesloten zyn,
wanneer er slechts ééne waerheid, één geloof, ééne leering voor allen zal wezen,
wanneer de deugd overal eene deugd zal zyn en slechts éénen naem zal hebben!
Wanneer het gevoel de baek zal wezen welke allen zal leiden en die voor alle
dwalingen bevryden zal. o Dan, dan zal de beschaving zyn daergesteld, dan zal het
hemelsche ryk eenen aenvang genomen hebben en de aerde welke wy nu kennen,
dat is te zeggen, die toestand van worsteling en eeuwige onrust, zal niet meer
bestaen. De stryd zal hebben opgehouden en met hem zal alle lyden verdwenen
zyn.......’
Wanneer Frederik die woorden gezegd had, was hy zigtbaer door de vermoeidheid
overwonnen en de woorden welke later aen zynen mond ontsnapten, bezaten niet
meer dit opzigt van stellige beredenering welke in zyne vorige beschouwing
doorstraelde. - Ik wachtte my ook wel, zoo als gy ligt zult begrypen, vriend Van
Harden-
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hoek, om die ontrustende samenspraek verder te doen voortzetten; want, was ik
overtuigd dat de tegenkantingen nadeelig waren, door den geestdrift welken zy
telkens in hem deden ontstaen, ik verstond ook ter zelfder tyd, dat het nog
voordeeliger was zynen geest gansch van de bespiegeling te kunnen afhouden.
Dan, ik wil thans in myn verhael voort gaen.
Ik heb u gezegd, vriend Van Hardenhoek, dat het werkelyke, welk ik in de
gesprekken van mynen vriend en broeder, waervan ik u hier eene heb getracht, zoo
getrouw mogelyk, af te schryven, waernam - dat dit werkelyke, zeg ik, my moed had
ingestort en ik er een goed voorteeken meende in te ontdekken. Myne hoop werd,
zoo als vroeger, zoo als immer, te leur gesteld en weldra moest ik my overtuigen,
dat het slechts als zoo vele sprankels van zyne vorige geestenkracht waren geweest,
die hunnen laetsten glim hadden geschoten en dat zy de voorbode waren van eene
algemeene verduistering. Allengs kwam de gloeijende geestdrift terug en ik zal u
niet trachten te beschryven, welke wonderbare stelsels ik verder uit Frederiks mond
mogt hooren en welke ryke schatten van verbeelding ik in zyne laetste samenspraek
zag schitteren. - Geen dichter heeft my ooit, door zyne vindingskracht, meer
verbaesd, geen schryver heeft my ooit, door de welluidendheid der woorden, dieper
het oor en de ziel getroffen dan Frederik het deed door het opgeven zyner
wonderbare gedachten en door derzelver glinsterende afschildering. Om er u een
gedacht van te geven, vriend Van Hardenhoek, zou myne verbeelding zoo verheven
en myne spraek zoo prachtig als die myns afgestorven broeders moeten wezen,
en die eigenschappen bezit ik niet; ik was en ben immer nog de stoffelyke
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Frans tegen wiens geest de gevoelige ziel van Frederik zich immer gestooten heeft.
- Liever zal ik mynen langen, doch voor u, ik ben er verzekerd van, niet te langen
brief eindigen, met u de laetste stonden te verhalen van hem die voor ons allen een
lieveling des harten geweest is en aen wien gy, sedert gy hem laetst in zynen
rampzaligen toestand gezien hebt, zoo zeer verkleefd zyt geworden.
Gy hebt het gezien hoe zwak zyn lichaem was. Welnu, sedert uw bezoek tot by
zyne dood, heeft dit lichaem nog dagelyks in krachten afgenomen. Hy was als eene
schaduwe geworden; zyne ledematen waren doorschynend en, wonder! by dit alles
nogtaus bleef zyn gelaet de zelfde edele uitdrukking bewaren, welke er immer op
geprent stond, en zyne oogen bleven krachtvol en doordringend, zonder eventwel
dien koortsachtigen gloed te bezitten, welke men, in dergelyke toestanden, by de
kranken ontmoet. Een ander wonderbaer teeken nog is dat hy nimmer over eenige
pyn klaegde en zegde geene de minste smart in zyn lichaem te gevoelen. Zyn
toestand kwam daerin eenigzins overeen met die der martelaren der eerste tyden
van het kristendom welke, onder de felste martelingen, lofzangen aenhieven. Ook
by hen was de geestdrift sterker dan de smart en de ziel had reeds het lichaem
gedood, voor dat de beulen hetzelve vernietigden......
Nimmer zal de dag zyns verscheiden uit myn geheugen gaen.
Hy voelde zyn einde naderen en had ons allen by zyne bedsponde geroepen.
Daer stonden wy, ik en myne echtgenote en onze brave ouders, Klara, de moeder
van Elisa, en Maria ons aller aengenomen kind. De oude
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lieden konden hunne tranen niet terug houden en deden de grootste moeite om de
snikken te verkroppen welke zich uit hunnen boezem drongen. By Clotilde stroomden
de tranen over het aengezigt en ik moest al myne krachten uitoefenen om niet met
de anderen in geween los te bersten. Maria hield zich achter de oude lieden
verscholen en, by den zwaren ziekstoel, waer Frederik gewoonelyk in rustte,
neêrgeknield, stuerde zy blykbaer hare gebeden ten hoogen. Elisa maekte eene
uitzondering by de algemeene droefheid. Wel was het zigtbaer, dat zy diep door de
plegtigheid van den stond geraekt was; doch haer engelenwezen bleef kalm en
zacht en zy scheen als een afgezant des hemels, welke daer gesteld was, om den
zieltogende in zyne laetste opgenblikken te ondersteunen. Voor het ledekant op de
kniën gezegen, hield zy de hand van Frederik in hare handen gesloten en bleef
onafgebroken den blik op hem gevestigd houden.
Frederik lag met de oogen half gesloten en scheen als in eene zachte sluimering
te verdwalen. Na eenigen tyd steeg er een zware zucht uit zynen boezem op en,
de oogen nu wyd openende, liet hy eenen klaren blik door het vertrek weiden en
staerde eenen stond met strakheid op ieder der aenwezigen. Hy scheen te vreden
en, terwyl er een ligte glimlach op zyn gelaet zweefde, mompelde hy, de hand van
Elisa drukkende:
‘o Het is zacht en vertroostend in het midden der zynen de wereld te verlaten!.....’
en eenige oogenblikken later zegde hy: ‘Elisa, doe myne moeder nader komen.’
Er werd aen dien wensch voldaen en wanneer de brave vrouw naest de zyde van
Elisa stond, reikte Frederik haer de hand toe en vroeg:

Pieter Frans van Kerckhoven, Ziel en lichaem

268
‘Moeder, myne goede moeder, waerom weent gy?’
Die vraeg deed slechts de vrouw nog heviger in tranen uitbersten en zy kon geen
woord uiten.
‘Wees liever verheugd, moeder’ hernam Frederik ‘wees verheugd dat uw zoon
van de aerdsche banden, binnen eenige stonden zal verlost wezen en in eene
andere wereld zal verplaetst zyn, waer alles vreugde en onbesefbaer genot is. - Gy
wilt immers het geluk van uw kind, niet waer, moeder? Welnu, wees dan kalm en
gelaten op dit oogenblik dat een einde aen ons beider smarten moet stellen: voortaen
zult gy my niet meer zien lyden.......’
‘Frederik, Frederik!’ onderbrak de vrouw ‘o spreek toch zoo niet!’ En zy liet zich
op het bed neêrvallen en zoende het bleeke wezen des kranken. - Frederik sloeg
de armen om haren hals, hield haer eenige stonden op zynen boezem geklemd en
riep met drift uit:
‘Moeder! gy hebt my immer zoo teder bemind, toon dat gy my nog lief hebt en
overwin uwe droefheid!’ En nu ook vertoonde zich een traen in zyne oogen. - Dan
liet Frederik het hoofd der vrouw los en greep de hand van Klara die nu digter by
de bedsponde was genaderd: ‘En gy, myne tweede moeder’ zegde hy ‘u heb ik
eene vergeving af te smeeken: Elisa, uw kind, is myne gade geworden en ik heb
haer, volgens de wereld, niet gelukkig gemaekt.....’
‘Frederik, Frederik!’ onderbrak Elisa ‘laster de goedheid Gods niet! Hy heeft my,
door u, de grootste vreugde geschonken, welke het den sterveling op aerde vergund
is te genieten, en ik geef er hier de plegtige verklaring van dat ik de gelukkigste der
echtgenoten geweest ben.....’
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‘Gy zyt eene heilige, Elisa’ zegde Frederik ‘het is waer, ons geluk is groot geweest;
doch wie is daer, buiten ons, van overtuigd?’
‘Ik geloof aen uwe woorden, myne lieve kinderen’ zegde Klara ‘want myne
moederliefde is niet ikzuchtig.’
‘Elisa zal u allen tot troost blyven’ zegde Frederik ‘en u myn gemis doen vergeten.
De Almagt heeft my zynen wil doen kennen en my doen verstaen, welken heiligen
rol er op de wereld aen myne gade te vervullen blyft, voor dat hare ziel, in de eeuwige
wereld van het hooge gevoel, zich by de myne zal komen voegen.....’
Hier volgden eenige stonden sprakeloosheid, gedurende de welke slechts de
verkropte snikken der omstaenders de stilte kwamen stooren. - Eindelyk nam Frederik
weêr het woord op en sprak tot zynen vader, die moediger dan de anderen gebleven
was:
‘Vader’ zegde hy ‘gy zyt moedig en kalm en het is de laetste weldaed die ik van
u ontvang: uw zoon bedankt u daer voor.....’ En zich tot my wendende, ging hy voort:
‘en gy, Frans, myn vriend en broeder, wees gy ook krachtig; ik vraeg het u als eene
laetste proef onzer heilige vriendschap. Byna uw gansch leven is eene opoffering
ten myn voordeele geweest; gy moet dien heldhaftigen rol tot het einde toe vervullen.
Geef my uwe hand en wy zullen scheiden als twee vrienden, waervan een eene
lange reis gaet ondernemen en die elkanderen den vaerwel toewenschen.’
Ik drukte zyne hand; doch de woorden bleven my in den gorgel stikken.
‘Goed zoo’ zegde Frederik ‘en nu, myne goede
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vrienden, nu besta ik voor u niet meer...... Myn stryd gaet aenvangen..... Bidt gy
allen voor my; gy zult best daer door uwe eigene ziel versterkt voelen.....’
Allen gehoorzaemden aen dit laetste verzoek des stervenden en men schaerde
zich op de kniën rond het ledekant. Elisa bleef hare plaets bewaren en had nu weêr
de hand van Frederik vastgegrepen. Het was een ontzettend schouwspel door den
angst en nare stilte welke er heerschten en ik voelde er my diep in de ziel door
geschokt. Ik poogde, zoo als de anderen, te bidden; doch myne aendacht bleef met
myne oogen op mynen broeder gevestigd.
Eenigen tyd bleef Frederik roerloos liggen. Dan scheen het alsof er eene ligte
stuiptrekking door zyn lichaem vloog en hy klemde vaster de hand van zyne gade,
terwyl zyn allengs zwakker gewordene blik zich op haer vestigde. Nu mompelde hy
stil:
‘Elisa, het uer is daer; ik voel de ontbinding myner ziel; ik voel dat het lichaem
zich gansch begeeft en myn gevoel vry laet..... o Lieve! vereenig u in den geest met
my en deel in de vreugden, in de zielenweelde welke zich aenbiedt..... Wat is het
stof toch verachtelyk en hoe bezwaert het onze ziel! - Met onze wereldsche, met
onze aerdsche oogen zien wy zelfs de stoffelyke dingen niet zoo als zy opregt zyn.
o, Nu voel ik het zoo klaer!...... Elisa! Lydia myner ziel, gy zyt het schoonste, het
heiligste wat ik ooit op aerde ontmoet heb! Nu begryp ik uw gevoel en zie hoe
uitgestrekt hetzelve is: van op aerde reikt het tot aen de Godheid... Zoo als eene
strael, welke uit de zon spruit, de aerde verwarmt en toch aen haren oorsprong
vastblyft, zoo ook zyt gy uit God op de aerde gedaeld, om hier, voor eenigen tyd,
de we-
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reldsche harten te verwarmen. Wanneer uwe loopbaen zal voltrokken zyn, zult gy,
zoo als eene zonnestrael, u van de wereld terug trekken en weêr tot uwen oorsprong
keeren, zonder hem verlaten te hebben.’
‘Ik wilde wel, van nu af, met u der aerde vaerwel zeggen!...’ zuchtte Elisa.
‘Uw tyd is nog niet gekomen, zuster’ hernam Frederik. ‘Ik had zulks ook gewenscht;
doch ik heb begrepen dat uwe loopbaen niet ten einde was. De Almagt heeft zich
wel niet open voor myne oogen verklaerd; doch ik heb genoeg kunnen voelen, dat
gy hier nog in onzen huiselyken kring moet vertoeven.......’ En nog stiller sprekende,
voegde Frederik er by: ‘de Almagtige wil dat gy onze ouders de oogen sluite.....’
Eene zigtbare trilling doorliep het gansche lichaem van Elisa, by het hooren dier
laetste woorden. Zy liet het hoofd op de hand van Frederik zakken en eenige stonden
vervlogen sprakeloos. Dan hief Elisa weder het hoofd regt en Frederik hernam:
‘Het uer is naby, Elisa, denken wy thans aen goene aerde meer..... Onze zielen
hebben tot hier toe in elkaer versmolten geleefd; te samen hebben wy een heil
gesmaekt, waervan die genen welke tot het zuivere gevoel niet zyn opgeklommen,
verstoken blyven, laten wy thans ook nog eenige stonden vereenigd wezen en dat
onze zielen elkaer niet verlaten, voor dat myne ziel tot de Godheid opklimt..... - De
dood is slechts verschrikkelyk voor diegenen welke hunne wereldsche loopbaen
niet voleind hebben, voor de zielen die haer omhulsel, die haer lichaem versleten
hebben, zonder tot rypheid te zyn gekomen, o Voor die is het afsterven een akelige
stryd, eene smart die moeijelyk kan begrepen worden.
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- Zy gevoelen, op dien stond van zielenklaerzigtigheid, hoe nutteloos het leven is
doorgevlogen en hoe zy den tyd om zich te volmaken, verwaerloosd hebben. - De
ziel spant alsdan al hare krachten in, om aen het lichaem verbouden te blyven en
met hetzelve eenen nieuwen loop te beginnen, loop dien zy alsdan zou ten nutte
stellen....... Doch het lichaem kan niet meer gehoorzamen; zyne laetste krachten
zyn vervlogen en het is een verbroken werktuig geworden. De ziel begrypt zulks by
het verscheiden, en daervan komt de wanhoop, daervan de stryd welke zich, in
laetste stuiptrekkingen, op het stoffelyk omkleedsel afschildert....., - Voor my,
integendeel, zuster, voor my is de dood eene bron van genot en weelde. Het is de
vervulling van eenen wensch die reeds zoo lang brandend in myn binnenste ligt
opgesloten..... o Gy voelt het thans, niet waer, gy voelt het, welke weelde myne ziel
overstroomt! Met de oogen uwer ziel staert gy met my reeds op de glinsterende
baen die my tot God, mynen oorsprong, moet leiden, die my in zyne almagt moet
doen deelen en voortaen met hem moet doen leven..... o Elisa! Lydia! Vergelyk nu
de weelde, welke wy genieten, met al wat wy ooit heilig en zacht gesmaekt hebben
en beken dan met my. dat de Algoede ons het hoogste genot tot op dezen stond
gespaerd heeft!...... o Voel het, zuster myner ziel! want woorden kunnen het niet
verklaren..... Ik voel my in genuchten wegvoeren! Ik reik aen de Godheid en ik
versmelt in haer..... Het echte leven, de zaligheid is daer!.....’
Hier zweeg Frederik; zyne oogen sloten zich toe en eene ligte, byna onmerkbare
ademhaling klom uit zyne borst op. - Het leven was hem ontgaen; by was voor
eeuwig ingeslapen......
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Elisa liet het hoofd op het bed nederzinken en bleef de hand van haren echtgenoot
geklemd houden. Hoe zeer ook door de gebeurtenis geschokt, had ik echter moeds
genoeg om myne oogen op haer gevestigd te houden en werd gewaer, hoe zy eerst,
alsof al hare krachten zich tegelyk begaven, op het doodsbed vastgeklemd bleef
liggen. Dan, eensklaps doorliep eene rilling hare ledematen, zy hief het hoofd op,
wierp eenen vlugtigen maer doordringenden blik op het roerlooze wezen des dooden
en liet zyne hand los. Ik zag dat de krachten haer weêr begaven en, regtstaende,
vatte ik haer zacht om den middel en zy liet zich, bewusteloos en als ontgeest,
achterover in myne armen zakken.
Luide droefheidskreten ontstonden intusschen in het vertrek en wanhopend
omringde men het doodsbed.....
Ik beschryf u dit tooneel niet verder, vriend Van Hardenhoek. Gy kunt u ligt
inbeelden welkdanig de toestand van ons allen moest wezen. - Elisa bleef eenen
tamelyk langen tyd in zwym; doch zonder te doen vreezen dat zulks eenige ernstige
gevolgen zou kunnen hebben. In het midden harer schynbare ontgeesting bleef
haer zachte gelaet immer eene hemelsche uitdrukking bewaren en geen enkele
traen heb ik haer oog zien ontvallen. - Tot het bewustzyn gekomen, keerde zy terug
naer het ledekant van Frederik en verliet hetzelve niet meer, zoo lang het lichaem
van haren echtgenoot boven de aerde bleef liggen. - Het was een treurig, een
hartscheurend vertoog, wanneer men haer zoo, naest het doodsbed, in den breeden
leuningstoel zag zitten, met de handen in elkaer gekruist, met de ontzenuwde leden
als in een gezakt en met eenen verglaesden blik
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welke zich op den dooden vestigde of wel, in de hoogte starende, door de wanden
der kamer scheen te dringen en in het onmeetbare scheen te peilen. De waskaersen,
welke in de kamer brandden, verspreidden eenen gelen tint over haer wezen en
hare roerloosheid zou soms hebben doen gelooven dat ook haer de geest ontgaen
was. - Het tooneel dier stille droefheid en de angsten droomvolle wyze waerop het
zich aenbood, zal nimmer uit myn geheugen gaen en, zoo groot is de indrak welken
hetzelve op my gedaen heeft, dat de herinnering alleen my nu nog doet huiveren.
Myne oogen hebben nooit treuriger vertoog gezien; myne ziel heeft nooit smartelyker
stonden doorworsteld.
Allengs is Elisa, om zoo te zeggen, tot het werkelyke leven teruggekomen. Zy
verkeert thans in onzen kring en het schynt dat zy van al de liefde geërfd heeft,
welke wy Frederik toedroegen. Nimmer spreekt zy van den afgestorven; doch de
tint van zachte droefgeestigheid en stille mymering welke op haer hemelsch gelaet
geprent blyft, is ons een onfeilbaer bewys, dat zy Frederik nooit zal vergeten en
zyne heilige gedachtenis eeuwig levend in haren boezem zal bewaren. - Mogt een
stille vrede voortaen het grootste heil van ons huisgezin uitmaken!.....:
EINDE.
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