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Voorrede van den eersten druk.
Eene voorrede is gewoonlijk de geschiedenis van het werk dat zij vergezelt, en hoe
gaarne ik in dit opzigt iets nieuws zoude geven, de oude wijze van doen heeft, als
meest altijd, de stem van het gezond verstand voor zich; het zoude dus onhollandsch
zijn er van af te wijken.
De mengelingen, welke ik in deze bladen het publiek aanbiede, zijn de vruchten
van hetgene ik op eene reize in Denemarken en Zweden, gedurende de jaren 1831
en 1832, vlugtig aanteekende en uitvoerig opschreef, naar dat de vermoeijenissen
des dags er mij des avonds lust toe lieten, of een langer verblijf in de hoofdsteden er
mij in ruime mate gelegenheid toe verschafte. Men vreeze echter niet daarin een
getrouwen afdruk te ontvangen van dat beurtelings bij het stille kaarslicht en onder
den open hemel voortgezette dagboek. Zoo iemand, ik ben er van overtuigd, dat men
de talenten van een De Lamartine moet bezitten, om de losse bladen van een dergelijk
werk, in hunnen oorspronkelijken toestand, te mogen uitgeven.
Veelligt was het reeds vermetel genoeg van mij, te durven gelooven dat mijne
aanteekeningen, bij eene zorgvuldige omwerking, een onderhoudend boek zouden
kunnen opleveren. Ik had de blaam, die mij hierover misschien treffen zal, kunnen
ontgaan door van de vereerende aansporing van hooggeschatte vrienden te gewagen;
doch buiten dat ik alle onopregtheid hate, is de eeuw der opdragten ongelukkig voorbij
en gelooft het publiek niet meer aan die namelooze ijveraars ter uitbreiding van
catalogussen. Bij verschillende bezigheden van anderen aard, kon het mij echter niet
dan moeijelijk vallen, den tijd te vinden uit de verzamelde bouwstoffen te kiezen, dit fragment af te wer-
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ken, - deze bijzonderheid in te vlechten, - gene eigenaardigheden te doen uitkomen,
in één woord zoo min mogelijk iets van dat alles te verzuimen, wat het in mij
vergefelijk kan maken over een onderwerp te schrijven, dat, voor jaren, door eene
verdienstelijke pen behandeld werd; - en ziedaar de reden, waarom het boek zoo laat
verschijnt. Want, indien ergens, ten onzent vooral geldt de uitspraak van Bulwer:
‘There is nothing palpable in literary fame.’ En zoo het waarachtig genie naauwelijks
de berisping ontgaat, wanneer het zijn maatschappelijke betrekkingen aan zijne
roemzucht opoffert, (schoon het zich door zijne schriften de onsterfelijkheid
verzekert!) welk vonnis zoude mij getroffen hebben, indien ik nuttige
beroepsbezigheden verzuimd had om een werk, dat geen hooger doel heeft dan zijnen
lezer, in ledige oogenblikken, tot eene aangename lektuur te dienen? Verkeerd zoude
men mij verstaan, indien men geloofde dat ik wenschte dat het anders ware, en niet
volgaarne mijn zegel hechte aan de woorden van Pieter Cornelisz. Hooft tot Justus
Baak: ‘Dat de koopman eenen goeden Poëet aan UE. bedorven heeft, zeggen UE.
rijmlooze gedichten. 'T is echter ruim zoo lijdelijk bij oft de Poëet den koopman
bedorven hadde1.’
Niemand (ik durf er mij van overtuigd houden) zal uit de thans gewaagde uitgave
bij gevolgtrekking afleiden, dat het mij gelukte de vele bedenkingen, die mij geruimen
tijd deden aarzelen, volkomen te wederleggen, dat ik mij zelven van de
voortreffelijkheid van mijn werk overreed heb. Doch zoo ik hier rondborstig verklare,
dat het tegenovergestelde veeleer waarheid is, doe ik het niet om eene vervelende
lijst mijner bezwaren tegen den stijl en de inkleeding in te lasschen, of eene
verontschuldigende pleitrede waarom ik van de gewone wijze eene reize te verhalen
afweek het werk te doen voorafgaan. Alles wat ik, daarvan gewagende, bedoele, is
de verzekering te geven, dat mij bescheiden teregtwijzingen welkom, zeer welkom
zullen zijn; dat ik den jeugdigen schrijver gelukkig schat, wiens eersteling deze van
bevoegde mannen uitlokt.
Den lezer heil! -

1

P.C. Hooft's Brieven, 144ste Brief.
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Een vriendenwoord
ter inleiding van de vernieuwde uitgave van Potgieter's Noorden.
o Svea-land! o gastvrij oord!
Uw lof galme in mijn afscheid voort!
E.J. POTGIETER.

Voor niemand is 't verborgen:
Ons heden draagt ons morgen
Ontkiemende in den schoot.
E.J. POTGIETER.

I
Toen AERNOUD DROST, de terecht gevierde schrijver van Hermingard van de
Eikenterpen, de stadgenoot en vriend van POTGIETER, BAKHUIZEN VAN DEN BRINK
en HEIJE stierf, belastten zich zijne vrienden met de bezorging van zijne letterkundige
nalatenschap en schonken ons zijne Schetsen en Verhalen in twee deelen, met een
aandoenlijk woord van ANDRÉ CHÉNIER op het titelblad: Que n'est il avec nous! Ik
geloof, dat er in dat boek door hen nog al vrij wat aangevuld en bijgewerkt heeft
moeten worden: de ‘uitgevers’, gelijk ze zich noemen, zijn in
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meer dan gewonen zin uitvoerders van den laatsten wil huns begaafden vriends
geweest!
Aan den ingang van dien bundel geven zij rekenschap van de vervulling van hunne
taak in een schoon geschreven Voorbericht. Ik geloof niet ver van de waarheid te
zijn als ik aanneem, dat één hunner daar voor allen optreedt en dat het POTGIETER
is, die daarbij de pen voert. Reeds het karakteristiek begin schijnt mij duidelijk daarop
te wijzen.
‘Vroeg sterven behoort tot de idealen van een dichterlijk leven,’ schreef schertsende
in de lente des verleden jaars de jongeling, wiens laatste Werken wij in deze bladen
het publiek aanbieden. Toen had hij zelf niet gedacht, dat de wezenlijkheid het
toepasselijke dier woorden op een zoo harde proef zou stellen!’
En wat was nu de slotsom van die proef? De uitgevers maken die op voor hunnen
vriend.
‘Vroeg sterven behoort niet tot de idealen van een dichterlijk leven,’ zeide een
stem in ons binnenste, toen wij met eerbied zijne portefeuille ontsloten en zooveel
schoons vonden, dat op nog schooner hoop gaf, toen zoovele half-afgewerkte schetsen
ons herhaaldelijk deden wenschen, dat de dood den sikkel nog een wijle had
teruggehouden.’
Zoo derhalve dacht en schreef POTGIETER, in overeenstemming met zijne vrienden,
juist veertig jaren geleden, in 1835. Hij uitte dat woord met een droevig gevoel bij
het graf van AERNOUD DROST; wij herhalen het, maar met een tegengestelde
gewaarwording, bij het zijne.
Voorzeker! het werk, waarvan het eerste deel in 1836 bij den uitgever G.J.A.
BEIJERINCK verscheen onder den titel van Het Noorden, in omtrekken en tafereelen,
was een ware verrassing voor het letterkundig nederlandsch publiek dier dagen, en
het had ook, als het bij dien eersteling gebleven ware, reeds op zichzelf tot den schat
der vaderlandsche letteren een nieuw, goed, oorspronkelijk en karakteristiek boek
toegevoegd. Maar toch zou in dat geval nauwelijks iemand hebben vermoed, welk
een bloem in dezen knop school; en indien die knop, even als het kunstenaarsleven
van DROST, in zijn eersten bloei ware afgesneden geworden, men zou bij zijn graf
van
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verre niet hebben beseft, welk eenen roof de groote maaier daarmede aan onzen
kleinen nationalen literarischen bloemhof beging. Om dit ten volle te kunnen
waardeeren, moet men den letteroogst van POTGIETER's Proza en Poëzij beiden in
zijnen vollen rijkdom hebben gezien. Gelukkigen wij, dat wij dien oogst niet alleen
hebben zien opkomen en ontkiemen, maar ook rijpen, maar ook maaien, maar ook
binnenhalen. En als wij nu in het tweede deel van POTGIETER's Poëzij de laatste
schoof met het onderschrift 1875 naast de eerste garf van het Noorden in 1836 leggen,
herhalen wij nog eens, en nu, gelijk ik zeide, met dubbel warme erkentenis,
POTGIETER's eigen woord: ‘Vroeg sterven behoort niet tot de idealen van een
dichterlijk leven.’ Wél ons, dat wij POTGIETER zooveel langer hebben mogen bezitten,
dan ANDRÉ CHÉNIER aan Frankrijk, dan AERNOUD DROST aan Nederland gegund
werd, al neemt dit niet weg, dat wij ook nu nog, bij het graf van den voor ons altijd
te vroeg gestorven vriend blijven herhalen: Que n'est il avec nous!
Inderdaad, POTGIETER's Noorden is een eersteling, en draagt daarvan kennelijk
genoeg op menige bladzijde het naïve karakter. En toch is het een eigenaardig
genoegen, bij de doorbladering van dat werk, overal den toekomstigen POTGIETER,
als de rijpe aar in den groenen halm, te ontmoeten. Men vindt er niet alleen de belofte,
en meer dan de belofte van een schoon talent, maar men ontmoet er ook den geheelen
mensch in de meest kenmerkende trekken van zijne scherp geteekende
persoonlijkheid. Gelijk men het wel eens pleegt uit te drukken: ook hier is het kind
de vader van den man. De dichterlijke Reiziger en Reisbeschrijver profeteert den
Denker en Zanger der volgende dagen. Zelfs de aanstaande Cato Censor toont ook
hier soms reeds zijn donkere tronie tusschen de lichtgroene bladeren.
De Zee is allom sout; maar hier en daer de Kust
Besett met soet gewasch van Bloemekens en Kruyden,

luidt het motto des boeks met een woord van POTGIETER's eerste en laatste liefde bij
uitnemendheid, van CONSTANTIJN HUYGENS. Het ‘soet gewasch van bloemekens en
kruyden’ ontbreekt in den ruiker, door POTGIETER bij zijn omdwalen langs het
Noordsche zeestrand ver-

E.J. Potgieter, De werken. Deel 3. Het Noorden in omtrekken en tafereelen. Deel 1

XVI
gaderd, niet; er zijn er zeer schoone, zeer geurige, zeer ‘zoete’ onder; maar ik verzeker
u, dat ook hier de met zout bezwangerde zeelucht haren invloed op dit gewas
meermalen duidelijk genoeg herkennen doet, en dat gij in het pittige, scherpe, ja,
soms nieskruidachtige van den geur der bladen en bloemen het frissche, en soms
barre Noordsche klimaat als riekt. Maar ook deze trek in het beeld teekent. POTGIETER,
zonder erg Bilderdijkiaan te zijn, had met hem de leus van het Semper idem gemeen.
Veertig jaren omloops in den zoo vaak afslijtenden cirkelgang van het leven hebben
van het beeld op dit gouden muntstuk geen eenigszins tot de gelijkenis afdoenden
omtrek weggewreven of uitgewischt! Het relief bleef altijd even duidelijk, als de
klank helder en klaar.
Bij de vernieuwde lezing van Het Noorden wacht den lezer, die er reeds in de
eerste uitgave kennis meê maakte, nog een ander genot. Zonder dat dit een oogenblik
bedoeld is, levert de lektuur eene revue rétrospective. Gij wordt als met een tooverslag
in een vroeger, en nu wel reeds geheel afgesloten tijdperk verplaatst: POTGIETER was
altijd, en is ook in dit boek de man der volle en volkomen actualiteit, van het levende
heden. En het heden van Toen heeft ook voor het heden van Nu zijne eigenaardige
bekoring. De jaren van 1831 en 1832, waarin de reis naar Denemarken en Zweden
geschiedde, waarvan gij hier de beschrijving ontvangt, waren in sommige opzichten
schoone jaren; jaren, waarin de nationale geestdrift, door den opstand van België uit
den slaap opgeschrikt, krachtig ontwaakt was; jaren, waarvan WITHUYS niet ten
onrechte zong:
Holland is twee eeuwen jonger,
Dan het was vóór vijftig jaar;

jaren, waarvan wij nog voor een deel misschien de naweeën, maar toch ook voor een
ander deel de gelukkige nawerking tot in dezen tijd gevoelen.
En dit is niet alles. Die jaren van schuddende beweging op maatschappelijk en
staatkundig terrein waren ook een tijd van ontwaking op een ander, op letterkundig,
op dichterlijk gebied: een tijd, waarin een nieuw geslacht van jeugdige schrijvers
opstond,
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wier namen ik niet noodig heb te noemen. In dien kring nam POTGIETER van stonden
aan een eigen plaats in. Reeds had elders, hier en daar, waar men zijner Muze de
deur gastvrij ontsloot, zijne lier getrild; reeds had ook, bij oogenblikken, nu en dan
zijn mannelijk proza veler ooren en harten gestreeld en den kenner aan den
kernachtigen stijl van eenen HOOFT doen denken; maar een afgewerkt geheel had het
vaderland van de hand dezes auteurs nog niet ontvangen. Zou het zich te vergeefs
laten wachten? Neen: het Noorden verscheen.
Hoe werd het ontvangen?
Ik mag misschien niet zeggen: geheel en al, gelijk het verdiende; dan immers had
dit boek geen veertig jaar op een herdruk behoeven te wachten. Maar ik mag toch
over de ontvangst ook niet al te zeer klagen; vooral als ik in 't oog houd, dat
POTGIETER's werk nu eenmaal de eigenschap heeft om geen klokspijs voor Jan en
Alleman, maar alleen een délicatesse voor het fijnproevend gehemelte der kenners
te zijn. Zoodra zijn maagdelijk schild zich in het strijdperk vertoonde, werd hij aan
houding en voorkomen, aan wapen en wapenleus, en vooral aan de wijze waarop hij
de speer drilde en het zwaard hanteerde terstond voor een echten ridder, tot het voeren
der sporen als zoodanig gerechtigd erkend. En wie nu was de kamprechter, die al
terstond, na de eerste door hem behaalde zege, hem den groenen krans op den
gepluimden helm drukte?... Het was geen mindere dan JACOB GEEL; dan de man, uit
wiens hand POTGIETER zelven die krans welkomer, dan uit die van eenigen anderen
beoordeelaar wezen moest1.

1

POTGIETER had eigenlijk onder de levenden weinig heroën, met wie hij dweepte; hij bewaarde
zijn geestdrift vooral voor de dooden, allermeest uit den bloeitijd onzer literarische en
plastische kunst. Toch, zoo hij onder de eersten een lievelingsauteur had, dan was het GEEL.
BAKHUIZEN VAN DEN BRINK zeide mij eens half ironisch: onze vriend POTGIETER, hoe gezond
anders, lijdt toch nu wel min of meer aan geel-zucht. Het is waar, dat dit verschijnsel niet
uitsluitend bij hem alleen gevonden werd: het was toen epidemisch in den kring der jeugdigen,
waartoe POTGIETER behoorde. Misschien zou onze letterkunde er niet slechter bij gevaren
hebben, als deze kwaal bij allen meer krachtig doorgewerkt had. Wie in die opmerking een
kleine zelfbeschuldiging lezen wil, hij heeft er mijnentwege volle vrijheid toe.
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Andere, latere, rijkere, schoon steeds al te zeldzame letter- en dichtproeven deden,
gelijk het gaat, dezen eersteling wel een weinig op den achtergrond raken. Het boek
kwam bij menigeen op een hooger plank van de boekenkast te staan. Maar terwijl
de dood des betreurden schrijvers op nieuw de aandacht niet alleen op de door hem
zelven bijeenvergaderde schoof zijner uitgelezenste aren, maar ook op de hier en
daar door hem als bij den weg gestrooide halmen vestigt; terwijl de hem tot in den
dood en na den dood getrouwe vriend zijns harten en zijns huizes, de zelf zoo rijk
begaafde JOH. C. ZIMMERMAN zijn in druk nagelaten Proza, Poëzij en Kritische
Studiën bijeenverzamelt en daardoor, zoo al niet aan den naroem van POTGIETER,
die dit niet behoeft, maar dan toch zeker aan het groot getal zijner vrienden, die
gaarne de geheele letterkundige nalatenschap des Onvergetelijken onverminderd en
onverminkt bijeen hebben, een waren dienst bewijst, - mocht ik het aanzoek om de
wederuitgave van Het Noorden met een enkel vriendenwoord van inleiding te voorzien
niet weigeren.
Immers, sedert tal van jaren was ik met POTGIETER bekend en bevriend. Reeds de
pastorij van Heilo zou er van hebben kunnen verhalen, welk een trouw bezoeker van
die lieve herderswoning POTGIETER, slechts bij uitzondering, het is waar, in persoon,
maar des te meer, des te trouwer in de gestalte van een volijverig correspondent, af
en aan zwevende op de vleugelen van de toen nog in eere en gebruik zijnde
ganzenschacht, was. Ik heb er zelfs aan kunnen denken en er met hem over kunnen
spreken om een deel der toenmalige correspondentie als een kloek boekwerk het
licht te doen zien: bewijs genoeg, dat wij beiden het in dien tijd met het brievenverkeer
tamelijk drok en kras opnamen. Later, het is waar, verkwijnde en verflauwde die
omgang, en hij werd ook sedert nooit meer wat hij in den beginne was. JONATHAN
en JOAN UNICO1 waren door den golfslag des levens te ver uiteen geraakt, om nog
weer als

1

De nom de plume van den jongen vriend en bloedverwant, uitgever van de eerste proefbladen
uit de Nalatenschap van den Landjonker in de Muzen, waarachter POTGIETER schuilt.
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vroeger, kiel aan kiel, ééne zelfde zee te bouwen en één zelfden koers te gaan. Maar
evenwel, ook in de dagen dier onwillekeurige verwijdering, had toch geene dadelijke
vervreemding plaats. Ook bij het wederzijdsch stilzwijgen van mond en pen bleven
de harten voor elkander spreken: wij konden nooit vergeten, wat wij eens, over en
weêr, voor elkander hadden gevoeld en voor elkaâr waren geweest. Dat bewees de
straks gevolgde weder-aanknooping, althans voor een deel, van den ouden band bij
het weder-ontmoeten als stadgenooten binnen de muren van Amsterdam. Er was bij
ons veel veranderd, maar tusschen zooveel verschillende in- en uitheemsche planten,
sedert in ons beider hof opgekomen en opgekweekt, bloeide in een klein verscholen
hoekje nog altijd het oude vergeet-mij-nietje, dat ons met zijn blauwe vertrouwelijke
oogen vriendelijk aankeek, en door dien blik tot de oude gemeenzaamheid en
vriendschappelijkheid stemde. Te midden van het gekletter onzer wapenen bij den
onverpoosden strijd (en POTGIETER was ten allen tijde een hartstochtelijk kampioen!)
trilden toch telkens, af en aan, tonen eener liefelijke herinnering aan een lief verleden:
aan het zout der zee paarde zich ook hier de geur van het ‘soet gewasch’ van bloem
en kruid: bij alle verschil van meening en inzicht over goddelijke en menschelijke
dingen, de wederzijdsche waardeering, ja, het vriendschappelijk gevoel des harten,
dat die waardeering verwarmde en koesterde en voor ons leven en levensgenot vrucht
deed dragen, dat alles bleef tot den einde toe bestaan en overleeft nu ook in mijn hart
zijnen dood.
Zoo was dan ook POTGIETER's onverwacht afsterven op een tijd, toen zijn krachtig
gestel hem, en ons, en boven allen inzonderheid zijner hem, gelijk hij haar, bijna als
eene wederhelft aanklevende zuster, nog menig levensjaar scheen te belooven, ook
voor mijn vriendenhart een ware, een zware en bittere slag, en kwam hij uit den
grond des harten voort, de toon, klinkende uit de snaren, waarin de hand des vriends
greep:
Voor den Dichter van ‘Florence’,
Voor den Proza-kunstenaar,
Waardig dat hem 't hoofd omkranse

E.J. Potgieter, De werken. Deel 3. Het Noorden in omtrekken en tafereelen. Deel 1

XX
Hooft's en Huygens' kroon te gaâr;
Voor den warmen Vaderlander
Met het zuiverst Hollandsch bloed,
Blakend voor d'Oranjestander
En der Vaadren vrijheidshoed;
Voor den Mensch, zoo fier als edel,
Maar 't gemoed vol menschenmin
Hoofd van staal de kloeke schedel,
Hart van goud de reine zin;
Voor den Vriend sints veertig jaren,
Dien 'k nog stervend heb begroet; Klinkt de trilling mijner snaren,
Nu 'k zijn dood beweenen moet.
Moog' hem 't Land zijn krone noemen,
Krans' hem 't Volk om woord en lied Ik, voor kransen, kronen, bloemen,
Spreek slechts zacht: ‘'k Vergeet u niet!’

II
Bij zulk eene stemming, hoe had ik kunnen weigeren om de wederverschijning van
mijns vriends Eersteling met een enkel woord te begeleiden?
En dat woord, waarin zal het bestaan?
Mij dunkt, dat hier billijkerwijze wel niets anders kan worden verwacht, dan een
eenvoudige teruggave van den indruk, dien indertijd het Noorden op mij maakte en
dien ik door de herlezing van het werk mijns vriends op nieuw ververscht en versterkt
heb.
Het Noorden luidt de titel van het boek. Oprecht gesproken, komt die titel mij wel
wat ambitieus voor. Ik voel mij op dit punt geheel eenstemmig met GEEL, aan wiens
opmerkingen in den Gids van 1840 ik mij ten volle aansluit. Men vergunne mij, hem
zelven te laten spreken:
‘De schrijver levert Omtrekken en Tafereelen. Toen hij deze beloofde en woord
hield, mocht niemand een samenhangend geheel van hem vorderen. Het is dus zijne
schuld niet, maar die van het
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genre, dat het Noorden geen helder denkbeeld geeft van land, zeden en geschiedenis.
Wenken en trekken liggen verspreid; maar zelfs uit de verstrooiing met moeite
opgezameld, wekken zij eene aangename herinnering op bij hen, die het Noorden
kennen; die het niet kennen, blijven in dit opzicht onbevredigd.’
Mij dunkt, dat in deze woorden het werk, dat hierbij den lezer in zijn nieuw kleed
ter hand komt, tamelijk wel gekarakteriseerd is. Men ziet er met name uit, dat vóór
alle dingen de titel niet deugt. STERNE was waarder, toen hij het verhaal van zijn
uitstapje naar Frankrijk niet kortweg Frankrijk, maar Sentimental journey doopte.
Immers, hij gaf ons STERNE in Frankrijk. Zoo krijgen wij hier POTGIETER in het
Noorden; POTGIETER, die als stoffage in het Noordsche landschap of stadsgezicht
altijd weer zichzelven geeft, altijd zichzelven, zóó zelfs, dat GEEL hem verwijt, dat
de lezer nu en dan lust zou hebben van te zeggen: ‘Ga even op zij, ik kan niet zien.’
Intusschen dat vooruitschuiven van des schrijvers subjectiviteit voor zijne objective
mededeelingen verdriet en ergert u niet al te zeer, en waarom? De personage, welke
uit die schilderijen u tegentreedt, is hoogst aantrekkelijk. Gij kunt niet nalaten hem
lief te hebben.
Hoe doet hij zich voor?
Gij hebt voor u een jongen man in den bloei des levens, in den omtrek van (om
met BYRON te spreken) the sweet two and twenty. En ik verzeker u, dat hij waarlijk
jong is, CHATEAUBRIAND zou zeggen: het schuim besneeuwt den teugel van het jonge
ros: de schrijver is jong, niet alleen van jaren, maar ook van hart, met een vurige
verbeelding, met een bruisend bloed, met een fijn, maar levendig en warm gevoel,
en vooral met een hartstochtelijke ingenomenheid met het schoone geslacht, dat
overal in zijne mededeelingen een groote rol speelt. Die jongman is van nationaliteit
een Hollander, en gij kunt er op aan, dat hij dit niet is voor niet! Bij alle gelegenheden
komt zijn ‘Nederlanderschap’ krachtig uit, en natuurlijk in de gestalte dier dagen:
vol sympathie voor den toen gevoerd wordenden strijd met België, van welk gebied
u hier tonen toeklinken, die u bij de gedachte aan den POTGIETER van latere tijden
wel eens onwillekeurig doen glimlachen. Toch is de schrijver nog meer Hol-
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lander door zijne liefde voor het Gisteren, dan door zijne ingenomenheid met het
Heden van zijn volk en land. Zelfs wat het laatste betreft, past hij ook nu reeds, gelijk
later zoo menigmaal, de spreuk toe: Die ik lief heb kastijd ik. Onze reiziger is dan
ook met de letterkunde zijns volks innig vertrouwd: hij leeft er in, hij spreekt er uit.
Wat meer zegt, hij ontleent er ten deele zijn spreek- en dichtvormen aan: er ligt over
zijn stijl een antieke oud-Nederlandsche kleur. Gij ziet het hem aan: deze jongman
is als kind in zijn wieg met leeuwenmerg uit de beenderen van den ouden
Nederlandschen leeuw gevoed: schoon heeft een bevriende mond hem nog op zijn
graf ‘Leeuwenhart’ genoemd! En toch, die liefde voor de nationale letteren heeft
niets exclusiefs; hij is evenzeer een kenner en vriend van de uitheemsche literatuur
van zijnen tijd en van vroeger tijden: zijn boek wemelt van aanhalingen in allerlei
talen, tot vermoeiens toe. Ja, dit is niet het eenige dat vermoeit: dat doet ook wel
eenigszins het al te korte en saamgedrongene van den stijl, waarop ten volle het
Horatiaansche toepasselijk is: Brevis esse laboro, obscurus fio. Ook hier heeft men
den toekomstigen POTGIETER in nuce. Zulk een gebrek is echter nooit beter te dragen
dan daar, waar het, gelijk hier, mede een gevolg van den overstroonienden rijkdom
des geestes van den schrijver en dichter is: het blijft dan altijd een gebrek, maar aan
den goeden kant, en waarvan de goede lieden, die er op schelden, allerminst gevaar
loopen. Van ‘den schrijver en dichter,’ zeide ik boven in éénen adem, en ik deed het
met opzet: immers, hij is beiden, ik weet niet wat meer en beter, maar wél, dat hij
èn het eene èn het andere is in uitnemende mate. Hij is dichter: zijn werk is niet alleen
met poëzij, vooral met geversifieerde navolgingen van allerlei Noordsche gedichten
doorweven, maar het draagt ook overal een dichterlijken stempel en een dichterlijk
waas. Soms wordt de dichter tevens romanschrijver; dan wordt gij met een uitstekende
romantische schets, gelijk bijvoorbeeld in Rachel Fanny, verrast. Maar ook daar,
waar de dichter terugtreedt om aan den prozaschrijver het woord te laten, daalt daarom
de toon niet: het proza is der poëzij waardig. Wat dunkt u van een stijl, waarvan een
zoo groot meester als GEEL dit getuigenis geeft: ‘Den stijl van het prozaïsche gedeelte
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durven wij als uitmuntend roemen; er is warmte en bevalligheid in, juistheid en
verscheidenheid van uitdrukking. Het Hollandsche proza is door dit boek met eenige
syntactische wendingen verrijkt, die, met weinig uitzonderingen, navolging verdienen.
In dit opzicht vooral is Het Noorden hoogst welkom in den rei der verschijnselen
eener aanmerkelijke vordering.’
Zoo schreef in 1840 GEEL; wat dunkt u, heeft hij juist geprofeteerd? juist, allereerst
met het oog op dit boek, maar juist vooral, nog meer in het algemeen, met den blik
op de geheele letterkundige loopbaan van POTGIETER? Immers ja; hij heeft ons in de
waardeering van den jongen auteur de toekomst van den schrijver van die twee
meesterwerken, Poëzij en Proza van E.J. POTGIETER geteekend.
Wat hij toonde te voorzien en te verwachten, is gekomen, nog rijker en ruimer
misschien, dan hij het zich voorgesteld en beloofd had. POTGIETER's zomer heeft de
belofte van zijne lente gehouden en vervuld. Hij is steeds voortgegaan en toegenomen,
en toch altijd gebleven in ééne en dezelfde lijn. Het is opmerkelijk, hoezeer de uitgever
van de Nalatenschap van den Landjonker, welke ons diens opera posthuma van zijn
eigen sterfbed toereikt, als mensch en als man van letteren beiden op den jongen
reiziger en reisbeschrijver in Het Noorden gelijkt. Zou dit niet overal en altijd een
lofspraak zijn, zij wordt het wél, waar het menschenbeeld, dat u uit Het Noorden
tegentreedt, ondanks zijne scherpe hoeken en kanten hier, en zijne misschien soms
wat gezochte zonderlingheden daar, u zulk een gezonde, frissche, rijke, beminnelijke
echt-humane natuur te aanschouwen geeft. Ja, zóó was POTGIETER, gelijk hij zich
hier vertoont: zóó in 1831 (reizende), zóó in 1836 en 1840 (reisbeschrijvende), zóó
in latere jaren (sprekende en werkende, denkende en dichtende), zóó ook nog in
1875, het jaar van zijnen diepbetreurden dood. Daarom heeft niet alleen het
letterkundig Nederland bij zijn graf gerouwd en zal nog lang over hem blijven rouwen
- want zijn heengaan laat in onze letterkundige wereld een ledig open, dat geen ander
kan innemen, - maar daarom hebben overal zijne talrijke vrienden zijnen dood
beweend en niet alleen om zijn lijkbus een frissche loover gewonden, maar ook aan
zijne geheele persoonlijkheid, in verband met
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zijn leven en werken, een warme hulde gebracht. Zij hebben in hem den man
gehuldigd, die op een ander gebied, den bijnaam van eenen BLUCHER, den naam van
Maarschalk Voorwaarts mocht dragen; den man, wien men bij zijn geestdrift voor
de bevordering van hetgeen hem Ideaal was voor hem zelven, voor zijn vrienden,
voor zijn land, voor de natiën, voor de menschheid, zijn eigen woord aan SCHILLER
kon toeroepen:
Strijder voor dien diersten zegen,
Trots het graf dat u ontsluit,
Nog gebiedt uw geest: vooruit!
Lagche u de overwinning tegen!

En nu, om tot het Noorden weêr te keeren, het vaderlandsch publiek, vooral het
jonger geslacht, wien dit werk voor het eerst in handen staat te komen, begroete met
ingenomenheid deze wederverschijning van den eersteling eens uitstekenden meesters.
Het waardeere den begaafde, het bewondere den talentvolle, het beminne den
beminnelijke, het stemme eindelijk met mij in den wensch, dat er uit den kring onzer
ontluikende vernuften meer dan één nieuw talent moge opstaan, dat, even krachtig
en gelukkig als POTGIETER, wereldburgerschap en Nederlandsche nationaliteit, genie
en kennis, kunst en karakter, zelfstandigheid en humaniteit, - en om met DA COSTA
te spreken - Gevoel, Verbeelding en Heldenmoed als de onafscheidelijke zustertrits
der dichterlijke gave vereenigen moge. Voor POTGIETER was het nooit het hoogste
bewonderd te worden; het was hem altijd veel meer, nuttig te zijn. Wanneer deze
nieuwe uitgave van zijn eerste werk jongere vernuften tot het drukken van zijn
voetspoor, zoowel als tot het verwezenlijken van zijn Ideaal voor menschheid en
vaderland prikkelen mocht, - mij dunkt, ik zie hoe, in zulk een geval, de geest des
Onvergetelijken glimlachend op de late vrucht van den eersteling zijner vroegste
kunstenaarsjaren zou nederzien!
AMSTERDAM, 20 Augustus 1875.
J.P. HASEBROEK.
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I
De postkoets van Altona naar Kiel.
De reizigers op de heide.
‘Hij is het!’ sprak ik, verschrikt, tot mij zelven, toen ik op een' schoonen lentemorgen
Klopstock's graf bezocht had, en in Altona terug gekeerd een zwaarlijvig man, niet
zonder veel moeite uit de Droschke, waarin hij van Hamburg gekomen was, tillen
zag. Een oogenblik vleide ik mij met de hoop, dat ik mij zoude hebben bedrogen;
maar neen - hoe vele welgevoeden de Elbestad op mogt leveren, dat loodkleurig
gelaat, - die uitpuilende wangen, - die naakte schedel en vleeschige hals, - die oogen,
welke door de vergrooting en uitzetting aller andere deelen waren ingezonken en
bijna te loor gegaan, die buik, welke den Koppenhager tooneelspelers voor vele
helden van Holberg's blijspelen het model oplevert, zij behoorden niemand anders
dan mijnen dikken Deen toe. Hoe wenschte ik, in mijmeringen verdiept, een uur
langer op het kerkhof te hebben verwijld, toen nog weinig aan u denkende, mijn
lezer! die u misschien bitter zoudt hebben beklaagd over die bladzijde
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droevige gepeinzen. Den blik gedurig op het voorwerp mijner verschrikking gevestigd
houdende, verloor ik geheel de goede stemming, in welke ik gedacht had de postkoets
naar Kiel te zullen beklimmen. De schoone spreuken op de zerken van den dichter
der Messiade, en die zijner Margaretha geplaatst; de grijze linde, welke over beide
hare armen uitbreidt, en die, daar zij nog slechts knopte, mij niet vergunde een handvol
bloesems naar Groningen te zenden, aan den man dien gij als ik bewondert; de
honderderlei herinneringen en gedachten door die ochtendwandeling opgewekt,
waren vergeten! Hij naderde inderdaad de herberg den Gulden Arend, hij zoude
waarschijnlijk mijn reisgenoot worden.
En, voorwaar! mijn schrik was niet ijdel geweest, want zoodra het waggelend
gevaarte, op eene bank voor de deur nedergeploft, zich weder op terra firma gevoelde
en het volle gebruik zijner longen scheen terug te bekomen, sprak hij, op zijne koffers
wijzende, tot den knecht:
‘Voor de postkoets naar Kiel!’
Wilt ge weten waarom mij dit ergerde?
De weg van Altona naar Kiel is, als die van menig menschenkind door het leven,
vreesselijk hobbelig en oneffen. De verbetering er van zoude der Deensche regering
ligt vallen, maar zij schijnt dit onder de pia vota te rekenen. Misschien troost zij er
zich mede dat er een nog minder gebaand spoor, tusschen de weleer zoo aanzienlijke
vrije rijkssteden Hamburg en Lubeck loopt, hoezeer ik bekenne, dat die fijne
onderscheiding veel van het verschil heeft, dat men tusschen hel en vagevuur maakt!
To make the best of it, zoo als de Engelschen zeggen, had men mij aangeraden liever
gezelschap te zoeken en een gemakkelijk huurrijtuig te nemen, dan met de stootende
postkoets te reizen. En ten dien einde was mij de zwaarlijvige Deen, de heer
Super-Director X., voorgesteld;
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luttel dagen vroeger bezocht ik hem op zijne kamers aan den Jungfernstieg.
Men moet het talent van Lulofs bezitten, om het uitzigt dat deze aanbiedt waardig
te beschrijven, maar zoo gij u zijne schets herinnert, behoeft men de verbeelding van
Lulofs niet, om zich het grillig tooneel voor te stellen, dat de man, u zoo even
beschreven, aanbood. Verbeeld u deze personaadje, met eene roode muts op de kale
kruin, - in een' bonten slaaprok gewikkeld, - de voeten in veelkleurige pantoffels
gestoken, op een zacht kussen gemakkelijk rustend, - met een déjeuner à la fourchette
voor zich, in een der keurig gestoffeerde vertrekken van het met rood spiegelglas
uitgedoste hotel, die alte Stadt London. De eerste indruk - en in hoe verre mag men
dezen niet volgen waar het eenen reismakker geldt? - was niet gunstig. Gastronomen
zijn zoo weinig communicatief en ik vreesde dadelijk, dat wij geene bank zouden
vinden, breed genoeg voor ons beide.
De gewone pligtplegingen beantwoord hebbende, liet de man mij alleen voortpraten
en zag ter naauwernood van zijn bord op, om zich in te schenken en mij een glas
portwijn aan te bieden; ‘vergeef mij,’ stamelde hij, zijn lust voldoende, ‘dit geregt
mag niet koud worden, - de kok is er te goed voor!’ Volgaarne vergaf ik het hem;
de mensch is half dier, half engel, dacht ik, het dier is bezig, weldra zal de engel
verschijnen. Vergeefs echter sprak ik over vijf of zes onderwerpen, welke Hamburg,
voor wie niet geheel een dier beide wezens is, tot zulk een verrukkelijk verblijf
maken. Een togtje op de zilveren Alster, wier golven de stralen der lentezon
terugkaatsten; - een bezoek in den schouwburg, waar men den vorigen avond Wilhelm
Tell gegeven had, en waaruit mij het duet van Mathilda en Rudolf nog heugde; de
zonderlinge gewoonte eeniger leeraars, aan de deur der kerk de schets hunner preêk
te koop
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aan te bieden, terwijl zij die, in het ouderwetsche gewaad met den grooten halskraag
om, op den preêkstoel verder uitwerken, eene gewoonte den liefhebberen van volle
kerken niet aan te raden; - het uitzigt op den Stintfang, goede hemel! wat beproefde
ik niet al. IJdele poging! Een flaauw hoofdknikken, een gesmoord ‘ha!’, waarvan ik
niet wist of het mijner opmerking of het kieken gold, dat hij ontleedde, waren alles
wat hij antwoordde. Eindelijk echter, ja! mes en vork werden inderdaad nedergelegd
en met oogen van verrukking tintelende, zeide de Super-Director:
‘Ik ben in mijn leven misschien twintig malen in Hamburg geweest, mijnheer! en
in kennis van logementen en andere merkwaardigheden, in die van de inrigting van
hospitalen en de gewoonten der beurs, van alles wat nuttig is in één woord, tart ik
den beste! Maar eerst thans ben ik gewaar geworden, waardoor men hier zulke
heerlijke beefstakes heeft! Het is engelsch vleesch, mijnheer! true London beef! Zie,
zulk bloed is er in alle Holsteinsche ossen niet! Het komt met de stoomboot wekelijks
versch van Londen. - O, dat gelukkige Hamburg, wie hier wonen mogt!’
En ter bevestiging greep hij nog eenmaal naar mes en vork, en sneed op nieuw. Zie, dat was te veel! Ik gunde hem zijn beefstakes en zijn Engelsch bloed, maar de
dag, waarop hij verkoos af te reizen, kwam mij vreesselijk ongelegen, en tien minuten
later zag ik, langs den Jungfernstieg wandelende, den Super Director X., met den
tandenstoker tusschen de vingeren, voor het venster zitten en het hoofd buigende
langzaam insluimeren.
‘Wij reizen niet te zamen,’ juichte ik, er over denkende hem een afscheidskaartjen
te zenden, waarop ik die plaats uit Bossuet wilde aanhalen, waar deze zegt, dat wij
ons alle mogelijke moeite geven om ons te verheelen dat wij lijken eten!
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Ik deed het niet, en drie dagen later was het mijn lot met hem te reizen.
- Beminde lezer! (want die ouderwetsche vertrouwelijkheid is mij lief) schat naar
waarde uw voorregt, dat ge niet verpligt zijt mij langer te vergezellen, zoo deze
kennismaking u reeds dadelijk overtuigt, dat ge in mij niet den naarstigen onderzoeker
aantreft, die de liefde voor vele getallen aan die voor keurige schotels huwt, en u de
moeite bespaart uw hoofd als het zijne te vullen, terwijl hij u de middelen opgeeft
het uw buik als den zijnen te doen.
De knechts waren nog immer bezig de koffers van de Droschke te pakken; dààr
werden de koorden van den laatste losgemaakt, de koetsier scheen gereed naar
Hamburg terug te keeren. ‘Mijne nicht!’ riep de Super-Director, en inderdaad eerst
thans bemerkte men, dat er zich nog een vrouwelijk wezen in het kleene rijtuig
bevond, dat door den vreesselijken omvang van den Deen, geheel was over het hoofd
gezien.
‘Allons à la découverte!’ zeide een Franschman van middelbaren leeftijd, die,
zooals ik later bemerkte, ook eene plaats in ons rijtuig besproken had, tot zijnen
jeugdigen landgenoot, welke een' smaakvollen blaauwen bril op den grooten
haviksneus droeg, ‘allons voir sa nièce.’
Zijne nicht! - waarom zeide hij mij niet, dat zijne nicht mede zoude reizen? Zij
had de schaal ten zijnen voordeele kunnen doen overhellen. Ik wilde mij overtuigen
of ik mij, over mijn besluit, had toe te juichen of te beklagen.
En thans wenschte ik, dat ik u het gelaat van den jongste der Franschen konde
afteekenen, toen de magere gestalte der jonkvrouw met den groenen sluijer zich op
de trede van het rijtuig vertoonde; het zoude mijne beschrijving overtollig maken.
Haar aangezigt was bleek en lang, maar had niets van dat kwijnendbloeijende, dat
in Noordsche physionomiën het gebrek aan leven-
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digheid opweegt. Een boek ontglipte harer hand, ik was gelukkig genoeg het in
marokijn gebonden exemplaar op te rapen.
‘I thank you, Sir!’
Ik had mij dus niet bedrogen, toen ik bij een' vlugtigen blik op de opengevallen
bladeren, the loves of the Angels, meende te herkennen. Zij was geheel in die
Engelsche lectuur verzonken geweest.
‘Et quel était donc ce livre!’ vraagde mij de Franschman met den bril, een oogenblik
later, toen zij zich op de bank bij haren oom had neder gezet.
‘Ma foi, mon ami!’ riep hij, nadat ik het hem had medegedeeld, zijnen vriend toe:
‘le choix n'est pas mal, désespérant des hommes elle s'adresse aux anges!
Malicieux!’ hernam de andere, ‘si tu voyageais comme moi, pour dissiper tes
ennuis, tu n'aurais pas tant de prétentions. Elle a de beaux sourcils et si une femme
n'a que cela pour toute beauté, je m'attache à ces sourcils, je ne vois que ces sourcils,
je m'amourache de ces sourcils, voilà ma philosophie en fait d'amour.’
De gelukkige!
- Geloof mij, op mijn woord, dat ik even weinig uit verveling op reis ging, als in
verliefdheid afleiding zocht, en reken dus op geene bladen vol van teedere klagten
en duistere stippen, - ge zoudt u bitter bedrogen vinden.
Een luid gejoel deed zich uit de gelagkamer der herberg hooren, en een drom jonge
lieden trad, of liever nog, stoof naar buiten. De lange lokken, de kleine muts, de
duitsche pijp, en meer dan deze, de zorgelooze houding, de vrije blik, de onderlinge
vertrouwelijkheid, kondigden studenten aan. Het was een gezelschap Muzenzonen,
die uit het hart van Germanje, grootstendeels te voet, naar Hamburg waren gekomen
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en van welke eenigen de Noordsche hoogescholen wilden bezoeken. Terwijl wij nog
in het onzekere verkeerden, wie hunner mede zou gaan, was de inschrijvingslijst
reeds met een Deensch krijgsman en een Deenschen geleerde verrijkt. De kleeding
verried den stand van den eerste, die van den laatste maakte ik uit zijn voorkomen
op. Zouden ingevallen wangen en een gerimpeld voorhoofd, - eene schrale
eenvoudigheid van gewaad en nog grooter spaarzaamheid van woorden, u daarvoor
geen genoegzame borgen zijn geweest? Mij schenen zij het ten minste en ik gaf,
zonderling genoeg, den geleerde in den bloeitijd, boven den geleerde in den oogst
de voorkeur.
- Het is waarlijk mijne schuld niet, zoo ge u na deze openhartige bekentenis later
beklaagt, dat ik zoo weinig aardrijkskunde als natuurkennis aan den dag legde, en u
zoo min hoog wetenschappelijke als staathuishoudkundige bijdragen leverde. De klok had reeds voor een' geruimen tijd half vier geslagen, de postillon reed
met zijn driespan en de koets zonder zachte kussens of heldere portierglazen vóór,
de reizigers werden verzocht plaats te nemen. Een Kieler kapper, die zich
waarschijnlijk in Hamburg, voor een geheel jaar van nieuwe stellen hoofdtooisels
voorzien had, (de mode is in Kiel eene zeer verstandige vrouw!) was de eerste. Hem
volgde een Israëliet, een zoon des volks, dat van allen ter wereld het minst door zijn
uiterlijk voorkomen zijn beroep verraadt, maar dat van den wisselaar af, tot den
bankier toe, niet dan om zaken reist, en welks gelaat altijd winzucht teekent.
- Allerloffelijkste eigenschappen, maar die ik in een reismakker gaarne misse en
waarvan ge beleefd genoeg zijt, mij niet te verdenken. De Deensche beambte schreeuwde zich half heesch om een der Duitsche studenten
te roepen, welke Altona was gaan
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bezigtigen; de geleerde en de krijgsman gingen hem met een knorrig gelaat voor.
- Zoo ik tot den laatsten stand behoorde, zoude het titelblad mijn' rang vermeld
hebben. ‘En de zesde?’ De zesde was een reiziger van een Altonaër handelshuis, een lid
dier klasse zonder welke ieder ondernemer van diligences, zoowel ten onzent als
elders, zijn bureau sluiten mogt; ze zijn de zuilen van zijn huis! De onze week, in de
eerste oogenblikken, tot mijne bevreemding van hun algemeen karakter af; hij had
een ernstig voorkomen. Was het omdat zijn patroon in die buurt woonde? Zijne
vrolijkheid herinnerde mij een halfuur later de schets van Hoffmann of Heine: ‘Een
lustig volk, dat den tijd kort door tusschen twee posthuizen, gedurende de eene helft
van den weg van het lieve meisje uit de laatste herberg te droomen, en gedurende de
andere aan het aardige kind uit de volgende te denken.’
- Ge ziet dat het mij leed doet, niet onder die vlugge en verdienstelijke boden des
handels te worden geteld. Het tweede zestal (want helaas! de wagen voor twaalf personen telde dien dag het
volle getal!) maakten de u reeds opgenoemde personen en twee studenten uit. De
Franschman, gij vermoedt het, had zich vis à vis het nichtje geplaatst, dat tusschen
den Super-Director en een' eenentwintig-jarigen kloeken Duitscher, bijna in de
schaduw dier groote ligchamen weg zonk. Hij gromde in zich zelven en zeide iets
dat naar gros nuages geleek, qui voilaient ses beaux astres. Het herkenningstooneel
met mijne antipathie bespaar ik u, ik ben welligt reeds te uitvoerig geweest.
‘Voort! voort!’ klonk het uit den mond des postillons, in roode uniform en voort
ging het, maar langzaam en traag, bijna had ik geschreven op zijn Deensch. In het
eerst hinderde dit minder: de omstreken van Hamburg, het vriendelijk Ep-
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pendorf vooral, zijn te bekoorlijk, dan dat men die niet liever stapvoets, dan in vollen
draf zoude willen doorrijden. De Super-Director legde in deze streek veel plaatselijke
kennis aan den dag; hij wist aan welken rijken Hamburger gindsch buiten behoorde,
hoeveel het hem gekost had, hoeveel hij er jaarlijks aan besteedde enz. Dus is het
waarheid, dacht ik, hij vereenigt de zucht voor cijfers met die voor lekkernijen. De
Deensche geleerde, die te Altona te huis behoorde, scheen eindelijk moede tot
vraagbaak van zijn onderzoek te dienen, hij gaf hem de waarde van een landgoed
eenige duizenden minder op, dan de Super-Director het vroeger had hooren schatten;
- het middel werkte, de man zweeg. Bij diergelijke gelegenheden zij het u aanbevolen!
Langzamerhand werd de weg minder fraai; wij naderden de barre heide, die zich
van hier tot bij het Schagerrack uitstrekt. Wie gereisd heeft, kent den invloed welken
de streek, die men doortrekt op de luim zijner medereizigers en op hem zelven
uitoefent. Het gesprek draagt er duidelijk blijken van of men zich op vruchtbaren of
misdeelden bodem bevindt. In het volk- en weilandrijke Holland loopt het onderhoud
over handel en veeteelt: in het meer romantisch Gelderland over landbouw en
natuurschoon, in Drenthe, vrees ik, slaapt men of geeuwt ten minste, zoo als ik het
weldra de meeste mijner togtgenooten op de Holsteinsche heide doen zag.
De studenten echter die, als ik, weinig deel in het vorig gesprek hadden genomen,
waren er verre van hun voorbeeld te volgen. Verklare hij die de Associations of Ideas
grondig bestudeerd heeft, hoe ons onderhoud op dien zonderlingen wagen, tot het
verschil tusschen de wezenlijke en denkbeeldige wereld en de ongeschiktheid hunner
meeste letterkundigen voor de eerste bepaald werd. U zij het genoeg dat een hunner,
vol vuurs, de overhelling zijner dichters tot de laatste verdedigde,
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toen de andere, die over mij geplaatst was, beloofde zoodra het regt duister zoude
zijn geworden eene oude volksvertelling voor te dragen, welke zijn gevoelen over
dit punt duidelijk zoude maken. Ik had u dit elders kunnen mededeelen, maar ik wilde
de schilderij niet van hare lijst berooven en vlecht het dus hier in.
‘Zie, Wilhelm! ginder blinkt de avondster reeds!’ riep de voorvechter der idealen,
‘ik kan naauwelijks den groenen sluijer van uwe roode tabaksbeurs onderscheiden;
is het nog niet duister genoeg?’
‘Helaas! al te duister om onzen Hollandschen reisgenoot,’ viel de Super-Director
in, ‘de kolonie te wijzen, door onze regering, in navolging der zijne, op gindsche
heide aangelegd, eene allerweldadigste inrigting!’
‘Het zoude wel der moeite waardig zijn; zeven ledige huizen waaruit de bedelaars
zijn weggeloopen,’ gromde de geleerde.
Wanhopig trok de Super-Director eene zwart zijden slaapmuts uit een' zijzak en
bedekte er de roode calot mede. Ik ben een gezworen vijand van menschen, die met
slaapmutsen reizen.
‘Welaan,’ sprak Wilhelm, toen de man het ware plekje om te rusten gevonden
had, ‘mijne vertelling heet de Woudnimf, luister.’ - Zoo getrouw mogelijk geef ik u
haar uit het geheugen terug.
Hij begon:
Het hooge waslicht was ontstoken,
De weidsche feestzaal blonk van glans
En Wolf, die 's uchtends Rudolfs lans
Ter eer der jonkvrouw had gebroken,
Geleidde Bertha nu ten dans.
Maar zij, die aangebeden schoone,
Wier blanke borst een zucht ontschoot
Toen zij de groene lauwerkroone
Den knielenden verwinnaar bood,
Vergat zij, door zijn arm omstrengeld,
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Haar Rudolf slechts ten kamp gespoed
Om haar? - de knaap wiens teêr gemoed
Het wufte meisjen had verengeld,
Gelijk de vrome aan 's outers voet,
't Zijn dierb're vroeg verscheid'nen doet!
Vergat zij hem, die bij zijn luite
Van haar bevalligheden zong,
Maar schoon zijn oog aan 't hare hong,
Nog nooit de bede eens minnaars uitte
En toch in 't steekspel mede dong?
Wanneer ge Bertha hadt zien zweven,
Het dartelst wicht uit heel de schaar, De schoonheid in den bloei van 't leven,
Een hart uit lust en trots geweven,
En dat genot schiep in gevaar,
Ge hadt gespot met d'armen rijmer
Die, trots de rimpels van 't gemijmer,
Zijn hope vesten durfde op haar!

‘De karakterschets is onjuist,’ viel Ludwig in, ‘oorlogsmoed en liefde voor letteren
en dichtkunst gaan dikwerf hand aan hand.’
- Denk aan den tiendaagschen veldtogt, lezer! ‘Uitzonderingen maken geen regel,’ sprak Herman, ‘en het is onbillijk te
veroordeelen voor gij het geheel gehoord hebt.’
Wilhelm vervolgde:
Een enkle van de feestgenooten
Vergat hem niet, zijn vader was 't;
Hoe had hem 's jonglings beê verrast!
Hij had hem 't harnas digt gesloten,
Hem zelf den helm op 't hoofd gepast!
De lans, door hem in vroeger dagen
Als stroo gezwaaid, als riet geknakt,
Waarmeê hij nog den strijd zou wagen,
Zoo luttel hadden grijsheids plagen
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Dien forsch gespierden arm verzwakt;
Die lans - te zwaar voor Rudolfs vingren
Het teeder speeltuig slechts gewoon,
Had hij door Wolf met barschen hoon
Uit 's jonglings zwakke hand zien slingren, De vloek des Ridders trof den zoon!

‘De vader is ten minste natuurlijk,’ sprak Ludwig, toen de improvisator (want daarvoor
hield ik hem) een oogenblik stilzweeg; wij luisterden in gespannen verwachting,
terwijl het overig gezelschap, de Franschman en de nicht uitgezonderd, een
accompagnement leverde, dat ik gaarne voor een guitaar geruild had:
Wilhelm voer voort:
De maan beschijnt de heuvelklingen,
De lommer van 't aloud geboomt'
Dat heuren breeden voet omzoomt
En enkele, vlugge stralen dringen
Langs d'afgebroken eikentak
En door 't gewelf van groene blâren,
Tot op des woudstrooms woeste baren
Of op der beemden effen vlak;
Maar heden doen geen elfen chooren
Er dartelend hun woest muzijk,
Geen sylphen er heur klagten hooren,
Een vreemd'ling stoort hun stille wijk.
Hij doolt, den bergtop afgetreden,
Die oevers langs, die boschjens door,
En schoon een jagers dos zijn leden
Omgeeft, verlokt geen wild zijn schreden,
Hem stelde een zoeter hoop te loor!
Zijn jeugd spreekt uit zijn blonde haren,
Zijn weemoed uit de droeve klagt
Die weêrklinkt in den stillen nacht,
't Is Rudolf, in den bloei der jaren,
Die naar de rust der groeve smacht!
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Ontvlugt uw koets van frissche zoden,
Uw weeldrig huwlijksleger niet,
Gij die als vorst in 't woud gebiedt!
Waarom o Hert! voor hem gevloden,
Die zelfs den eekhoorn vrijheid liet?
Steek stout de breedgetakte kroone
Door 't jeugdig elzenloover heen,
Hij hoort den nachtegaal alleen;
Als deze zong hij van zijn schoone,
Zij luistert naar eens anders beên!
't Was d'eigen wellust, d'eigen smarte,
Zijn liefde bood een hemel aan!
Maar Bertha kon dat englen harte,
Zijn eeuw die wenschen niet verstaan!

Tusschen dit en het volgende couplet, klonk iets, dat naar een handkus geleek, in de
postkoets; ik kon mij niet weerhouden aan the loves of the Angels te denken, zij
verstonden elkander beter dan Bertha en Rudolf.
Wilhelm liet den laatste klagen:
Zij was voor mij te stout van geest,
Zij, 't jeugdig kind dat onbedeesd
In 't roode zadel sprong; Den klepper, knabb'lend op 't gebit,
Dat schitterde van schuimend wit
Met teed're hand bedwong; Neen, juichte wen het moedig dier,
Min op zijn gouden kwasten fier
Dan op zijn schoonen last,
De zilvren bellen klinken deed
Of met den wind om d'eerrang streed
Die aan den vlugste past!
De maagd, die dan der lokken pracht
Als raven ved'ren zwart en zacht
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Vergeefs te omsluij'ren zocht,
Maar op wier wangen 't rozen rood
Niet tot der lelies wit verschoot,
Wat vaart zij rennen mogt.

‘Maar gij laat geene keuze tusschen Bertha en Rudolf over,’ riep Herman.
Wilhelm antwoordde alleen door de voortzetting zijner vertelling:
Ik had haar rein maar innig lief,
Wanneer zij de oogen opwaarts hief
Naar 't beeld der lieve Vrouw, Als al haar trots voor deemoed week
En zij een heilige geleek
In teederheid en rouw;
Wanneer zij, met een traan in 't oog,
Zich naar 't verdoemde wichtjen boog
Dat een Heidinne droeg,
En op haar beê slechts werd gespaard,
Toen 't ruwe krijgsvolk, wreed van aard,
De tooverkol versloeg;
Wanneer ze in 't zomeravonduur,
Met mij, den blik van trans en muur
Op 't landschap weiden liet,
En warme zucht voor zachter schoon,
Dan feest of steekspel spreidt ten toon,
Een teeder hart verried!

‘De wezenlijke en de denkbeeldige wereld!’ mijmerde Ludwig.
Hij streed voor haar en is gevallen, Er sprak geen deernis uit haar blik,
Daar klonk de vloek; verstomd van schrik
Ontvlood hij 't steekspel, zag de wallen
Van 't overouderlijke Slot
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Voor 't laatste weêr en doolt sints uren
In 't donkre woud; zijn aaklig lot
Doet d' oogenblikken eeuwen duren.
Hoe welkom waar' een rassche dood!

Ludwig zuchtte luide; met meer vuurs vervolgde Wilhelm:
Gelukkig wie de hand der rede
Niet in zijn jonkheid van zich stoot,
Zijn borst bewaart in onspoed vrede,
Zijn moed wast aan met elken nood!
Vergeefs zocht Rudolf dien te ontvonken,
Nooit was hem 't leven strijd geweest,
Hij had den zwijmeldrank gedronken,
En vond een kerker voor een feest!
Teruggaan, strijden en verwinnen?
Hij wenschte, wilde 't - konde 't niet,
Hoe zal zijn hart een wereld minnen,
Die hem, d' onschuldige, verstiet?
Hij gruwt terug van 't wreed verschiet,
En treedt den toovercirkel binnen,
Verbeeldings onbegrensd gebied!
Dáár is de bank van ruwe zoden,
Waarop hij menig lentedag
In zoete droomen nederlag;
Hij is er doelloos heengevloden,
En stemt er 't speeltuig als hij plag; Maar 't is, alsof des maanlichts stralen,
Met heldrer glans op 't groene mos, Den tooi der vaadren van het bosch, Met sneller drift door 't lover dalen,
Het woud had nooit zoo schoon een dos.
Er aêmen duizend zoeter geuren,
Dan immer 't westewindje dronk,
De nachtviool schijnt bij den lonk
Der starren 't hoofd omhoog te beuren,
En slaakt zijn luite een wilden klank,
Daar geeft de vloed dien schooner weder,
En tevens ruischt het zacht en teeder:
‘Uw bruid verbeidt u reeds zoo lank!’

E.J. Potgieter, De werken. Deel 3. Het Noorden in omtrekken en tafereelen. Deel 1

16
Een felle glans verblindt zijne oogen,
Hij rijst van schrik, wat wilde droom!
En toch! nog eenmaal naar den stroom
Gezien, - hij heeft zich niet bedrogen,
Dat is de schoone die hij dacht!
Die blonde maagd van licht omgeven,
Die met gesloten lippen lacht,
Wat zoete schaamt'! wat weeldrig leven!
Een groene rank om 't lokkig hoofd,
Een sluijer, luchtig omgeslagen,
Zijn al haar tooisel, wie zal 't wagen
Te schetsen wat hij zich belooft?
Maar neen, er tintelt uit haar oogen,
Een hemelsch vuur, een hooger gloed,
Hij werpt zich neder aan haar voet, De maagd schijnt door zijn beê bewogen
Doch wijkt terug in vluggen spoed,
Hij volgt haar. - Rees in zijn gemoed
Geen vrees, door booze magt bedrogen,
Verstrikt te zijn? Ach! hoor' de jeugd,
Als geestdrift spreekt, de stem der rede,
Haar schepter breekt, zij droomt van deugd,
En zinsbegoochling sleept haar mede!
De Nimf en Rudolf snellen voort
En storten beide in d' afgrond....

‘Genade! genade!’ kreet de Super-Director, terwijl de improvisator plotseling ophield,
daar de wagen met een' hevigen schok half omviel; ‘genade! genade!’ en ondanks
onzen schrik konden wij, wakenden, ons niet weerhouden in lagchen uit te barsten,
om de zonderlinge overeenstemming tusschen zijne benaanwde droomen en de
dichterlijke vertelling.
De verwarring, door het op en over elkander vallen veroorzaakt, was grenzenloos;
het had iets van eene episode uit den Babelschen torenbouw. De Israëliet schreeuwde;
de handelsbediende floot een air uit de Voitures versées; het nichtje gaf een'
doordringenden gil; de Franschman jammerde: ‘C'est une chute
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comme celle de Oharles X, pauvre roi!’; de kapper weeklaagde over de hoofdtooisels,
in zijne zakken plat gedrukt; de Deensche krijgsman alléén behield zijne
tegenwoordigheid van geest, en verzekerde ons, dat wij niet verre van het dorp
Bramstedt waren.
‘Er valt eene Rolandszuil te bezigtigen!’ merkte de geleerde aan.
‘Zij zal bij toortslicht een heerlijk schouwspel opleveren,’ sprak Ludwig.
‘En te half drie uren in den nacht heeft men dat in Bramstedt slechts voor het
vragen,’ dacht ik, toen ik een zakuurwerk hoorde spelen.
‘Wees zoo goed uit den wagen te springen en volk uit het dorp ter hulpe te roepen,’
vraagde de koetsier, met verwonderlijke bedaardheid; ‘ik durf de paarden niet alleen
laten.’
‘Loffelijke voorzigtigheid!’ schertste een der studenten, ons het voorbeeld gevende;
de Super-Director, de Israëliet en de Deensche geleerde waren er echter verre van
het te volgen. De laatste sprak van ongezonde nachtlucht; de tweede van roovers; de
eerste van de vreesselijke gevolgen, aan welke zulk een sprong een' man van zijnen
omvang zoude blootstellen.
‘Death hath not struck so fat a deer to day,
Embowell'd will I see thee by and by,’

zeide ik, aan Falstaff denkende, tot een der studenten.
‘De twee magere heeren mogen hunne plaats behouden, maar het is onmogelijk
den wagen op te ligten, zoo de drie honderd ponden op eene plek blijven drukken,’
sprak de koetsier koelbloedig.
‘Maar ik kan mij toch niet in stukken laten houwen, ten gevalle uwer lompheid!’
‘Madlle! veuillez me permettre.’
‘Lompheid?’ klonk het luider, ‘ik houde het lomp, zoo
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zwaar en vet te wezen, dat men het sterkste dragonderpaard de ribben zoude doen
breken.’
‘Tracht u naar de overzijde te bewegen, mijnheer!’ sprak de Israëliet, ‘en de wagen
is weder opgerigt.’
Een duchtige vloek van den dikbuik, eene toejuiching van den roodrok volgden;
wij verlieten de twistenden en spoedden ons naar het dorp. De Franschman had er
de nicht reeds heen geleid; het talent van alles partij te trekken, zijner natie bijzonder
eigen, ontbrak ook hem niet.
Men wil dat Montaigne, bij wijle, zijnen knecht bevel gaf, hem des nachts te
wekken, en dat met geen ander doel, dan om zich als een echt Epicurist weder in de
dekens te kunnen wikkelen, en op nieuw dien zaligen toestand te smaken, welke op
de grenzen van waken en sluimeren ligt. Ik durve u aanraden het te beproeven; maar
welk een waar genot het zijn moge wakker te worden, ten einde weder te kunnen
inslapen, de goede Bramstedters dachten er zoo niet over.
Een slungel van een jongen, die aan het posthuis de wacht hield, hoorde ons met
gapenden mond en toevallende oogen aan. Wij moesten zelven de taak van
rustverstoorders op ons nemen. Zoodra ons vaderland een echt karikatuur-teekenaar
bezit, deel ik hem de vluchtige omtrekken mede, met welke die nacht mijn dagboek
verrijkte; Bramstedt leverde overvloedige stof voor barocque tafereelen op.
Zoo ieder slag der kloppers, door ons rusteloos in beweging gezet, een man ter
hulpe had doen snellen, wij hadden de Rolandsznil, die in den donkeren nacht
naauwelijks te erkennen viel, onder het schijnsel van het vuur der herbergskamer
kunnen brengen. Ludwig stond haar peinzende aan te staren en vergat er de vertelling
door, welke hij verre was geweest goed te keuren. Ik tikte hem op den schouder en
beloofde hem een belangrijker tooneel, in den Franschman en het nichtje.
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Vertrouwelijk hadden zij zich bij den haard geplaatst; door de flikkering der roode
vlam grillig verlicht, vloog de tijd voor hen met adelaarsvleugelen om. Immers, de
ligt verlievende zoon van het zuiden konde zich niet weerhouden den koetsier luide
over zijne vlugheid te prijzen, schoon er twee uren verloopen waren, eer de raderen
der plompe koets Bramstedt binnen rolden.
Eene lange pauze volgde op het woelig intermezzo, en het was reeds laat op den
ochtend, eer de vriend der idealen Wilhelm om de voltooijing zijner legende verzocht.
De weg had intusschen in schoonheid gewonnen, een paar meiren slingerden zich
als zilveren linten om de boschrijke heuvelen, en de jongeling had geen moed de
woudnimf bij dag op te voeren. Misschien ried Herman zijne meening, toen hij
verklaarde, dat de wagen ter regter ure was omgevallen en de korte schets genoegzaam
de ellendige gevolgen van het streven naar denkbeeldig geluk aantoonde. Ludwig
scheen gereed den twist te hervatten; Wilhelm wees hem grimlagchende de kleine
dorpskerk van Bordesholm, die zich allerschilderachtigst op den uithoek van een der
heuveltoppen verhief.
‘Bedaar, vriend!’ sprak hij, ‘het mogt u gaan, zoo als het waarschijnlijk iederen
zondag den goeden leeraar in gindsche kerk gaat; er is geen welsprekendheid, die
het oog van zulk een verschiet kan afhouden.’
De juistheid der aanmerking was onbetwistbaar; de vensters waren zoo lang, dat
het oog uit het gebouw de geheele streek konde overzien. Ik durf mij in dit te lang
hoofdstuk aan geene beschrijving van dat landschap wagen; maar het moge u een
denkbeeld van zijne schoonheid geven, dat het een redenaar nog ligter zoude vallen,
met eene schilderij van van der Helst achter zich, dan met die heuvelen rondom hem
heen, zijn gehoor te boeijen. Werp mij niet tegen, dat de gedachten
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op eene godsdienstige plaats minder afdwalen; ik heb graanhandelaars ontmoet, die
wenschten, dat kerken geene vensterglazen hadden, om er in de late lente door het
kletteren der hagelsteenen niet te worden afgeleid.
‘Veelligt lag het aan de lengte der preek.’
Ge zult uwen wenk niet verspild hebben.
Durement cahoté,
Sur les coussins poudreux d'un char numéroté,

kwamen wij des dinsdagsmiddags, omstreeks half vijf ure, te Kiel aan; de ruwe kast
ontlaadde hare vracht in volkomen orde.
Eer ik echter van u scheide, wil ik u nog twee gewigtige bijzonderheden
mededeelen, welke ik later geene gelegenheid hebben zal ter uwer kennisse te brengen,
en waarvan ge, hoogst waarschijnlijk Kiöbenhavns Allahanda niet lezende, veelligt
immer onwetend zoudt blijven.
De eerste is het inzegenen eener echtverbindtenis door den Hoofdprelaat van
Denemarken. De namen der jonggehuwden waren:
CÉSAR HIPPOLITE DE ST. C....

en ELSEBET PERNILLE X....

hun huwelijk was niet in den hemel, maar op de heide gesloten. De bruid had schoone
wenkbraauwen, maar bovendien - en men was ondeugend genoeg te beweren, dat
de afgedankte hoveling er haar te liever om had - ook vele banknoten!
De tweede is het afsterven van den Super-Director X.; een paté de dindons truffés,
op de bruiloft zijner nicht door hem hoog geprezen, was de middellijke oorzaak van
zijnen dood.
Gij zult hem dus nergens meer aantreffen, lezer! mogt het u niet verdrieten, het
bij onze kennismaking te hebben gedaan.
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II
Herinneringen uit Koppenhagen.
Rachel-Fanny.
Voyager, c'est multiplier par l'arrivée et le départ, par le plaisir et les adieux,
les impressions que les évènements d'une vie sédentaire ne donnent qu'à
de rares intervalles; c'est éprouver cent fois dans l'année un peu de ce qu'on
éprouve dans la vie ordinaire à connaître, à aimer et à perdre des êtres,
jetés sur notre route par la Providence.
DE LAMARTINE.

I
Vergezeld van eenen jeugdigen vriend, een levendigen Duitscher, had ik de
voornaamste straten van Koppenhagen rondgewandeld en ging ik nog eenmaal de
breede Amaliëngade dier stad, welke Southey de beste van het Noorden en eene der
schoonste hofplaatsen van geheel Europa noemt, op en neder.1 De poët-laureate was
zeker in eene zeldzame vlaag van beleefdheid, toen hij deze gunstige getuigenis
schreef; zoo vleijerijen

1

R. Southey, The Life of Nelson.
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tegen een bombardement opwogen, dat woord zou den evenaar tusschen Engeland
en Denemarken hersteld hebben. Mij kwam het onbeschaamd overdreven voor;
immers, ik zocht reeds een paar dagen te vergeefs naar die bekoorlijkheden; ook op
deze schoone plek van het oude Axelhuus vond ik ze niet gerechtvaardigd, en toch
hadden wij, slechts vóór weinige oogenblikken, op het midden van den beroemden
achthoek, door vier gelijke paleizen gevormd, nog het voortreffelijk standbeeld van
Koning Frederik V bewonderd! Aan het einde der trotsche straat gekomen, wendde
ik den blik op nieuw naar den zuilengang, die twee der paleizen verbindt: de
ridderlijke ruiter leverde ook van verre een heerlijk gezigt op; maar het overige was
vervelend regelmatig, en zoo de hemel niet bewolkt was geweest, ik zoude het zware
dak, dat op de kolommen rustte, gaarne hebben afgevraagd: ‘waartoe zijt gij hier?’
‘En het hindert u niet, dat die zuilen van hout zijn, en die Koning alweder te paard
zit?’ vroeg mij de bereisde jongeling, aan wiens gezelschap ik mijne aangenaamste
herinneringen uit dat oord mijner vreemdelingschap dank wijte.
Zoo ge mij kent, weet gij, dat ik ongaarne met ja of neen antwoorde, en zelfs bij
wijlen mijne eigene meening bestrijde, om mij van hare juist- of onjuistheid te
overtuigen.
‘Herinnert gij u de plaats uit Victor Hugo, door ons eergisteren avond, aan boord
der Deensche stoomboot, gelezen? De witte streep, door uwe vlugge kiel, op de
blaauwe wateren achtergelaten, moge, als die van zijnen reiziger, eenen gordel om
de wereld geslagen hebben, gij hebt bij den togt meer verloren dan gewonnen. Wat
voldoet u langer?’
‘Mischien!’ hernam hij glimlagchende; ‘en evenwel wenschte ik niet, dat ik minder
gezien had en nog met gapenden mond het vervallen slot, in mijne onbeduidende
geboorteplaats, voor de honderdste maal bewonderde. Wanneer ik thans tot
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haar terugkeere, zal ik mij niet vermoeijen met u in de kleine dorpskerk een
meesterstuk van bouworde te doen zien; alleen de herinneringen uit mijne kindsheid
zullen haar mij dierbaar maken. Ge zondt het mij vergeven, zoo ik u, door dit zoete
gevoel verleid, in een' langen brief, eene breede schets gaf, hoe schilderachtig zich
de witte torenspits, van verre, boven het zware geboomte verhief. Wees billijk, beste
vriend! en vergun ten minste, zoo gij het hart die zwakheden toestaat, ook het hoofd
het regt, om datgene niet te bewonderen, wat het bij vergelijking niet schoon kan
vinden!’
‘Ga verder!’ zeide ik, mijnen vriend genoeg kennende, om na die lange inleiding
eene meer algemeene aanmerking over het door hem dikwerf bezochte Koppenhagen
te durven verwachten, en verheugd, dat Denemarkens hoofdstad mij alleen niet
onvoldaan liet, ‘die zuilen! dat beeld!....’
‘De eerste had ik hier niet willen aantreffen, zoo de schatkist slechts houten
bekostigen konde; een vermoeden, waartoe gindsche onvoltooide marmeren kerk een werk, in de geboorte verstikt - misschien regt geeft. Het tweede is zeker schooner
dan die ellendige statue van Christiaan V op den Nye-Torv, wiens paard, zooals het
volk zegt, den Zweedschen duivel onder zijne voeten vertrapt; maar ik vraag u, geeft
u deze moedige ruiter het minste denkbeeld van hem, dien eenige vleijende
lofredenaren den Deenschen Titus noemden? Frederik V was een vredelievend
monarch, die de kunsten beminde, de wetenschappen eerde en aanmoedigde; maar
welk verband is er tusschen deze hoedanigheden, en goed te paard te zitten? Het was
eene echt dichterlijke gedachte van Napoleon, zich in rustige houding op eenen
steigerenden klepper te laten schilderen: zijn onbuigbare wil voerde het wilde ros
vijftien jaren lang van strijd tot strijd tot het aâmechtig nederzeeg - de bloedige baan
moede! Dáár mogt het beeld goed gekozen
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heeten; maar hier eischte ik, niet ten onregte, van de koningen, die in dit land alles
zijn, in de vereering van den grootsten hunner, een zuiverder smaak, dan eene
alledaagsche navolging der Ouden aantoont!’
‘De koningen, die in dit land alles zijn!’ herhaalde ik onwillekeurig, door eene
opmerking getroffen, welke elke mijner herinneringen uit Denemarken bevestigde.
‘Inderdaad,’ hernam hij; ‘wilt gij u tot Koppenhagens merkwaardigheden bepalen,
- het zijn de Amaliënborg, de Christiansborg, Rosenborg en de Charlottenborg,
paleizen des konings. Vermeidt gij u in de omstreken, - men brengt u naar
Fredensborg, waar koning Frederik V met zijne hovelingen eene laan plantte; naar
Frederiksborg, waar koningin Carolina Mathilda haren naam op eene vensterruit
schreef; naar Jaegerspriis, waar, onder de naar den grond omgebogen takken eens
beukenbooms, Christiaan V met achttien lustige jagtgezellen het middagmaal hield.
Welke schoone herinneringen!’
‘Gij schertst,’ viel ik hem in de rede, ‘en zijt onbillijk.’
‘Bezoek het laatstgenoemde slot, en overtuig u door den vervallen staat der
gedenkteekenen, aldaar voor Deensche helden opgerigt, hoezeer één denkbeeld, dat
des koningschaps, hier alle andere verdringt!’
‘Maar Kronenborg, maar Hamletstuin, maar de Domkerk van Roeskilde?’
‘In den tweeden stond een paleis des konings; het eerste is een slot van Zijne
Majesteit; in de derde toont men u met dezelfde belangstelling de lijkkist van
Christiaan IV en de begraafplaats der Noordsche Semiramis, Margaretha Waldemar,
het grootste, ofschoon niet beminnelijkste karakter uit de lange rij van Deensche
monarchen. Waarheen gij u wenden moogt, dezelfde figuur ontmoet gij op voor- en
achtergrond, aan deze en aan gene zijde; de Vorst is alles, het Volk
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niets! Te vergeefs zoekt gij in de geschiedenis van dit rijk veelsoortige herinneringen;
het is het eentoonigste verhaal, dat eenig land der oude wereld u aanbiedt.’
‘Er is weinig uitlokkends in uwe schets, om mij lang in Koppenhagen te doen
verwijlen!’
‘En waarom zoudt ge zulks? Is er eene stad in uw vaderland, die niet dubbel zoo
veel belang verdient in te boezemen? Uw 's Gravenhage heeft weinig schoone
gebouwen; maar het oude Hof, aan den Vijverberg, roept dagen voor onzen geest
terug, in welke de Staten eenen beslissenden invloed op het lot van Europa
uitoefenden; uw Delft bewaart het lijk van eenen Vorst, wiens wedergade gij in de
nieuwere geschiedenis niet aantreft; uw Amsterdam is een eenig voorbeeld, tot welk
eene hoogte ijver, volharding en spaarzaamheid een eenvoudig visschersdorp kunnen
doen oprijzen. Uwe geschiedenis is eene onuitputtelijke bron....’
Ik boog mij bij de vleijende loftuiting; gij eischt niet, dat ik u haar verder
mededeele. Dit weinige moge het oordeel van mijnen vriend regtvaardigen, dien ik
uit den lateren loop onzer gesprekken bijna verdacht hield, eene bekende en
meesterlijke verhandeling over de belangrijkheid van Hollands grond en oudheden
voor gevoel en verbeelding, meer dan eens te hebben gelezen.
Ik voelde mij gelukkig, in mijn antwoord tevens beleefd en billijk te kunnen zijn.
Heinrich von W., mijn jeugdige reisgenoot, was, niet verre van den oever des Rijns,
in een klein dorp, nabij Ments, geboren.
‘Uit dit oogpunt beschouwd, moet Denemarken u onverdragelijk wezen,’ hernam
ik. ‘De natuur is verheven noch bevallig.’
‘Zij gelijkt de taal, welke te zacht voor het Noorden en te hard voor het Zuiden
is,’ viel mijn vriend in.
‘En gij, die, toen ge als knaap aan den blaauwen vloed
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stondt, de blikken slechts langs het bruine gebergte behoefdet te verheffen, om boven
u den bouwval uit den riddertijd te ontdekken, de sterkste tegenstelling van het
burgerlijk leven in het kleine dorp, - gij zoekt hier te vergeefs naar verscheidenheid.
Daar vindt gij, hier een' muur, weleer door Romeinsche legerknechten bestormd,
ginder een terp, op welken, bij ondergaand zonnelicht, de verbeelding u een'
Germaanschen bard vertoonde, in het plegtig avonduur de ruwe harp bespelende,
dààr eindelijk de overblijfselen van een paleis, door Karel den Grooten gebouwd;
eene zaal, door honderd marmeren zuilen geschraagd, weêrklinkend van het gekletter
van schild en lans, of daverend van het gejoel der gasten, die het gouden vocht in
den beker zagen tintelen!’
‘Gij bemint mijn vaderland, den Rijn en zijne druiven!’ riep mijn reisgenoot; ‘hoe
veel liever zoude ik u op zijne bergen tot gids verstrekken, dan u nu...’
‘Naar den Ronden Toren te brengen!’ eindigde ik den volzin; ‘en toch, vriend!
dezen morgen ontsla ik u niet. Het is, volgens uwe eigene getuigenis, eene der
zeldzaamste merkwaardigheden van Koppenhagen.’
Verscheidene andere had ik bereids bezigtigd, zonder inbreuk op den tijd mijns
vriends te maken, en hem zelfs niet gevergd, mij, bij mijn bezoek in de beroemde
bibliotheek des konings, te vergezellen. Ik zal jegens u, mijn lezer! even edelmoedig
zijn, en zoude in deze vlugtige herinnering geheel van haar gezwegen hebben, indien
de waarlijk koninklijke onbekrompenheid, die hare werken voor ieder te zijnent
verkrijgbaar stelt, niet beide loffelijke melding en eervolle navolging verdiende.
Zoo ik wist, dat gij een schilder waart, zoude ik u van geene lange beschrijving
van eenige meesterstukken uit de koninklijke galerij verschoonen; maar wie weet,
of gij wel eens een liefhebber zijt? Voorzigtigheidshalve onthoude ik mij dus van
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een' beredeneerden catalogus der schilderijen, uit de Italiaansche en vaderlandsche
school hier verzameld. Het mogt u gaan als mij, die nog nimmer in eene beschrijving
van tien bladzijden lengte half het genoegen smaakte, dat mij elk bezoek des Museums
te 's Hage of te Amsterdam immer in de ruimste mate schonk. Op eene beschrijving
van het Tuighuis en de Akademie voor de zeevaart hebt gij immers, bij het lezen des
titels, niet gerekend? Wees tevreden, dat ik u van het Stadhuis niet meer zegge, dan
dat de spreuk in den gevel:
1

MED LOV SKALL MAN LAND BYGGE

.

mij ongemeen beviel, en alom behartigingswaardig voorkomt; en ik wil mij nu met
u naar den Ronden Toren spoeden.
‘Har De warit pă Östergaden?’ is de vraag, die, in de wijk des hofs en in het
kwartier van de nieuwe haven, de eene Koppenhager zelden verzuimt aan den anderen
te doen; alle nieuws schijnt het eerste in die straat bekend te worden; ook de trage
Deen verlangt naar afwisseling van het alledaagsche. Onze weg léidde er door: het
is eene schoone, vrij regelmatige straat, bont en woelig door winkels en voetgangers,
omstreeks den middag de wandelplaats van Koppenhagens beaumonde. Het was
reeds één ure geslagen; wij hadden dus eene heerlijke gelegenheid om menige jeugdige
schoone te bewonderen. Overal verschijnen de bevalligheden, het liefst in den kring
der jongheid; in Denemarken zijn zij misschien bij uitsluiting de gezellinnen van het
meisje, doch verlaten al zeer spoedig de gehuwde jonge vrouw. Hetzij - volgens het
rijmpje, Vader Vondel bij wijlen in den mond gelegd - Denemarken inderdaad de
regte bodem voor heerlijk rundvee zij, en de nog slechts half Noordsche lucht niet
zoo veel voedsel ver-

1

Door wetten moet men 't land regeren.
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eischt, als de Deensche tafel aanbiedt; hetzij het aan andere oorzaken ligge, de kleine
maar allerliefste Deensche maagd wordt spoedig eene gezette, plompe echtgenoote.
Eene leest, welker bevalligheid u den ranken stam eens zilveren popels herinnert, is,
ondanks de vele, schoone, blonde lokken, hier uiterst zeldzaam.
Hebt gij ooit eenigen tijd buiten 's lands doorgebragt? Dan weet gij welk eene
belangrijke straat, in elke stad, die van het postkantoor voor u was; dan zult gij het
natuurlijk vinden, dat ik in de Store Kiöbmagergade het postkantoor niet voorbij
ging, zonder te vernemen, of er ook brieven voor mij waren aangekomen. Een geestige
Schot verzekerde mij eens, dat hij zijne vrienden meer lief had op twee honderd, dan
op twee mijlen afstands; zonder geheel met hem in te stemmen, geef ik gaarne toe,
dat het afzijn ons eerst regt de waarde der banden van het hart gevoelen doet, en dat
de onbeduidendste brief uit het vaderland den reiziger immer dubbel welkom is. De
Deensche postmeester antwoordde mij ditmaal met geen koel nej. Wijt het dier
brieven dank, dat ik u geene breede schets van het groote, donkere gebouw geve; dat
ik u niet zegge, hoe dikwerf mij, armen balling, een koel: ‘er is geen brief voor u!’
gelijk beteekenend scheen met: ‘uwe vrienden vergeten u; in uw vaderland mist u
niemand!’ Zoo iets is waarlijk verschrikkelijk! Dan gaat de man bedaard naar zijnen
lessenaar terug, en denkt er niet aan, hoe de onrust u kwelt, welke droomen zich uwe
verbeelding scheppen zal. Wanneer de klok voor hem het afscheidsuur slaat, is hij
zeker zijne lieve gade en dartele kleinen in zijne woning te zullen aantreffen; wat
bekommert hij zich over uwe eenzaamheid? Ik zoude er een hoofdstuk over willen
schrijven, zoo wij niet aan den voet van den Ronden Toren stonden.
Een bevallig rijtuig hield eensklaps naast ons stil; een jong-
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man, van omstreeks dertig jaren, bood der beide dames, die hem vergezelden,
beleefdelijk de hand; zij traden, voor ons uit, de gothische deur van het zonderling
gebouw binnen.
‘Hebt gij dat jonge meisje met den zwarten sluijer opgemerkt?’ vroeg mij Heinrich;
‘er is iets zuidelijks in dat schoone gelaat! zoo zij eene mantilla droeg, zoude ik haar
voor eene beminnelijke Spaansche houden.’
Ofschoon wij hen op beleefden afstand volgden, hoorde ik, dat hun gesprek in het
Duitsch gevoerd werd; de jongman verklaarde haar, dat het merkwaardige van den
Ronden Toren niet in zijne rondheid, maar in den glooijenden, niet trapsgewijze
gebouwden weg bestond, over welken men den top bereikt. Ik fluisterde mijnen
vriend in, dat hij ongetwijfeld een Deen moest zijn, daar hij haar verhaalde dat de
koning dien weg eenmaal in een rijtuig opgereden, maar te voet teruggekeerd was.
‘Zijn tongval heeft te veel van dien eens zuidelijken Duitschers,’ was het antwoord.
‘En buitendien, hij is geen Deen; want deze zou met eene lofrede op zijnen koning
besloten hebben.’
‘De grijsaard schijnt zeer bemind.’
‘Hij verdient het! Frederik VI en uw koning zijn voorzeker de meest door hun
volk geliefde monarchen onzes tijds.’
‘Gelukkige Denen, zoo zij het met zoo veel regt doen, als wij!’
Halverwege gekomen, rustte de vrouw van zekeren leeftijd, die het jonge meisje
vergezelde, eenige oogenblikken. Het laatste liet eenen handschoen vallen. Was het
om ons eene allerliefste hand te toonen, die in blankheid voor geen marmer zwichtte?
De jongman raapte dien op. Er was veel vertrouwelijkheid, maar geene liefde, in de
wijze, waarop hij haar dien terug gaf, beweerde mijn vriend.
Vergeef het twee jonge lieden, dat zij haar zoo veel opmerkzaamheid bewezen.
Waart gij de derde geweest, ge hadt het
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evenzeer gedaan. De zwarte sluijer, de glinsterende lokken vooral, wier glans en
kleur inderdaad iets Oostersch hadden, en langs het elpen voorhoofd in rijke pracht
nedervielen, deden de leliën en rozen van het aanvallig gelaat heerlijk uitkomen.
Ook elders, dan op den merkwaardigen, maar aldra eentoonigen weg, ja overal, hadt
gij haar met meer dan vlugtigen blik eene schatting betaald, die de schoonheid zoo
gaarne inoogst!
Weldra waren wij ter hoogte van de Universiteitsboekerij geklommen, of wilt ge
liever en juister, opgewandeld. Zij is boven het kerkgebouw der Drieëenheid geplaatst,
dat aan den toren grenst; in eenige van hare zalen treft ge een Museum van Noordsche
oudheden aan. Deze maakten het hoofddoel van mijn bezoek uit; ook de beminnelijke
onbekende rigtte, met hare oudere vrienden, derwaarts den bevalligen voet.
‘Wanneer gij deze bezigtigt, de verzameling van gipsbeelden bezoekt, naar
Thorwaldsen's modellen gegoten, en de werken van Holberg, Baggesen en
Oehlenschlaeger medeneemt, zult gij het voortreffelijkste kennen, wat de Deensche
kunsten aanbieden,’ had mij mijn vriend verzekerd; met hooggespannen verwachting
trad ik de zaal der Noordsche antiquiteiten binnen.
‘Hier is Denemarken in waarheid belangrijk!’ fluisterde ik hem in.
‘Vergeet niet, dat het niet enkel Deensche en Holsteinsche oudheden zijn, welke
gij hier verzameld vindt. IJsland, Noorwegen, Zweden, alles heeft bijdragen geleverd;
hier zijn inderdaad veelsoortige herinneringen, met smaak en kennis bijeengebracht;
aanleg voor grondige geleerdheid betwist ik den Denen niet!’
Mijn vriend zou dáár zijn' grond ook slecht gekozen hebben. Met waarlijk Deensch
geduld verklaarde een der hoogleeraren, wiens bleek gelaat en magere gestalte van
ernstige studiën scheen te getuigen, de verschillende voorwerpen der zeldzame
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verzameling. Zij vormden eene schoone keten, die uit het grijze heidendom tot op
onze dagen reikte. De eerste christelijke tijd, waarin Odin en Balder, van altaren
beroofd, nog in het geheugen voortleefden, - de volgende eeuwen, waarin Rome tot
hier den gewijden schepter zwaaide, en waarin zelfs van dezen besneeuwden grond
dappere ridders en vrome pelgrims ten strijd en ter bedevaart naar het Heilige Graf
togen, - de dagen van Luther eindelijk, door vele overblijfselen, als dien van den
kamp voor Vrijheid en Licht, gekenmerkt, waren zoo vele schakels van die keten.
In bewonderenswaardige orde gerangschikt, boden zij ruime stof aan tot menige
belangrijke opmerking. Helaas! waarin de eeuwen ook verschilden, in strijd en
oorlogszucht deden zij het niet. Er waren wapenen uit ieder tijdvak; wij, kinderen
der negentiende eeuw, wonnen het in deze, in het moorddadige, den vorm en het
verscheidene, oneindig van de vroegst bekende, slechts uit een stuk steen of een brok
koper vervaardigd! ‘Er verliep menige menschenleeftijd,’ merkte de hoogleeraar
aan, ‘eer men het ijzer leerde gebruiken; de ploeg volgde eerst laat de knods!’
Uit de zaal der wapenen traden wij die der oude altaren binnen. De stoet bezigtigers
was intusschen aanmerkelijk grooter geworden, en wij hadden waarschijnlijk onze
lieve schoone geheel uit het oog verloren, zoo mijn vriend mij niet in eene derde zaal
tot zich gewenkt en op eenen uitmuntenden drinkhoren opmerkzaam gemaakt had.
Ik bezigtigde dien, niet zonder eerbied voor de reuzen, die zulk eene schaal in ééne
teug ledigden. Plotseling hoorde ik, niet verre van mij, een' half luiden gil; omziende,
ontdekte ik het jonge meisje.
Verschrikt leide zij een' geschreven bijbel, haar ter bezigtiging door haren geleider
toegereikt, eensklaps neder; bezorgd greep de moederlijke vriendin hare kleine witte
hand; een jonge Israëliet, die zich aan hare zijde geplaatst had, zag haar aan,
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als verbeidde hij haar antwoord. Zijn gelaat had niets van datgene, wat wij,
Westerlingen, schoon noemen; de hartstogtelijkheid zijns volks lag duidelijk op het
bleeke gezigt; de gloed van het Oosten vonkelde onder de zware wenkbraauwbogen.
‘En het is dus waar, Rachel?’ zeide hij met bewogene stem, hare bevestiging
vreezende.
‘Mijn besluit is genomen, Abraham!’ herhaalde zij op een' zachten, maar vasten
toon.
‘Wee dan over mij!’ sprak de jongeling somber, zag met den blik der verachting
op den geleider der beide vrouwen neder, en verwijderde zich onder de woelige
menigte.
Werktnigelijk volgde het meisje, thans met haren arm op dien der oudere vriendin
leunende, ons weldra naar den top des torens. Zij scheen gretig de frissche lucht in
te ademen, welke ons daar aanwoei; voor een oogenblik ligtte zij haren sluijer op.
Dat ik nimmer, het navolgen moede, in jeugdige drift, palet en penseelen hadde
weggeworpen, hare afbeelding zoude uwe belangstelling hebben verdubbeld; zulk
een gelaat te beschrijven, mogt eene marteling heeten! Geboeid door de onnavolgbare
uitdrukking dier hemelsche oogen, ten halve slechts door de lange zijden wimpers
overschaduwd, vergat ik de schoonheid van het gezigt, dat aan mijne voeten lag;
Rachel boezemde mij meer belang in, dan de trotsche residentie! Mogt gij het euvel
kunnen duiden, dat mijn blik op haar rustte, - dat ik den haren volgde, toen zij het
oog naar de blaauwe wateren der Oostzee rigtte, - dat ik, beneden gekomen, haar
snel voortrollend rijtuig lang nastaarde, hoe weinig zoudt gij Heinrich gelijken, hoe
ongaarne ik u de hand der vriendschap aanbieden!
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II
Vroeg en verdrietig was ik uit Koppenhagens kleinen Deenschen schouwburg, de
eenige der hoofdstad, in het Hotel van Engeland, bij Knirsch, teruggekeerd. Het
tooneelberígt had ons eene opera van Kühlau beloofd; om de onpasselijkheid van
eene der zangeressen werd, in plaats van Ludlam's Höle, Auber's Fiancée gegeven.
Wijt het, bid ik u, niet aan den bewolkten hemel; die dames zijn het alom even ligt!
Waar gij in Europa reizen moogt, overal vindt gij oude bekenden in de
tooneelspelen van den geestigen schrijver van Bertrand et Raton weder; maar ach!
hoe verminkt en veranderd zijn ze! In de vertaling is het bevallige bijna overal geheel
verloren gegaan; zoo men u eene omwerking aankondigt, kunt gij er zeker van zijn,
dat men alle familietrekken heeft uitgewischt. Vergeefs verleent gij een luisterend
oor, of gij nog eenige reminiscenzen der elegante dictie hoort, welke de
onwaarschijnlijkheden van het oorspronkelijke deed vergeten; weet ge dan niet, dat
vertalen een handwerk, eene broodwinning is geworden?
Laat ons tot Koppenhagens schouwburg terugkeeren! De muzijk was meer dan
middelmatig, want het hof bekostigt eene kapel, maar de tekst eene erbarmelijke
schadeloosstelling voor verzen van Oehlenschlaeger. De bruid en de twee bruidegoms
(gij weet, het stuk eindigt met een dubbel paar) hadden hier voorzeker geene juistere
begrippen van liefde en karakter, dan in het oorspronkelijke van Scribe. Maar ik
vergeet alweder, dat men aan de deur van het tooverpaleis, zoo als Voltaire de opera
noemde, het gezond verstand vaarwel moet zeggen!
Ik zoude u van al deze aanmerkingen hebben verschoond, ware mijne hoop vervuld
geworden, en had ik niet alle loges der kleine zaal vergeefs bespied. Rachel was niet
verschenen;
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alleen om harentwille had ik tot het derde bedrijf de meer dan broeikastwarmte
getrotseerd. Eilieve, noem mijne belangstelling in haar grillig noch overdreven; ik
zou dan gelooven, dat gij 's levens beker reeds meer dan ter helfte geledigd hebt, en
eenen ernst beklagen, die u uwe schoone, korte jongelingsjaren geheel deed vergeten!
‘De zonderlinge vreemdelinge,’ dacht ik, ‘die in Koppenhagen de eenige
uitspanning verzuimt, welke de eenige schouwburg aanbiedt!’ Peinzende wierp ik
mij in de groote kamer op de ruime sofa, staarde, dwaas genoeg, in de gele vlam der
heldere waskaarsen, totdat ik de oogen moest afwenden, dacht aan de woorden van
Holberg1, die in gouden letteren boven de tooneelgordijn prijkten, en vroeg mij zelven
af, wat er dan toch uit die opera te leeren viel. Eene vraag, die gij u bij menige andere
misschien reeds gedaan hebt, Robert le Diable niet uitgezonderd, zonder dat het u
helderder werd dan mij, die op nieuw in de flikkerende vlam van het bleeke waslicht
staarde.
Daar tikte men aan de deur mijner kamer; mijn vriend trad binnen.
‘Geene der schoonen in den schouwburg heeft u Rachel doen vergeten?’
‘Ik heb de bonte rij dikwerf aangestaard, en herhaalde er de oude opmerking, dat
er no fair proportion tusschen schoon en leelijk bestaat.’
‘Welaan, zoo zal ik u de geschiedenis van het meisje verhalen; ik bedroog mij niet
toen ik meende, den jongen Israëliet reeds bij een der eerste kooplieden te hebben
aangetroffen. Vergeef mij, dat ik niet kort zal zijn!’
‘Verhaal, mijn waardste! any thing for a story! Lord Byron heeft gezegd, dat de
waarheid vreemder was dan de

1

Ei blott till lyst.
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verdichting; ik tart u, dat gij het zoo bont maakt, als de dichter van la Fiancée.’
Wij schikten digter bij het gezellige vuur, dat ons ook nog op eenen Meiavond in
Koppenhagen vriendelijk aanlachte, schoon wij des morgens de kastanjeboomen in
den hof van Rosenborg reeds hunne jonge, schoone bladeren zagen loswikkelen.
‘De arme Abraham!’ begon Heinrich; ‘ik heb inderdaad medelijden met mijnen
ouden bekende; hij is ongelukkiger dan Scribe het een zijner tooneelhelden laat
worden; Rachel is voor hem verloren!’
‘Dus bemint hij haar?’
‘Hebt gij u ooit eene liefde gedacht, die, met het leven zaamgeweven, geen gisteren
kende, waarop men haar niet gevoelde, voor geen morgen vreesde, waarop men haar
niet langer zou mogen koesteren! Dat was de zijne; dat is de zijne niet meer! O, het
moet een verschrikkelijke toestand zijn!’ vervolgde hij opstaande, en met groote
schreden door de kamer wandelende, ‘op twee en twintigjarigen ouderdom al zijne
droomen te zien vervliegen, al zijne luchtkasteelen te zien instorten! Het enkele besef
daarvan deed mij huiveren, toen ik voor een paar uren, nadat mijn gastheer mij
ingelicht had, den bleeken jongeling toevallig weder ontmoette. Rachel was de
speelnoote zijner jeugd; even als zij in het naburig Gothenburg geboren, hield hij
haar voor zijne bruid bestemd; dat alles is voorbij! - Wilt gij hem uit eenen enkelen
trek leeren kennen? De dochter van mijnen vriend, eene allerliefste blondine, had
hem deelnemend naar de reden zijner smart gevraagd: hij antwoordde haar niet, maar
den volgenden morgen ontving zij een exemplaar van Frithiof's Saga. Bij de volgende
regels was een zwart lint gelegd:
En toch!
Eens was zij me alles! mijn hart mint haar nog!
Wende ik mij om naar 't bekoorlijk verleden,
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'k Zie bij elk spel haar mijn zijde bekleeden!
Waar ik ooit deel nam in strijd of gevaar,
Zij moest de prijs zijn; ik kampte voor haar!
Vrij kiest de duif in het woud zich een' tortel:
Wij wiessen beide, gelijk van één wortel
Twee ranke stammen, te zaam, voor elkaâr!
Schijnt hun de hemel van onweder zwaar,
Of zien ze in 't westen het avondrood spelen,
Zij zullen zonlicht en bliksemflits deelen,
Elkander trouw zijn; 't is al hun gemeen!
Wij waren 't ook; maar thans ben ik alleen,
Ben het voor immer!

Hij had juist gekozen!’
‘Er is meer van den Noordschen dweeper, dan van den vurigen Oosterling in die
regelen,’ hernam ik. ‘Gij daarentegen hebt in uw verhaal meer van den eersten, dan
van den laatsten. Uw medelijden vergeet mij de reden mede te deelen, waardoor hij
Rachel verloor.’
‘Ik heb weinig aanleg tot een' romanschrijver, meent ge? Laat het u van mijne
waarheidsliefde verzekeren. Uwe aanmerking op Abraham's keuze houde ik echter
voor onjuist. Waartoe zou hij het koele Noordsche kind den vreesselijken gloed
hebben geschilderd, die zijne borst verteerde? Zij had den Israëliet niet begrepen,
hem welligt miskend. Rachel is hier, om als Christinne te worden gedoopt!’
Een oogenblik stilte volgde. Mijn vriend zag somber voor zich; vergun mij u hare
geschiedenis mede te deelen, zonder die telkens noodeloos door ons gesprek af te
breken.
Het bekoorlijke meisje zoude Abraham's bruid geworden zijn, zoo haar vader niet
voor omstreeks zes jaren Gothenburg verlaten en zich in eene der andere steden,
welke de Zweedsche wet den Joden tot verblijf aanwijst, met der woon gevestigd
had.
Weinig zijnen grooten naam waardig, behoorde de rijke Mozes S*** in het
godsdienstige tot de geheel onverschilligen;
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eene ontelbare schare misschien, tot welke de Israëlitische kerk slechts eene geringe
bijdrage levert. Trotsch op zijn vermogen, gestreeld door de schoonheid zijner dochter,
koos hij, welligt met de hoop van haar daardoor den toegang tot hoogere kringen te
ontsluiten, een jeugdig Christen tot opvoeder zijner kinderen. De ijdele Israëliet gaf
den talentvollen Duitscher niet den minsten wenk, in welke godsdienst hij zijne
kinderen wenschte te zien opbrengen; Sternfels ontving op zijne vraag te dien opzigte
het antwoord, dat hij den zonen over dit onderwerp nimmer behoefde te spreken.
Zes jaren waren verloopen, en voor de vijfde maal leide Abraham ten huize van
Rachel's vader het bezoek af, dat, maanden vooruit, hem in de toekomst streelde, dat hem maanden lang de zoetste herinnering plag na te laten. Bij het eerste wederzien
overtuigde haar zijn eerste blik, dat zij schooner was geworden, dat zij het verdiende,
de Roos van Saron te heeten; helaas! zijn tweede verklaarde haar slechts te duidelijk,
dat hij haar vuriger dan ooit beminde! Een zoete schroom mengde zich van zijne
zijde in de zachte vertrouwelijkheid, welke vroeger tusschen hen heerschte; Rachel
deelde in dit gevoel niet; het jeugdige meisje was vrijer dan immer jegens hem. Eene
moederlijke vriendin zou dit verschil bemerkt en Abraham weinig hoop gegeven
hebben; waarom is de waarlijk verliefde blind in meer dan één opzigt?
Reeds had de jongeling twee dagen ten huize van den ouden koopman doorgebragt,
zonder Rachel één oogenblik alleen aan te treffen; maar het was avond geworden,
en de hem onverdragelijke Sternfels eindelijk van hare zijde geweken. Leunende op
een der kussens van de kostbare sofa, scheen het meisje in gepeins verzonken;
Abraham naderde haar zachtkens, en eenige zoete woorden stamelende, sloeg hij
vreesachtig den arm om haar midden.
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‘Er is veel veranderd, Abraham! sinds wij elkander het laatst zagen,’ zeide zij,
langzaam opstaande. - ‘Mijne liefde is grooter geworden!’ viel de jongeling vurig
in, hare hand in de zijne leggende. - ‘Helaas!’ zuchtte het meisje. De ingevallene
schemering deed hem den traan, die uit hare oogen rolde, niet bemerken; maar het
woord griefde hem als een dolksteek, en zijne hand werd koud in de hare. - ‘Waarom
het u langer verheeld?’ hervatte zij, al het pijnlijke van zijn zwijgen gevoelende:
‘Rachel mag de uwe niet worden; de moeder uwer kinderen moet geene Christinne
zijn!’
Als door den donder getroffen, liet Abraham hare hand los, sloeg zich met de zijne
voor het breede voorhoofd, en ‘Rachel! Rachel!’ klonk het op eenen toon, die het
meisje van killen schrik deed huiveren. ‘O God!’ zuchtte zij. - ‘Roep Hem niet aan!’
viel de jonge Israëliet in: ‘de Heer onze God is een ijverig God, en ge wendt u van
Hem af, wien onze vaderen, in bittere ballingschap, twintig eeuwen getrouw bleven!’
- ‘Hij is ook de God der Christenen, Abraham!’ - ‘En het is Rachel, die dus spreekt?’
borst de jongeling uit: ‘Rachel, die ik lief had, de speelnoote des knaaps, de bruid
des jongelings? Welk een afgrijsselijke droom was dit!’ voer hij met vreesselijke
bedaardheid voort: ‘zie, Rachel! ik droomde, dat wij nog kinderen waren; van verre
hoorde ik u om hulp roepen, - ik vloog toe; baldadige Christen-jongens vervolgden
u; met den blos der schaamte op de van schrik verbleekte wangen wierpt gij u in
mijne armen; gij wist wel, dat ik gaarne voor u streed! Hoe gelukkig was ik in dat
oogenblik van mijnen droom! De zaligheid duurde kort. Te vergeefs beproefde ik
de vuist, die zij gewoon waren te eerbiedigen, ter uwer bescherming te verheffen;
looden zwaarte hield mij aan de plek geboeid, terwijl een der ondeugende knapen u
medesleepte. Wat ik toen leed - gij weet het niet; de Heer
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zij geloofd, dat gij het niet weet! het zoude uw hart hebben gebroken!’ - ‘Gij ijlt,
Abraham!’ zeide het sidderende kind. - ‘IJlt de gelukkige, Rachel? O, zeg het niet;
het zoude een vreesselijk, een ondankbaar woord zijn! Sinds gij de stad onzer woning
verliet, had ik geen verlangen, dat niet u gold. Zoo ik, van bezigheden overstelpt,
mij zelven de rust ontzegde, was het niet omdat uw beeld voor mijne oogen zweefde,
en de gedachte mij streelde: dat alles zal eens Rachel toebehooren, Rachel, die de
mijne wordt, Rachel, de schoonste onder de dochteren Israëls? Thans bloeit zij aan
mijne zijde, de onvergelijkelijke Roos van Saron! de blanke leliën van het Noorden
verbleeken van spijt om haren weelderigen bloei. Zoo ik ijle, Rachel! zulk ijlen is
zaligheid!’ En een oogenblik daarna weende de jongeling; maar niet gelijk een kind,
want zulke tranen kennen deze niet!
‘Abraham! keer tot u zelven!’ herhaalde Rachel. ‘Geene Christinne mag uwe
echtgenoote worden! Ik heb mij voor hunnen God nedergebogen!’ - ‘Ten tweeden
male dat woord!’ zeide de ongelukkige langzaam: ‘zeg het honderdmalen; slechts
de eerste maal deed het zeer. “Verga de dag, waarop ik geboren ben!” riep het mij
toe; maar ik heb dien dag niet gevloekt; ik heb de beproeving moedig doorgestaan;
ik kende u, Rachel! “Zij is een goed kind,” getuigde mijn grijze vader van u, “schoon
in eene slechte school onderwezen, mijn zoon! eenmaal zal zij tot u zeggen, zoo als
Ruth tot Naomi zeide: “Uw volk is mijn volk, uw God is mijn God!” en zegenend
zal ik mijne stramme handen over u uitbreiden!” Dan weende de grijsaard, Rachel!
en zijne ten hemel geslagene oogen schenen dien schoonen morgen af te bidden;
weldra zal hij voor ons aanbreken!’ - ‘Nimmer, Abraham! nimmer!’ stamelde het
meisje, en trad naar de deur, ten einde het akelige tooneel te eindigen; maar met
wilde hartstogtelijkheid hield hij haar te-
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gen. ‘O gij verleidelijkste, die mij bitter bedroogt! wilt ge mij dwingen, het uur te
verwenschen, waarop de eersteling mijns vaders het licht zag? Zijn ze dan voorbij,
die schoone dagen, waarin gij altijd dezelfde waart, - geen wolk aan mijnen hemel
opging, - geen vreemdeling den drempel uwer woning overschreden had? Gelooft
ge dan niet dat ik er mijn leven voor geven zou, u nog als toen aan dit hart te mogen
drukken? O Rachel! in den schoot dier kerk verbeidt het geluk u niet, tenzij het daar
uit de ellende van anderen ontluike!’ De jonge maagd schreide op hare beurt; was
het uit deernis of uit liefde?
Drie dagen later verliet Abraham, van den eersten schok hersteld, met een bloedend
hart Mozes' woning. Eene gevaarlijke ziekte volgde spoedig op zijne tehuiskomst;
toen hij daaruit verrees, verklaarde hem de leeraar, dat hij Rachel te vergeefs had
trachten te zien; dat zij Abraham gebeden had, in den wil van Hem te berusten, die
hen zeker niet voor elkander bestemde.
‘En toch troffen wij hem heden hier aan, Rachel tot in den vreemde volgende,’
eindigde Heinrich.
‘Zij heeft hem nooit bemind,’ was mijn antwoord.
‘Het afzijn kan de herinneringen harer jeugd hebben uitgewischt, zijn beeld door
een ander verdrongen zijn,’ hernam mijn reisgenoot. ‘Geene andere redenen, dan
waarachtige overtuiging, schijnen haar echter tot eene geloofsverandering te hebben
doen besluiten. Immers, toen men haar van verre de mogelijkheid deed gevoelen,
dat Abraham haar voorbeeld volgen en, ondanks de onterving, waarmede zijn vader
hem bedreigde, Christen worden kon, heeft zij stellig verklaard, dat zij nimmer den
man zou huwen, die om haar zijn geloof verzaakte.’
‘Ge maakt mij Rachel dubbel belangrijk.’
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‘Mijn vriend heeft beloofd, mij in een huis te zullen voorstellen, waar ik haar zou
kunnen leeren kennen; zoo ge wilt, ga morgen mede! Voor heden vaarwel!’ voegde
hij er bij, eenen blik op de pendule werpende; het was over een ure.
Hij verwijderde zich. Daar ik mij te levendig gevoelde, om mij dadelijk ter rust
te begeven, trad ik eenige oogenblikken aan het venster. Het was een schoone
voorjaarsnacht: helder tintelden de starren aan het donker azuur; de liefelijke glans
van het bleeke maanlicht zweefde alom over het breede plein. Die statige stilte, die
zachte zilverkleurige sluijer zouden dubbel schoon geweest zijn, waren zij niet op
het midden der markt, door dood en leven beide, onaangenaam afgebroken en
verstoord. Het standbeeld van Christiaan V - door Belzoni zoo juist beoordeeld, toen
hij verklaarde alleen in den staart van het ros eenig bewijs van leven te vinden - wierp
eene breede schaduw over het glansrijke vlak. Niet verre van daar ging een lompe,
Deensche soldaat, in donkerrooden mantel gehuld, met eentoonige schreden, misschien
voor de honderdste maal, den korten weg op en neder. Ge hadt een' rooden beer
meenen te zien, aan den voet van het groene gevaarte rondsnuffelende, zoo de
flikkering der uitstekende bajonet u in den kleinen klomp geen getrouw wachter van
wijlen Zijne Deensche Majesteit had doen herkennen.
Hoe veel aangenamer afwisseling van het stad- en hofleven zouden eenige eeuwen
heugende eiken op die plek hebben aangeboden! De regelmatigheid der omliggende
gebouwen moede, zocht ik te vergeefs liefelijker rustpunt dan de scherp uitkomende
hoeken en blaauwe daken dier woningen verleenden, en liet knorrig mijne gordijnen
vallen. Zelfs het genot eener weemoedige mijmering scheen mij daar ontzegd.
Gelukkig voor u, mijn geduldige lezer! Droomen leveren slechts een vervelend
hoofdstuk op; en echter had ik de verzoeking,
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om die te beschrijven, geen weêrstand kunnen bieden, zoo Rachel mij daarin
verschenen ware! Wij leven immers in de eeuw der beschrijving?

III
‘Rome is zijne woonplaats, de gansche wereld zijn land, maar in Denemarken zag
hij het levenslicht!’ zeide de cicerone, ons eene heerlijke reeks van gipsbeelden
aanwijzende. Behoef ik er bij te voegen, dat wij voor Thorwaldsen's meesterstukken
stonden?
Wij zwegen en bewonderden. Verscheidene oogenblikken plegtige stilte schonken
den goedhartigen Deen eene ruime schadeloosstelling voor al de aanmerkingen, die
wij ons straks, in eene andere zaal van het paleis Charlottenborg, hadden veroorloofd.
Wij bezigtigden daar eene tentoonstelling van Deensche schilderijen: de sterk
afstekende kleuren hadden onze oogen vermoeid; het bontste doek der nieuwe
Vlaamsche school kwam ons, bij dat overdreven heldere, dof en donker voor. Een
paar stukken uit München ingezonden, landschappen in het Tyroler gebergte
voorstellende, waren de eenige, welke ons boeiden; die hulde aan het talent eens
Beijerschen kunstenaars, had onzen Deen waarschijnlijk meer geërgerd dan al de
spotternijen van mijnen vriend. Bekrompene vaderlandsliefde is overal te huis, al
verklaarde onze cicerone haar bij den ingang der zaal eene vreemdelinge op het
gebied der kunst.
Gelukkig, dat de goddelijke, die alom hare priesters kiest, hen allen met die zucht
naar licht en leven bezielt, welke alleen in hun waar vaderland bevredigd wordt: een
bloeijend aardrijk, een zonnige hemel! De talentvolle knaap, in wien de wereld later
den mededinger van Canova zou bewonderen,
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mogt in Koppenhagen geboren zijn, de jeugdige heester moest uit den besneeuwden
grond verplant worden, zoude hij immer geurige bloesems en rijke vruchten dragen!
Laat het Noorden er zich dan op verhoovaardigen, dat de rijke scheut zijn' harden
bodem ontwies, - het Zuiden voedde en ontwikkelde, wat daar nutteloos verspild of
vroeg verloren gegaan zou zijn. Dwaze twist, aan wien thans de lof toekomt, dien
boom te hebben gekweekt! Verlustigt ge u dan niet in zijne schaduw? geniet ge zijne
heerlijke vruchten niet? Wat hij is, dankt hij u beiden, naijverig Denemarken en
bekoorlijk Italië! Maar, te groot voor uwen kleingeestigen twist, is hij voor allen
daar, Thorwaldsen behoort der wereld toe!
Niet ter voeding van overdreven of kwalijkgeplaatsten volkstrots, verdient de
geboorteplaats eens waarachtigen kunstenaars hooge opmerkzaamheid; van meer
belang mag zij heeten, om den onloochenbaren invloed, dien de tooneelen, welke
hij het eerste zag, de zeden, die hem in zijn kindsheid omringden, de aard der
opvoeding, welke hij ontving, op zijne latere gewrochten uitoefenden. Thorwaldsen's
meesterstukken verdienen eene langere beschouwing, eene opzettelijker studie, dan
wij hun konden toewijden; de vereeniging van den ernst van het Noorden en de
bevalligheid van het Zuiden, welke u in elk hunner treft, is voorzeker niet hunne
minst belangrijke zijde! Hebt gij ooit zijne Gratiën lang beschouwd, en haar eindelijk,
het bewonderen moede, - want eer denkt ge er niet aan! - met die van andere meesters
vergeleken? Dan viel u ongetwijfeld, bij al het heerlijk schoone, iets kuisch en edels
in het oog, dat ge in de scheppingen eener rijkere verbeelding, als die der kinderen
Van 't land van 't welig Oosten, van het land der morgenzon!

misschien te vergeefs zocht? Er is in Thorwaldsen's genie iets
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reins en verhevens, dat aan dien weemoed herinnert, que l'on tient de Dieu ou de sa
mère, zoo als Chateaubriand het onnavolgbaar uitdrukt. Vergeleekt gij zijne
meesterstukken nimmer met die van anderen? doe het dan vooral zijne Psyche, dat
dichterlijke beeld van engelreine onschuld; doe het zijn Dansend meisje, de dochter
van schooner hemel, dan het grijze IJsland, het vaderland zijner ouderen, immer
aanschouwen mogt; doe het...maar waar zoude ik ophouden? Wij vertoefden langer
dan twee uren bij die sprekende bewijzen van zijn voortreffelijk genie; elk beeld
getuigde van den onuitputtelijken rijkdom zijner gedachten; de lange wijle verzadigde
ons niet! Sprekende bewijzen inderdaad, - hoe zonderling u die uitdrukking voorkome,
waar het koude gipsbeelden geldt; sprekende tot het oog, als de klanken van des
dichters luit tot het oor, maar sneller, treffender en ligter te verstaan dan deze!
Benijdenswaardig de kunstenaar, welke in die algemeenste aller talen zich uitdrukt!
de vreemdeling verstaat hem even gemakkelijk als de landgenoot; zijn rijk is
onmetelijk; zoo ge de blinden uitzondert, brengen allen hem hulde toe.
Vergeef mij die uitweiding! Oehlenschlaeger's werken liggen voor mij;
onwillekeurig vergeleek ik den Europeschen naam van Thorwaldsen bij den
betrekkelijk kleinen kring, waarin zich de roem des dichters verbreidde. Gij begrijpt,
dat ik niet die ijdele vermaardheid bedoele, welke aan Denemarken in den eenen een
groot beeldhouwer, in den anderen een uitmuntend zanger toekent; ik dacht er aan,
hoe weinigen hunner, die de beelden des eersten gezien en bewonderd hebben, den
laatsten kennen en lazen. Is de Deensche taal niet, als de onze, in den vreemde eene
verachte verstootelinge? weigert de wind niet daar, als hier, de schoonste toonen der
harp over de grenzen mede te voeren? Overal vindt gij Thor-
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waldsen's meesterstukken in plaat gebragt; waar treft ge eene navolging van
Oehlenschlaeger's gedichten aan? En al vondt ge die - de schaal zoude nog niet gelijk
staan: eene vertaling is doorgaans slechts een geraamte; de eerste prentwinkel de
beste overtuigt u daarentegen, dat men graveren nog voor eene kunst, nog voor geene
industrie houdt! - Driewerf gelukkig, wie zich in de algemeenste der talen uitdrukt!
Denkt ge het niet, als ik, zoo dikwerf gij de bonte menigte voor de hooge vensters
der Tessari's en Buffa's onzer hoofdsteden ziet stilstaan, en eene nieuwe plaat de
gemengde schare boeit? Waar is de redenaar, die zich vleijen durft, dat zonderling
saamgestelde gehoor te zullen voldoen? Wat de handwerksman zoude verstaan, deed
gindschen bevallig gekleeden jonker geeuwend naar zijne rotting grijpen; dezelfde
toon kan onmogelijk dien afgeleefden grijsaard, met het gouden lorgnet, en dat dartele
knaapje vol gezondheid en levenslust, boeijen en bevallen! En toch voelen allen zich
hier gestreeld; een zelfde zintuig doet allen de wonderen der kunst aanstaren en
genieten: het is een schoon schouwspel, hen hier voor dit venster verzameld te zien.
Hoe hoog en heilig moet hare roeping zijn, wie zulk eene magt ten deel viel! Zoo gij
die vergat, het penseel ontwijdde, en der ondeugd offerde, - welk een' schadelijken
invloed zoude zij op de zedelijkheid uitoefenen! Ziet gij ginder dat tooneel uit de
Parijsche grisettenwereld? het hangt hoog, maar aller blik is er op gevestigd: de
kunstwaarde dier plaat is zeer betwistbaar; de weelderigheid der voorstelling is het
niet! Eilieve, zoo ge vertrouwelijker dan ik met die kunsthandelaars omgaat, fluister
hen dan bij gelegenheid in het oor, dat zij beter zouden doen, zulke teekeningen en
portefeuille te houden! Niet altijd treedt, zoo als thans, een wit bestoven
metselaarsjongen onbesuisd op ons toe, en drijft ons spoediger van het venster, dan
de
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eerbied voor een' dienaar des geregts den volkshoop doet wijken. Menig uur van den
dag kan men er ongestoord verwijlen; niet allen ergeren zich aan de onbeschaamde
dartelheid; er zijn jaren in het leven, waarin eene achteloos geworpen vonk het hart
hevig doet ontbranden! Fluister het dien heeren bij gelegenheid in het oor, - de stoet
der flaneurs,
We' ve not so good a word, but have the men,

zal er u dankbaar voor wezen.
Wij hebben ongemerkt de zaal der standbeelden verlaten. Wanneer gij u verpligt
hadt, mij in Koppenhagen ook geen oogenblik alleen te laten, zoudt gij nu met mij
de Beurs moeten bezoeken. Die verveling zij u echter gespaard; niets is zoo
onverdragelijk, als eene woelende zee van onbekende aangezigten! Het gebouw
zelf.... maar ik beloofde topographie noch wegwijzer, en moet dus die beschrijving
opofferen. Zoo ge wist, wat het mij kost, van haren zeldzamen toren in de gedaante
van drie slangen afstand te doen! Hoe ongezocht zou dat meesterstuk mij tot eenen
anderen toren brengen (gij kent mijne predilectie voor dezen!) die in Christianshavn
naar het model der Sapienzakerk te Rome gebouwd werd, en tot welks top een van
buiten om hem henen geslingerde trap geleidt. Welk eene opoffering, te meer, daar
eene zeeschelp1 naar dien toren genoemd werd!
Wijt het mijner schrijversijdelheid, zoo ik vertrouwe, dat ge meer belang in Rachel
dan in deze honderdmaal beschrevene merkwaardigheden stellen zult. Het uur, waarin
wij door den vriend van Heinrich aan het jeugdige meisje werden voorgesteld, liet
mij aangename herinneringen achter. Zij was meer dan eene bevallige schoonheid;
Haller's bekenden regel:

1

De zeeschelp Buccinum Spiratum van Linnaeus, door de Denen Turris Hafniensis ad Portum
Christiani geheeten.
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‘In einem schönen Leib wohnt eine schön're Seele’

bragt zij mij dikwerf te binnen. Er was zoo veel welluidendheid in hare stem, er blonk
zoo veel rein gevoel in hare belangrijke gesprekken door, dat het meisje mij dagelijks
meerder boeide, en mijn verlengd verblijf te Koppenhagen, - dat mij anders een
droevige pligt zou geweest zijn - niets onaangenaams voor mij had. Het was geene
verliefdheid, zoude ik u verzekeren, zoo ik zeker was, dat gij geene belangstelling
kent, dan die, welke uit dit partijdig gevoel geboren wordt. Ik had u dan hare
geschiedenis niet in mijne herinneringen medegedeeld; een vertelling ware
gevoegelijker vorm geweest. Rachel, de bekoorlijke Rachel, was niet gelukkig; zij
leed; stil en zwijgend, het is waar, maar innig en veel; ziedaar, waarom ik haar gade
sloeg! Ongelukkigen hebben iets belangrijks voor mij.
De ware oorzaak van haar lijden bleef mij nog altijd duister. De dag van haar
vertrek naderde; niet Koppenhagen, zoo als mijn vriend had verzekerd, maar Hamburg
was de stad, waarin zij zou worden gedoopt. Den laatsten avond had zij beloofd ten
huize van Heinrich's vriend te zullen doorbrengen; ik verzuimde niet mij er te doen
vinden, en trof er haar met Sternfels en hare moederlijke vriendin aan. Beminnelijker
dan ooit, had zij zich aan het piano geplaatst; haar voortreffelijk spel bragt ons allen
in verrukking; een Duitsch lied rolde van de betooverende lippen. ‘Zoo schoon! zoo
jong! en toch niet gelukkig!’ dacht ik bij mij zelven, toen zij te midden onzer
toejuiching weder een dier blikken op Sternfels sloeg, welke duidelijk diepe, stille
smarte teekenden. Zoo zag zij hem nimmer aan, wanneer zijne opmerkzaamheid niet
elders werd bezig gehouden, wanneer zij vermoedde, dat hij haar bemerkte. Vroeger
reeds was mij dit niet ontgaan; telkens had die blik mij doen huiveren. Helaas! ik
doorgrondde haar geheim slechts ten halve!
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Heinrich had hare plaats aan het staartstuk vervangen. Plotseling trad Abraham
onaangediend binnen; de jongeling moest bemerken, dat zijne verrassing niet de
aangenaamste was! Zij scheen in zijn plan te liggen; immers hield hij zich alsof de
welkomstgroet des gastheers hem geruststelde. Deze was echter niet hartelijker, dan
Deensche beleefdheid vereischte.
Stilzwijgend boog hij zich voor Rachel; een straal van toorn schoot van onder hare
zuidelijke, half gelokene oogleden. Sternfels fluisterde mij in, dat hij aarzelde te
vertrekken. ‘Mijne leerlinge heeft zijne bede om een laatst bezoek afgeslagen,’ zeide
hij: ‘waartoe die herhalingen? Haar besluit is onwrikbaar.’
‘Zijn hartstogt verontschuldigt hem!’ was mijn antwoord.
‘Wie zulke driften voedsel geeft, foltert zich zelven,’ hernam hij, terwijl Heinrich
het piano verliet.
Eene onaangename stilte zou er gevolgd zijn, indien de gastvrouw ook Abraham
niet tot zingen had uitgenoodigd. Ik rekende op eene verontschuldiging; hij aarzelde
niet. Eene donkere wolk lag op het breede voorhoofd, hartstogtelijk zweefden zijne
vingeren over de elpen toetsen, wild en droevig klonk ons de volgende der Hebrew
Melodies in het oor. Mogt gij Engelsch verstaan, waarde lezer! ik bid u, lees mijne
vertaling niet; lees het heerlijk oorspronkelijke.
Was mijn boezem zoo valsch, als uw wantrouwen ducht,
'k Was het ver Galilea niet schreijend ontvlugt,
Daar me een knieval voor Baal van den vloek had bevrijd,
Die de vadren - zoo zegt ge - in hun nakroost kastijdt!
Gaat het boozen nooit wèl, dan is God aan uw zij;
Is de slaaf maar een zondaar, onschuldig zijt gij;
Is de hemel gesloten, wien de aarde verstoot,
Behoud gij uw geloof; 'k wacht in 't mijne den dood!
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'k Heb er meer om verloren, dan gij kunt vergoên!
Zou de Heer, zoo Hij 't wist, nog uw euvelmoed voên?
In Zijn hand is mijn hart en mijn hoop; in uw magt
Is ons leven en land, Hem ten offer gebragt!

De keuze mogt onbescheiden heeten, de toespeling viel ieder in het oog; angstig zag
de bleeke Rachel naar Sternfels om. Van zijnen stoel opgesprongen, greep Abraham
hare hand.
‘Een enkel woord, Rachel! weiger het mij ten afscheid niet! Ik had gedacht u en
het leven te gelijk vaarwel te zeggen. Ik verbeeldde mij, dat ge mij lief hadt; vergeef
mij dat ik dwaalde, maar laat ik u aan den rand des afgronds ten minste nog eens
mogen waarschuwen; ik heb zelf zijne diepte gemeten!’
‘Mijnheer!’ viel Sternfels in.
De jongeling antwoordde hem niet, en vervolgde sneller:
‘Wend het oog niet van mij af, Rachel! stoot mijne hand niet terug; hij durft het
u niet bevelen. Zoo er eenig gevoel in zijnen kouden boezem overbleef, huivert hij
bij het gezigt der door hem gestichte ellende. Zonder hem zouden wij gelukkig
geweest zijn; de dagen onzer jeugd waren wedergekeerd! Die te herroepen, is
nutteloos; maar weten moet gij het, Rachel dat de enkele herinnering daaraan mij
aarzelen deed, uw voorbeeld te volgen. Zoo ik Christen worde, dacht ik, zal zij mij
hare hand schenken! het was eene gedachte des duivels! Sidderende voor mij zelven,
riep de argwaan mij met de snelheid des bliksems toe: ‘Zij heeft u nimmer bemind;
misschien bemint zij den Christen!’ Gij bloost niet, Rachel! ge zijt onschuldig. De
Heer hebbe medelijden met u! Ik beklaag u, ik beklaag u, dat ik u haten konde, gelijk
ik den verstoorder van ons geluk doe. Het is een haat ten dood!
‘Vrees niet voor hem,’ voegde hij er, hare aandoening bemerkende, bij; en eenen
stap terug tredende, alsof hem eene
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adder gestoken had: ‘Vrees niet voor hem; eerst wanneer ge de zijne wierdt, had hij
mijnen haat te vreezen. Eene liefde, als de mijne, laat dien thans geene ruimte over;
zij duurt voort, ofschoon gij mij verstiet; zij volgt mij in de eenzaamheid, en verzelt
mij in het gewoel; zelfs in het huis des Heeren overschrijdt zij met mij den drempel!
Gij alleen kunt haar uitdooven, Rachel! Maar ik bezweer het u, wacht u voor dien
stap; zij zou den vloek op u en de wraak op hem brengen!’
‘Nooit, Abraham! nooit!’ riep het sidderende kind, op een' stoel nedervallende.
Sternfels stond als versteend: alleen een zucht deed mij vermoeden, dat hij wist wat
haar dat woord kostte. Doch het geduld van den Deenschen gastheer was ten einde.
‘Verwijder u, mijnheer!’ sprak hij ernstig: ‘ook de gastvrijheid heeft hare grenzen!’
De jongeling vroeg hem geene vergeving; Heinrich wenkte mij; vergeefs trachtte
ik hem weg te voeren.
‘En al waart gij mijn doodvijand,’ zeide hij, zich losrukkende, ‘ik zou u den
afscheidskus toestaan; eerst na dien zult ge mij uit het paradijs wegdrijven!’ Wild
en woest drukte hij Rachel's, langs den stoel nederhangende, hand aan zijne lippen.
‘Het ware beter, dat wij elkander nimmer gezien hadden!’ fluisterde hij: ‘en toch
vloek ik u niet. Goeden nacht, Rachel! goeden nacht, tot in eeuwigheid!’

IV
Wie veel reist, moest nimmer afscheid nemen; dat droevig oogenblik bewolkt
noodeloos onze schoonste herinneringen! Het is een bitter woord, hoe dikwerf wij
het ook uitspreken, dat korte, sombere vaarwel; dubbel bitter, wanneer wij slechts
weinig hoop mogen voeden, elkander ooit te zullen wederzien.
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Ik had Rachel beloofd, haar nog den laatsten morgen een bezoek te geven, en deed
het niet; mijn eerste brief zou mij des verontschuldigen. Somber gestemd was ik naar
Christiansborg gewandeld; vroeger had ik niet kunnen besluiten, dat ledige paleis te
bezigtigen; thans lachte mij het denkbeeld toe, in die weidsche zalen alleen rond te
doolen.
‘Zijne Majesteit zal dit slot waarschijnlijk nimmer komen bewonen!’ zeide de
grijze bediende, droevig in de leêgte rondstarende: ‘ik heb een schooner Christiansborg
gekend!’ Verg niet van mij, dat ik u een denkbeeld van de pracht geve, welke, volgens
hem, het vroeger paleis te dezer plaatse onderscheidde! Kroonen, kaneelboomhout
en verguld marmer, wisselden zich telkens in de lange rede af. De man had in zijne
jeugd Struensee zien onthoofden, en later het bombardement beleefd; alles, wat hij
niet had vergeten, bestond in den rijkdom, dien hij weleer gewoon was den
vreemdelingen te doen opmerken; zoo de koning Christiansborg weder stoffeerde,
zoude er voor hem weinig veranderd zijn. Hij had geschreid, toen de vlammen het
vorige paleis verteerden; hij was weder jong geworden, toen hij het tegenwoordige
uit de asch had zien verrijzen; ‘en evenwel,’ voegde hij er bij: ‘Zijne Majesteit schijnt
dit slot nimmer te zullen betrekken; ik zal nooit het schoone Christiansborg
wederzien!’ Zoudt gij niet te moede geweest zijn, als had de beschermgeest dier
vorstelijke woning u zijne klachten toevertrouwd? als had de goede geest van het
paleis u in de ruime zalen rondgeleid?
Welke redenen den koning aan Amaliënborg de voorkeur doen geven, schijnt
onzeker; de droevige herinneringen uit de dagen van Carolina Mathilda behooren
niet tot de onwaarschijnlijkste; de zucht voor huisselijkheid, moeijelijk in zoo groot
een paleis te bevredigen, tot de meest vleijende voor des grijsaards karakter. ‘Stel u
gerust!’ voerde ik mijnen geleider
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toe: ‘Christiansborg is veel te schoon, om altijd onbewoond te blijven; binnen weinige
jaren misschien....’
‘Zal de goede Koning tot onheil van Denemarken gestorven zijn, en een nieuw
geslacht deze trappen ophuppelen!’ viel hij in. ‘Ook mijne haren zijn grijs geworden,’
vervolgde hij; ‘maar zoo ik hem al overleven mogt, denkt ge dat ik dan gaarne, onder
vreemde aangezigten, hier zou rondwandelen? Ik heb Frederik VI hier in zijne jeugd
gediend; ik zoude het hem hier gaarne in zijnen ouderdom doen. Andere tijden,
andere zeden! voor mij is het schoone Christiansborg verdwenen!’
Was mijn eerste oordeel niet te streng geweest? Vindt ge niets aandoenlijks in die
zucht om het verledene te doen herleven? Voor mij, ik drukte den grijze hartelijk de
hand, en dacht nog aan hem, toen ik, in mijne kamer teruggekeerd, een brief van
Sternfels vond, uit welken ik u de volgende regelen mededeel:
‘Onwillekeurig werdt gij getuige van een tooneel, dat ik mijner arme leerlinge
gaarne bespaard had, - dat mij, uit achting voor u, tot eenige weinige ophelderingen
verpligt. Ik stel er prijs op, door mijne vrienden juist te worden beoordeeld.
Hoe gelukkig zoude ik zijn, zoo ik de enkele verzekering, dat een Christen het
hem toevertrouwde kind uit overtuiging in de Christelijke godsdienst opvoedde, even
waar als voldoende houden mogt. Zij zoude schoon klinken, u gerust stellen, mijne
eigenliefde streelen, en toch had ik dan beter gedaan, Abraham's ingewikkelde
beschuldiging onbeantwoord te laten. Waarheid is het eerste vereischte van het
mannelijk karakter.
Gij vreest, dat ik RACHEL bemin? Dat het zoo ware! Er zou dan slechts één
ongelukkige zijn? Stel u echter gerust!

E.J. Potgieter, De werken. Deel 3. Het Noorden in omtrekken en tafereelen. Deel 1

53
ik heb van het in mij gesteld vertrouwen geen misbruik gemaakt; mijn hart was niet
meer vrij, voor ik er aan dacht, de woning van haren vader binnen te treden. Welke
omstandigheden mij daartoe verpligtten, is u onverschillig; ik nam de taak der
opvoeding zijner kinderen op mij. De wijze hoe, werd geheel aan mij overgelaten;
slechts den zonen zoude ik nimmer over godsdienst spreken.
Er verliep bijna een jaar, eer de vader eenig bepaald onderzoek deed, in hoeverre
ik het in mij gestelde vertrouwen regtvaardigde. Hij verklaarde zich, na den afloop
daarvan, over de vorderingen, door de beide knapen in nuttige kennis gemaakt,
volkomen tevreden; nog een jaar bleven zij aan mijne leiding toevertrouwd, en
verlieten toen het vaderlijk huis. Ik beklaagde mij niet over hun vertrek; zij waren
het niet, aan wie ik in mijne droeve betrekking menigte zoete vreugde te danken had,
Rachel alleen schonk mij die! Zij beloonde alle mijne zorgen, overtrof elke mijner
verwachtingen; maar gij kent haar! Verbeeld u, welk een genot het voor mij was, de
ontwikkeling van zulk een ontvankelijk gemoed dagelijks gade te slaan! oordeel,
hoe ik beminde, daar zulk een engel mijne liefde niet wankelen deed!
Een engel, zeide ik. Inderdaad, engelen, zooals zij, toen, hebben God lief; de hulde
van een rein hart is Hem de geurigste offerande!
Helaas! hoe weinig was ik waard, op dien akker de eerste zaden van eene godsdienst
te strooijen, welke ik zelf betwijfelde. Huiver niet, mijn vriend! ik was geen
huichelaar, toen ik haar de voortreffelijkheid der Christelijke zedeleer boven die der
Joodsche betoogde; ik zoude mij zelven veracht hebben, hadde ik haar in een ander
geloof onderwezen! Hij bedriegt zich echter, die dit voor Christendom houdt; er is
niets levenwekkends in dat koele instemmen der rede. Dage-
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lijks gevoelde ik het dieper, weldra sidderde ik er voor, dat mijne leerlinge mijnen
gemoedstoestand ontdekken, en met het verlies harer rust hare meerdere kennis
boeten zoude.
De Heer verhoedde het; liever en juister, de Goddelijke leer vond in haar een
kinderlijk hart, een' open' zin: trotschheid alleen doet ons twijfelen! Helder besef en
innig gevoel gingen bij haar hand aan hand; het hoofd zegepraalde niet ten koste van
het hart; er was harmonie tusschen beide. Ik schaamde mij over mij zelven, ik was
gelukkig in mijne leerlinge; ik durf niet wenschen, dat zij mij nimmer gekend hadde.
En toch, mijn vriend! er zijn oogenblikken, waarin ik het doe; de ongelukkige
bemint mij met al het vuur der eerste liefde. Bij God! ik ben onschuldig aan dien
rampzaligen hartstogt, welken zij zich zelve nog verbergt; maar wat zal het einde
zijn?’
Het einde was vrede. Rachel werd gedoopt; Rachel-Fanny leed, maar geloofde;
en toen mijn oog een jaar later, in den vreemde, de huwelijksaankondiging van
Abraham en de dochter eens rijken bankiers las, toen rustte Rachel-Fanny reeds onder
de groene zode; de Heer had den wind voor het geschoren lam verzacht!
Ziedaar mijne herinneringen uit Koppenhagen.
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III Kronenborg.
8 NOV. 1658.
Oock dese see dronck Hollandsch bloedt,
Oock hier klonck ons Victory.
OUD LIEDEKEN.

Wie kent haar niet, die grijze krijgsheldin, aan de Sont de wacht houdende, weleer
getuige van Dania's glorie, in de eerste jaren dezer eeuw getuige van Albion's
roofzucht? Het slot is honderd malen beschreven, waarom zoude ik u de honderd en
éénde beschrijving geven? Beklim liever met mij een van zijne torens, het prachtig
uitzigt op de Zweedsche kust zal de moeite dubbel vergoeden.
Zoo ge van sombere tafereelen hieldt, ik zoude u uitnoodigen, eerst in Kronenborgs
onderaardsche gewelven af te dalen; de overlevering wees er Holger Danske een
verblijf in aan. Een geharnaste ridderschaar, rondom de breede steenen
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tafel gezeten en van het verwulfsel slechts flaauw door de kwijnende vlam eener
ijzeren lamp verlicht, ziedaar het gezelschap dat er u verbeidt. Aan het hoofd zijner
sluimerende wapenbroeders zit HOLGER zelf, met het zware zwaard op zijde; de
sneeuwwitte baard is door de tafel heen gegroeid. Schilden en lansen, in menigte,
zijn aan den vaalkleurigen wand opgehangen. De zonderlinge vergadering lokt u niet
uit? Ook ik beken gaarne, dat ik liever met Holger drie eeuwen in de paleizen van
Fata Morgana verwijld hadde, dan drie uren in dien kerker. Die weidsche zalen en
hoven tusschen lucht en zee, die woning der toovergodesse heeft iets verleidelijks,
die duistere holen van het Gothische gebouw hebben iets afgrijsselijks in. Maar de
weelderige verbeelding des Middeleeuwschen zangers is minder rijk aan waarachtige
poëzij, dan het eenvoudig volksverhaal, dat bij het voorbij zeilen van Nelson (2 April
1801) de grondslagen dezer gewelven laat dreunen en de geheele schaar doet oprijzen,
om onzigtbaar den slag bij Koppenhagen bij te wonen. Het is geene taak voor een
alledaagsch talent die vergadering te schilderen, door het hoongelach van den duivel
en het gebulder des kanons uit hare sluimering gewekt, Holger te schetsen, in
verrukking uitroepende: ‘Mijn vaderland brengt nog mannen voort!’ en hem een
oogenblik daarna, in dien zoeten droom gestoord, bij den ondergang van de zeemagt
van zijn land te verplaatsen! ‘De vaderen zagen het strijden, maar weenden niet
omdat Engeland overwon,’ zegt de legende, en de laatste trek verdient dubbele
bewondering om hare beminnelijke zedigheid. Geheel Europa huldigde den moed,
door de Denen bij die gelegenheid aan den dag gelegd, de vijand zelf prees dien; zoo
veel bescheidenheid bij het spreken over eigene daden verdient inderdaad navolging.
Maar ik zoude u naar den top des torens brengen en
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voerde u in het donker gewelf; de breede trap is voor ons, laat een dubbel snel
opklimmen den zijsprong vergoeden. Zoo snel trad, voor ongeveer zestig jaren, de
bevallige voet eener schoone, jonge vrouw ook deze ruwe trappen op; Carolina
Mathilda vergat, in het vooruitzigt hare vaderlandsche vlag te zullen zien wapperen,
de smart die aan haren boezem knaagde. Eerst wanneer zij weder tot haren kerker
afdaalde, zag men in haar de gevallen koningin! Dan had haar stap al het ligte,
veerkrachtige en bekoorlijke der jeugd verloren; het was niet langer de wellustige
schoone, in Struensee's armen door de feestzaal rondzwevende, een traan parelde in
het heerlijk oog, ge hadt haar beide beklaagd en vergeven!
Zoo de Deensche geschiedenis meer algemeen beoefend werd, zij zoude al het
belang inboezemen, dat zulke doorluchtige zondaressen, zonderling genoeg, overal
wekken, Jacoba van Beijeren en Maria Stuart hadden in haar eene zuster gevonden.
Carolina Mathilda heeft eenen schoonen trek boven die bevallige twee vooruit, - in
hare gevangenis op dit slot voedde zij zelf haar kind, - de moeder vergaf haren
vijanden al het leed der vrouw aangedaan. Welk een heerlijk schilderij, de boetelinge
bij de wieg van haar telgjen, moedervreugde uit tranen sprekende! Hoe voordeelig
steekt zij, in dit licht, bij den ellendigen monarch af, haar door de staatkunde ten
gemaal geschonken, - maar wij hebben den top des vierkanten torens bereikt.
‘Een der fraaiste gezigten der wereld,’ zeide de heusche heer van Aller,
Nederlandsch consul alhier, een der fraaiste gezigten, durve ik herhalen, zonder dat
ge mij van overdrijving zult beschuldigen. Welk een mastbosch in de verte! Zachtkens
op den blaauwen waterspiegel gewiegeld, wisselen rust en beweging zich daarin
onophoudelijk af, hebben die zware zeekasteelen, zoo als onze dichters die noemen,
al het
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belangrijke van bezield leven. Beurtelings boeit u de ranke vorm der Amerikaansche
brik en de bedaarde houding van gindschen noordschen kof, langer en liever nog
verwijlt ons oog op dat, verder in het verschiet, opkomend vaartuig, het voert de
vaderlandsche vlag!
Honderde kielen liggen daar ten anker, enkele stevenen aan onzen voet, blanke
zwanen gelijkende, statig de Oostzee in. Ziet ge zuidwaarts de torens van het
vriendelijk Koppenhagen nog? Dáár was ik gister, morgen zal ik de blaauwe kust
aan de overzijde voor het eerst betreden, er een vreemde wereld leeren kennen, hoe
gaarne zoude ik hier meer van haar ontdekken. IJdele wensch! het verschiet en de
toekomst, beide zijn even duister; weinige mijlen verre, weinige dagen vooruit,
ziedaar alles wat ons vergund werd te zien. En toch staart de wigchelaar de starren
ernstig aan, en toch wende ik de bespiedende blikken rusteloos naar het oude Svea,
maar ook hier houdt de vergelijking op, mijn lezer! Hem laten de gissingen over zijn
lot veelligt aan allerlei onrust ter prooi, het oogenblik starens schenkt mij waar
genoegen. De noordelijke gezigteinder sluit de donkere rotsenketen aan het graauw
der lucht; ten zuiden blinkt de witte kerktoren van Landscrona allerliefst in de
purperen stralen der avondzon. Het is een goed Omen, het eerste huis op den barren
Noordschen bodem, een huis Gods!
Wijt het den breeden vloed, die beneden zijne groene golven voortstuwt, die de
natuurlijke grens tusschen Europa en Scandinaviën heeten mag, dat wij lijnregt over
ons, het nederig Helsingborg slechts flaauw tegen de helling van het bruine gebergte
kunnen onderscheiden. Het schijnt eene onbeduidende stad te wezen, die Zweedsche
welkomheetster, - de naijver der oudere zuster vergunde het der jongere niet daar
een trotsch kasteel te stichten, - Denemarken wilde
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zich zijne heerschappij over deze wateren niet zien betwisten.
Er was echter een tijd, waarin Zweden het beproefde, waarin ook aan gene zijde
een hechte wapenburgt zich dreigende verhief; wie het vergeten mogt, een Hollander
ware het nimmer te vergeven! Wie onzer kent de verzen van Vondel niet?
De goude balck in 't blaeuwe velt,
De zilvre maen in 't roode melt
De Burghgraefschap en Wassenaeren:
Maer in de blaeuwe en roode baeren
Voor 't Vaderlant en 't alghemeen:
Recht door twee Zeekasteelen heen,
Beschoten van twee gloênde stranden,
De land-en-zeepest uit te branden
En met 's lands sleutel, kruit en lont
En zeekortou den Orezont
Ontsluiten, adelt hem rechtschaepen,
Zoo kroont helt Wassenaer zijn wapen.

Het was op den vroegen morgen van den achtsten November, 1658, dat de heldhaftige
opvolger der zonderlinge Christina, van deze vesting den ernstigen blik op de breede
waterbaan rusten liet. ‘Het is de Hollandsche vloot,’ sprak hij, een veertigtal schepen
ontdekkende, die de Sont binnen zeilden. Statig dreven de trotsche gevaarten op het
effen vlak voort, - de frissche morgenkoelte scheen dartelend met zeilen en wimpels
te spelen, - moedig ontrolde de vlag des admiraals hare banen in het gezigt van den
vijand. Eensklaps vertoont zich het levendigst ongeduld in de trekken van Karel
Gustaaf! Geen eerbewijzen begroeten hem in den pas veroverden burgt en zie, de
vloot lijdt even weinig van de tallooze schoten met scherp, als van de waarschuwingen
met los kruid, die deze vooraf gingen. De vingeren des konings laten den langen
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veldkijker geen oogenblik rust, zijne waardigheid vergetende, trapt hij, herhaalde
malen, met blijkbaar misnoegen, op den harden grond. ‘Waar Wrangel toeven mag?’
het woord is naauwelijks over de vorstelijke lippen gegaan of een der hem omringende
edelen ontdekt, in de verte, de Zweedsche kleuren. ‘Daar is de Morgenster,’ zegt hij,
en zoodra zich de monarch er van overtuigd heeft, werpt hij den kijker weg, grijpt
de ontstoken lont en is doof voor de vleijerijen zijner hovelingen, die hem in de
verschijning van het schip van dien naam een gelukkig voorteeken willen doen zien.
Vogelvlug zweeft de blaauwe damp, uit het door hem afgeschoten kanon, over den
vloed voort; als ware het een sein ten aanval geweest, rijst wolk bij wolk van de nu
elkander genaderde vloten. Vergeefs den kijker weder opgevat, ook de achterhoede
van 's Lands schepen, door Pieter Floriszoon voorgegaan, verdwijnt in den witten
smook, die weldra zelfs de toppen der masten aan onzen blik onttrekt. Alléén die
laaije vlammen, welke er bij wijle door heen breken, alleen die doffe donder, welke
onophoudelijk weerkaatst en terug wordt gezonden, overtuigen ons dat het pleit nog
niet beslecht is. Daar loopt, van roer beroofd, een half reddeloos geschoten schip,
onder de batterijen der vesting, een kreet gaat op zoodra men het herkent. Het is dat
des Zweedschen admiraals, Wrangel zelf weent bittere tranen; het genot des strijds
is den dappere ontzegd!
Verplaats u met mij aan boord van den Hollandschen vlootvoogd. Het regent
kogels op het dek der deerlijk gehavende Eendragt, kalm en bedaard vinden wij den
admiraal, op een stoel voor de hut zittende. Het voeteuvel kluistert hem aan de plek,
maar een Wassenaer gevoelt geene pijnen, waar het den roem des vaderlands geldt;
diende hij het niet van zijne jonkheid af? De weinige grijze haren, heden onder geen
geleende lokken verborgen, kondigen den man aan die de mid-
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daghoogte des levens nadert, maar het vuur, uit de heldere oogen tintelende, herinnert
u den jongeling, die, voor de wallen van Maastricht, met honderd ruiters drie
Spaansche vendelen aanviel en versloeg. Verwonder u niet over die blijken van
vroegtijdigen ouderdom, zijn woelig leven verklaart ze. In de dagen van Joän de Wit
werd er veel in een staatsman vereischt en slechts enkelen had de natuur die ijzeren
kracht geschonken, welke Hollands raadpensionaris niet minder tot het voorwerp
onzer verbazing maakt, dan zijne heerlijkheid hem tot dat onzer bewondering verheft!
In onvertsaagde koelbloedigheid echter doet de vlootvoogd voor zijnen grooten
vriend niet onder. Zie, wand, zeilen en pavilloen werden weg geschoten, de plek
wordt gevaarlijk, daarom behoort ze een Wassenaer toe! ‘De brand is in den boeg
geslagen,’ roept het verschrikte scheepsvolk, ‘het schip heeft zes voet water in,’
klinkt het van de andere zijde, maar Egbert Meeussen Kortenaar staat hem met alle
de kennis, waarmede een op zee doorgebragt leven in dien tijd Hollandsche zeelieden
verrijkte, gewillig ter dienst. Dat ik u beide schilderen konde, den aanzienlijken
baanderheer en den burgerlijken scheepsvoogd; de eerste eene ranke gestalte, voor
het ridderlijk harnas geschapen, de tweede van kloeken ligchaamsbouw en breed
geschouderd, de forsche Hollander der zeventiende eeuw. Er is minder verschil
tusschen de prachtige woning van den eersten (thans het paleis van Neêrlands
geliefden kroonprins) en het eenvoudig verblijf van den laatsten, dan tusschen beider
gelaat; de lijnen van het eene schijnen door de vingeren der bevalligheid, die van het
andere door de hand der kracht geteekend. Doch waarin zij verschillen mogen, in
oorlogsmoed en vaderlandsliefde doen zij het niet! Zie, de hitte des gevechts groeit
met ieder oogenblik aan, een der masten van het admiraalschip wankelt en ploft
neder, Joän de Witt ziet zijne vijanden niet onverschrokkener
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in het gelaat, dan zij de hen omsingelende schepen trachten te herkennen. Het zijn
Zweedsche, het zijn vijandelijke bodems, waar zijn dan toch de overige
Nederlandsche? De Liefde en van Kampen zijn te vergeefs te hunner hulpe toegesneld,
het schip van Aert van Nes is zelf te vreesselijk geteisterd, dan dat daarvan redding
zoude kunnen opdagen. Aan bakboord is de Morgenster, dat gelukkig voorteeken!
donderend zinkt het in den schoot der golven weg, - aan stuurboord is de Zweedsche
vice-admiraal Sjöhielm, weleer Hendrik Gerritsen, die zijn bij vreemden verworven
adellijk wapenschild met het bloed zijner landgenooten bevlekt, - overal vijanden,
waar zijn de overige Nederlandsche? Van Wassenaer vraagt het zoo min als zijn
dappere wapenbroeder, beide kennen hunnen tijd, beide weten welke afgunst de
Prinsgezinde kapiteinen verteert!
De schaal der zege moge twintig malen in een oogenblik wankelen, de vlootvoogd
der Staten zal zich voor het minst het hem opgedragen ambt waardig toonen! Luttel
oogenblikken nog en de Zweden zullen overtuigd zijn, dat er aan entering noch
overgave te denken valt; ‘aan Gode alleen de eere!’ roept Wassenaer, nu hij eindelijk
het roer naar den wind wenden mag, nu de overwinning zijne pogingen bekroont!
Langer dan vijf uren duurde de strijd; daar verdunnen zich de blaauwe wolken,
de Brederode is gezonken, de overwinning met het verlies van zijnen bevelhebber
Witte de With1 en het sneuvelen van Pieter Floriszoon, duur gekocht! Ginder lagen
zij, geen drie schoten van den admiraal af, die twintig

1

Een meesterlijk tafereel van den dood dezes zeehelds, in de Geschiedenis van het
Nederlandsche Zeewezen van Mr. J.C. de Jonge, IIde Deel, Iste Stuk, is boven onzen lof, en
behoeven wij den lezer wel niet te herinneren.
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Hollandsche bodems, welke geen deel in den strijd namen. Hoe diep moest de haat
in den boezem dier bevelhebbers geworteld zijn, daar het voorbeeld van de With hen
niet tot hunnen pligt terug riep. Zoo iemand, hij mogt Wassenaer benijden, hij had
regt te hopen Marten Harpertszoon Tromp op te volgen. Wie zich aldus de
onsterfelijkheid verwierf, toonde zich den hoogsten rang waardig!
Mijn beleefde gids wekte mij uit de sombere mijmering; moge zij u niet hebben
verveeld, gelijk zij het hem misschien deed! Toen ik hem de oorzaak daarvan te
kennen gaf, was hij er een gedeelte der geestdrift, waarmede ik hem verzekerde: ‘er
zijn in Holland geen partijschappen meer!’ aan verschuldigd. Hartelijk drukte hij mij
de hand; ik had mij niet bedrogen, toen ik mij overtuigd hield, dat geen landgenoot
bij de herinnering aan een' zeeslag, als de Ségur zoude uitroepen:
Et la mer n'en reste pas moins salée!
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IV
Helsingör en Helsingborg.
De grensbewoners.
Voor u, voor u dat op uw burgers trotsch moogt wezen,
O mijn Itaalje! wil ik strijden, zoo de hand
Des nijds uw kroon belaagt. Gij zijt het heerlijkst land
Van alle die de zon doet deelen in haar gunsten!
Zijt Gij de Moeder niet van alle schoone kunsten,
En is geen heldenasch gemengeld met het stof
Dat langs uw velden waait? FRANCESCA DA RIMINI.

1e Bedrijf, 5e Tooneel.

Weinige dagen vóór mijn vertrek naar Zweden, las ik met een mijner kunstvrienden
het treurspel van Silvio Pellico, waaraan bovenstaande regels ontleend zijn; hij had
op zich genomen de rol van Paolo voor te dragen. Tot die plaats genaderd, hield hij
eensklaps op en zag mij meewarig aan.
Ik begreep hem, - het barre Noorden was mijn verschiet, het vaderland van Mignon
het zijne; de jonge schilder beklaagde mij, die, in stede van als hij, het weelderig
Italië te
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zullen zien, in het koude Scandinaviën moest gaan rondzwerven.
Voor de honderdste maal misschien verzocht ik hem mij die betuigingen van
leedwezen te sparen, tot dat mijn eerste brief hem van de gegrondheid zijns
vermoedens overtuigende blijken zoude geven. ‘Zonderlinge vooringenomenheid!’
riep ik uit, ‘die u een ruw volk doet verwachten, waar sints drie eeuwen groote mannen
den troon bekleedden. Gustaaf Wasa streed er voor de vrijheid, Gustaaf Adolf voor
het geloof, Karel XII voor den roem!’
‘Een schoone troost!’ viel hij in, ‘wanneer ge u doodelijk verveelt of van koude
omkomt.’
‘Wie onzer dichters,’ hernam ik op mijne beurt, ‘schildert het land der koude niet
als het land der kracht en wat de verveling betreft, Zweden heeft eene letterkunde,
Gustaaf de IIIde was haar schepper!’
Waartoe zoude ik u het verder pleitgeding mededeelen? Welsprekender dan ik het
vermogt, zouden eenige weinige regelen van Tegnèr (had ik die toen gekend!) mijnen
vriend overreed hebben, dat er ook voor zijn schetsboek in dat zoo vaak miskende
land, veel viel op te zamelen. Ik begon er mijnen eersten brief uit het Noorden mede,
hier moge het fragment tot inleiding eene plaats vinden. Mogten zij u, als hem,
bevallen; hij schonk er mij eene heerlijke teekening uit de omstreken van Napels
voor, met het voor ons alleen verstaanbaar onderschrift: ‘Oordeel!’
Zie hier de verzen: vergeef mij, dat zij niet bij de oorspronkelijke te vergelijken
zijn:
Natuur vermeidde zich in die verscheidenheden
En 't Oost verschilt van 't West niet min in taal dan zeden.
In 't paradijs van 't Zuid, waar milde zonnegloed
Hier purp'ren druiven stooft, daar volle halmen voedt;
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Waar d'effen hemel lacht en lauwerboomen bloeijen, Ge in schaâuw van 't donkre loof de gouden vrucht ziet gloeijen,
Waar tusschen 't windgesuis en 't murm'len van een vliet
De zoete taal versmelt tot een welluidend lied, Dáár noodt zij tot genot, met rozen in de haren,
En voert de feestrei aan en stemt de zilv'ren snaren:
Want 't leven, vrij van zorg en aan behoefte vreemd,
Gelijkt in weeldrigheid haar tooverschoonen beemd.
Maar zeeën vol van ijs en hemelhooge bergen
Sloot zij om Oden's volk, de schrik van Rome's dwergen;
En stormen - zwang're wolk en flikkrend noorderlicht
Houdt op 't besneeuwde veld om strijd den blik gerigt.
Zie rond! - Hier welft de lucht zich vlammende om de rotsen;
Vermetel buigt die klip zich ginder, waar zij 't klotsen
Des watervals verneemt, die dondert aan haar voet
En zich naar 't blaauwe meir met aadlaars snelheid spoedt!
Waar ge ook de blikken wendt, een woud omgordt uw schreden
En ziet u ernstig aan: 't zag ook uws voorzaats treden! Hier reit zich dal aan dal, daar drukt een rots de rots,
Op één geworpen door de hand eens halven gods,
Zoo als het Heidendom er in zijn reuzen schildert;
De bliksem heeft haar kruin gespleten en verwilderd,
Haar schouder rijst zoo hoog, dat zij de starren tergt.
Wat waant gij dat die grond van zijn bewoners vergt?
Zijn borst kweekt ijzer, zou zijn rug geen mannen dragen,
Natuur van ons met regt geen ernst en eenvoud vragen?
In d'armelijke kluis verwacht ze een grooten geest,
Die pligt uit lust volbrengt en geen gevaren vreest;
Een volk in eenvoud wijs, in armoede eerbiedwaardig,
Dat zelf zijn regt bewaakt! -

Ik weet niet of het was omdat ik onwillekeurig aan mijnen vriend den schilder dacht,
maar het is zeker, dat ik niet dan met weêrzin het vrolijk Helsingör verliet. Het was
zondag morgen, het feestelijk voorkomen der kleine stad zoude mij gaarne hebben
doen verwijlen; een zucht ontglipte mij,
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ondanks mij zelven, toen men mij zeide, dat mijne boot ten togt over de Sont gereed
was. Vaarwel dan, Europa! dacht ik, vaarwel! tot wederziens!
Wij zouden afsteken; daar vraagden drie arme muzijkanten, van eene jonge vrouw
vergezeld, mijne toestemming mede te mogen overvaren. Het kleene vaartuig was
groot genoeg om ook hen te bergen, waarom zoude ik die droeve boden der vreugde
hun verzoek hebben geweigerd? Het waren jonge Duitschers, een hoornblazer, een
vioolspeler en een fluitist. Om zich de gunst des schippers te verwerven, speelden
zij, terwijl wij de haven verlieten, een Deensch lied. Geene luide toejuiching beloonde
deze beleefdheid, het gelaat des stuurmans bleef even ernstig. Wij zijn in het Noorden,
en mijn vriend heeft gelijk, sprak ik tot mij zelven.
‘Maar de wateren van de Sont eerbiedigden voor het minst de zonen der kunst?’
Helaas! neen, - spoedig de haven uitgezeild, blies een fiksche wind, van de
Zweedsche kust komende, de witte zeilen vol, het ranke vaartuig slingerde, en toen
wij laveerden, vlogen eenige heerlijk schuimende, maar bitter zoute golven over ons
hoofd heen.
De muzijk zweeg; fluit, viool en hoorn werden zorgvuldig onder de half natte
kleederen verborgen; de jonge vrouw was bleek van schrik.
‘Het water uit de Noordzee is zout en bitter,’ zeide een der schippers, ‘daarom
gaan de schepen hier niet zoo diep als in de zoete golven der Oostzee. Dat is een
gevaarlijk water!’
‘Zullen wij spoedig aan de overzijde zijn?’ vraagde de angstige jonge vrouw, een
arme bloem ter kwader ure uit hare vaderlandsche dalen verplant.
Wij hadden omtrent een half uur gevaren en schenen de
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helft der reize te hebben afgelegd. Heerlijk schitterden, midden op den vloed, een
paar Engelsche schepen, die naar de Noordzee zeilden; - door den glans der
uchtendzon beschenen, lag Helsingör met zijne kleine kerken vriendelijk achter ons;
- het trotsche Kronenborg blikte grijnzend op de stuivende wateren. Er zijn menschen,
op wier gelaat de lach iets vreemds en vreesselijks heeft; - de gloed der lichtstralen
gaf eene dergelijke uitdrukking aan de blaauwe of donkergroene torens van den
grijzen burgt.
Ik vermaakte mij met in de verte op het eiland Hwer te staren, het was eene even
vruchtelooze ontdekkingsproeve, als die der arme musici, welke van de schippers
eenige ophelderingen over de zeden en gewoonten der Zweden zochten in te winnen.
Het gebroken Deensch der zwervende kunstenaars verveelde de bootsgezellen; de
Duitscher heeft het zonderlinge voorregt elke taal, die hij slecht spreekt, iets
belagchelijks te geven en alleen de Zweden gelijken den Franschen in hoffelijkheid
dit niet euvel te nemen.
Ik ontfermde mij zoo veel ik konde over die misdeelde kinderen der Muze. Zij
mogten inderdaad misdeeld heeten, met een weinig meer talent waren zij beroemd,
met een weinig minder waren zij gelukkig geweest. Ach, die rampzalige
middelmatigheid!
Schoon uit Sachsen geboortig, had hunne geschiedenis veel gelijkends met die,
welke onze oude bekende uit Laren u en mij honderd malen verhaalde:
'k Ontliep mijne oud'ren vroegh.
Mijn vader viel me hard; want ik me paslijk droegh.
'k Heb buiten moeten, 't geen ik t'huis niet woude leeren.

Maar het was de duivel der kunst, die hen voor het gewone leven ongeschikt maakte;
door het gebrek geleid, zwierven
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zij in het hooge Noorden om. Zeg mij niet, dat het een der dichterlijkste toestanden
in deze ondichterlijke eeuw heeten mag, aldus te reizen; ik zoude u op de talrijke
rimpels dier jeugdige aangezigten wijzen, welke u zoo luide toeroepen:
De bittere armoê heeft mijn herssenen gewet.

En wanneer ge mij, in tegenspraak daarmede, de zorgelooze vrolijkheid van een
hunner doet opmerken, zal ik mijnen vriend eene schets der jonge vrouw verzoeken;
ieder zal in haar een beeld van lijden en teleur gestelde hoop herkennen. Het zoude
een volkomen pendant leveren zijner droevig-luimige voorstelling van zekere, ons
bekende, Poëzij: eene armelijk gekleede schoone, aan den voet eens wilgen tronks,
op een afgemaaid weiland hare vermolmde harp bespelende, met zachtkens
kabbelende golven op den voorgrond en een gasthuis in het verschiet.
‘Dass du die Schweden kriegst! plag mijn oom te zeggen, wanneer ik een guitenstuk
had uitgevoerd,’ merkte de vrolijke hoornblazer aan, ‘het belooft weinig goeds voor
ons! De oude zoude lagchen zoo zijn wensch onvoorziens vervuld wierd!’
De herinnering aan het vaderland scheen der jonge vrouw zeer te doen. ‘Mijn
goede moeder!’ sprak zij weemoedig en sloeg het helder oog peinzend neder. Er was
iets smartelijks en berouwhebbends in den toon, waarop zij dat woord uitte; een der
musici greep hare verbrande hand:
‘Hanchen? Hanchen!’ zeide hij, terwijl zij een' traan uit de oogen wischte.
‘Vergeef mij het verwijt, ik zoude nog met u gaan,’ sprak de bedroefde den
jongeling toe; zijn gelaat verhelderde, toen zij naar hem opzag. Het leed geen twijfel,
zij had om hem de moederlijke woning verlaten; in den nacht, toen zij hem volgde,
had een dergelijke strijd tusschen pligt en neiging haar gemoed verscheurd.
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De jonge man antwoordde niet, slechts HEM had het leed verouderd! In plaats van
haar moed in te boezemen, weerde hij het verwijt van zich af; liefde is niet
algenoegzaam, wanneer haar gebrek vergezelt.
Wij landden te Helsingborg - een tolbediende doorzag vlugtig mijne koffers, een
blaauwe huzaar vraagde beleefdelijk mijn' pas. Een minder vriendelijk onthaal
verbeidde de zonen der vreugde; zij werden tot nadere beslissing in de hoofdwacht
gebragt. De goede lieden morden er niet over, misschien waren zij dergelijke
behandeling reeds gewoon; arme kunst boezemt nergens eerbied in! - Schoon ieder
niet alleen het talent, maar ook de grillen des kunstenaars huldigt, wanneer hij, door
bedienden voorafgegaan en omgeven, in een prachtig rijtuig, zijne intrede doet, als
hij te voet aanklopt, sluit ook de onbeduidendste weetniet hem in den ruwsten storm
de deur voor den neus digt; - het goud is de ware godheid onzer dagen!
Vraag mij niet of de vrolijke jeugd van het kleine stedeken, des middags op de
maat hunner toonen danste en door eenige koperen muntstukken der bleeke vrouw
toegeworpen, den evenaar herstelde, ik vertoefde niet zoo lang in het onbeduidende
Helsingborg. Aan de overzijde der zeeëngte had ik in het Hôtel d'Oresund het laatste
Europeesche logement gevonden, hier verbeidde mij eene kleine kamer, slechte
bediening en nog ellendiger tafel; de hoofdtrekken van een Zweedschen
Gästgifvaregărd. In Helsingör was alles drukte, woeling en leven; de winkels zagen
er nog uit alsof het kooprijke Hamburg hen tot model diende, het had ten minste een
paar schoone straten, in eene van welke de wapenschilden van meer dan de helft der
Europeesche rijken u tegenblonken. Hier heerschte daarentegen, bij de vriendelijke
stilte van den middag, de droevige ledigheid eener Scandinavische stad, welke
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bij ons ter nood den naam van een dorp zoude verdienen. Eene kerk zonder toren en
naauwelijks vier honderd huizen; wat wilt gij dat ik er u meer van zegge?
Ware mijn verblijf er even kort geweest! Uur bij uur verliep, zonder dat men mij
den pas terug zond en alleen op vertooning van dezen staat men u het verder reizen
toe. De zoogenaamde merkwaardigheden van Helsingborg, een oude, vervallen en
ingestorte toren op het bruine gebergte, had ik spoedig bezigtigd. Het was een hechte
bouwval, men had het aan den tijd moeten overlaten, dien geheel te sloopen. Zoo de
overlevering voor het minst een roemrijk feit uit vroeger dagen daarin geplaatst had!
Mijn geleider verzekerde mij, met angstvallige waarheidsliefde, dat hij weleer ter
bewaring van gevangenen diende.
Hij voerde mij van daar naar eene opene plaats, waarop allerlei rijtuigen, in bonte
schakering, door elkander stonden. ‘Zijn dat ook Helsingborgsche
merkwaardigheden?’ vroeg ik den jeugdigen knaap, terwijl ik beurtelings eene bestofte
reiskoets, welk eene halve eeuw heugde en eene nieuwmodische, luchtige chais
bezigtigde; de eigenaar had zich inmiddels bij ons gevoegd. De man was er van
overtuigd, dat een rijtuig hier voor den vreemdeling eene onontbeerlijke behoefte is;
elke reiziger was voor hem een schatpligtige.
‘Hier zijn Diligences noch Fahrposten,’ verzekerde hij mij, ‘en gij hebt geene
andere keuze dan van mij een rijtuig te koopen of op eene boerenkar te rijden.’
‘En wanneer ik nu tot het laatste besloot?’ ‘Dan zoude ik u een dwaas noemen,’
zeide hij, keerde ons den rug toe en trad zijne woning weder binnen.
Men had mij van die alledaagsche wijze van reizen geen bevallig tafereel
opgehangen; evenwel wilde ik haar beproeven. Gij zult dit, naar dat uwe luim is, aan
Hollandsche spaar-
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zaamheid of stijfhoofdigheid wijten en echter bedriegt gij u. Het rijtuig kan men hier
later met weinig verlies weder verkoopen en zoo boos had de onbeleefde dikke man
mij niet gemaakt. Wilt ge de waarheid weten? Wanneer mijn vriend mij vergezeld
had, dan zoude het vooruitzigt, gemakkelijk in de kussens gedoken, vrolijk te kunnen
kouten, mij hebben doen aarzelen; had mijn gelukkig gesternte mij eene zoo
beminnelijke reisgenoote toegedacht, als Sterne te Calais aantrof, de reiskoets had
mij naar Gothenburg gebragt. Eenzaam en verlaten als ik was, verkoos ik liever naast
den boer plaats te nemen, dan alleen in een rijtuig te zitten. Naast den boer? vraagt
ge misschien. Eilieve, open welke reize door Zweden dat ge wilt, en ge zult een
uitvoerig hoofdstuk over de posterijen vinden. Is u echter een kort uittreksel liever?
weet dan, dat in ieder dorp eene herberg is, die te gelijk voor posterij dient; dat de
boeren uit de streek verpligt zijn daar, beurt om beurt, des morgens een bepaald getal
paarden te zenden, ten einde de doortrekkende reiziger er zijne moede rossen tegen
versche moge kunnen verwisselen; dat van dit alles in een dagboek behoorlijk
aanteekening gehouden wordt dat enz. enz. opdat mijn kort begrip niet even vervelend
zij als hun hoofdstuk.
Eindelijk werd mij in plaats van mijnen Hollandschen pas een Zweedsche terug
bezorgd; deze hield geen verlof in tot Stockholm te mogen reizen. Helsingborg's
commandant had mij dit om mijn vroeger verblijf in België niet durven toestaan; gij
zult de Zweedsche overheden van geen gebrek aan voorzorg beschuldigen! Vive le
Roi, quand même, dacht ik, terwijl ik het eerste glas wijn, op het grondgebied van
Carl Johan, op zijne gezondheid ledigde, en ter eer zijner Zweedsche Majesteit zij
het gezegd, die toast berouwde mij nimmer.
Het zonderlinge, opgeschilderde, houten wagentje was door
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mijne koffers zoo vol geladen, dat er naauwelijks plaats voor onze voeten overschoot.
Tot koetsier viel mij een blonde vijftienjarige knaap ten deel, in Zweden iets
ongewoons noch gevaarlijks, daar de wegen door het geheele Rijk zeer breed en
uitmuntend onderhouden zijn. Vrolijk klapte de kleene wagenmenner met zijne lange
zweep en vogelvlug ging het verder.
Welk een verschil tusschen de Deensche traagheid, die ons den weg van
Koppenhagen naar Helsingör stapvoets deed afleggen en de rappe vaart van dezen
Zweedschen jongen. Hoe dikwerf wij op den eersten weg onzen koetsier dringend
verzochten sneller te rijden, hij antwoordde ons, vervelend-bedaard, dat hij het uur,
waarop hij te Helsingör zijn moest, zeer wel wist en er niet te laat zoude komen.
‘Maar vroeger behoef ik er ook niet te wezen,’ voegde hij er dan langzaam bij, en
toen hij mij dit twee malen had geantwoord, wachtte ik er mij voor eene derde
teregtwijzing te ontvangen. De blonde knaap dacht er anders over en heuvel af heuvel
op, joeg hij in vollen draf naar het volgende Hăll (station). Een kleen drinkgeld
beloonde hem voor zijne vlugheid, de jongen wilde mij uit dankbaarheid de hand
kussen, zoo beleefd had mijn vriend zich de ruwe Zweden niet voorgesteld.
Spoedig was de bagage op een' anderen wagen over gepakt; ik wilde nog dien
avond Engelholm bereiken. Maar ge vraagt mij, hoe het zonderlinge rijtuig mij beviel,
of ik den schilder zijne Eilwagens en Venturini's niet benijdde? Een Duitsch reiziger
getuigt er meer krachtig dan bevallig van, dat er voor elken jongeling, die geen oud
wijf is, iets onbeschrijfelijks vrij en vrolijks in ligt, met het eenvoudigst wagentje ter
wereld, zoo over berg en dal heen te rollen en ik deelde dien avond in zijn gevoelen.
Waar een booze geest enkele groote steenen midden op den weg had geworpen,
stootte het meer dan een Deensche stoelwagen, het is waar, maar op
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deze zijt gij evenzeer aan elke windvlaag prijs gegeven als op de kärra. Ik vond
beider rijtuig minder verscheiden dan beider hemel. Immers had ik er mij den avond
te voren lang in vermeid, bij helder maanlicht, de tintelende baren van de Sont aan
mijne voeten te zien breken en thans gevoelde ik mij zoo huiverig, dat der avondstarre
vuurroode glans mij geen oogenblik boeide en ik regt te vreden was, toen mijn
postillon mij bemoedigend toeriep: ‘Daar ligt Engelholm!’ Veelligt viel de koude
aan den rid langs de kust toe te schrijven, maar de vergelijking was over het geheel
ongunstig voor Zweden en hoezeer ik altijd de waarheidsliefde dier reizigers
betwijfeld heb, die op de grenzen contrasten vinden, ik kon mij niet weerhouden aan
den schilder te denken, bij de scherpe tegenstelling van Helsingborg en Helsingör.
Vergeefs trachtte ik mij diets te maken, dat er minder goede trouw dan zucht om
vernuftig te schijnen in die luttel troostrijke opmerking lag. De menschen verschillen
weinig op een paar uren afstands; - grensbewoners kan men slechts zelden een bepaald
volkskarakter toekennen, herhaalde ik in mij zelven en echter de ervaring getuigde
het tegendeel. Was er dan niets, dat de weegschaal ten voordeele mijner nieuwe
verblijfplaats konde doen overslaan? - Durf ik het u bekennen? - Eer ik insluimerde
vond ik het in den ranken Zweedschen huzaar, wiens blaauwe buis met gele koorden
zoo voordeelig afstak bij den lompen Deenschen soldaat in roode uniform. Voer mij
niet spottende toe: ‘Goede Hemel! een roode of een blaauwe rok zoude den volksaard
bewijzen?’ want dan dwingt ge mij u, uit weerwraak, eene piquante bladzijde te
onthouden over het verschil dier beide trawanten van Noordsche monarchen. Verbeeld
u den eenen, in het wachthuis op zijne bank uitgestrekt, ter naauwernood oprijzende
om uwen pas af te teekenen, terwijl de andere u aan den ingang der haven
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verbeidt en beleefdelijk den weg wijst. Oordeel op welk eene verschillende wijze zij
het leven zien, en der schoonen hun hof maken! - Ge ziet dat ik de nieuwere Fransche
letterkunde niet huldige, daar ik u uit die onuitputtelijke bron zelf scheppen laat!
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V
Hallands ås.
Lena.
Die Lerche steigt in die Luft, sieht unter sich Klippen und Thäler
Entzückung tönet aus ihr. - Der Klang des wirbelnden Liedes
Ergötzt den ackernden Landmann. - Er horcht ein Weilchen, dann lehnt er
Sich auf den gleitenden Pflug, zieht braune Wellen in 's Erdreich,
Verfolgt von Krähen und Elstern. -

Waar ik mij ooit dit allerliefst tafereel van von Kleist herinneren mogt, - en de
gelegenheden zijn niet zeldzaam, want elke trek is naar het leven geteekend, - nergens
deed ik het met meer genoegen dan aan den voet des schilderachtigen bergs Hallands
Ås geheeten, die op de grenzen van Skăne en Halland ligt. Van verre klonk er ons
een vrolijk lied tegen; toen wij naderden, herkenden wij in den zanger een' jeugdigen
boer, die op een' naburigen akker zijn onwillige ossen den ploeg deed voorttrekken.
Eene korte poos volgde de wakkere
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knaap hen geduldig, maar de traagheid van zijn bont tweespan overschreed eindelijk
alle grenzen en zijn krachtige arm, door de witte hemdsmouw slechts half bedekt,
verhief zich dreigende. Dáár troffen op eens die goddelijke toonen zijn oor, in welke
Shelley de verrukking van meer dan aardsche liefde benijdde, welke geene verzadiging
kent. De jeugdige landbouwer hoorde niets minder dan dit, in het lied des leeuwriks
en toch scheen hij, als ik, de bewondering van den ongelukkigen dichter van Alastor
te deelen. De verrukking des boers duurt echter slechts eene korte wijle, zoo als von
Kleist zegt en ook die trek is waarheid; de gehoornde slaven waren eene dubbele
kastijding voorzeker niet ontgaan, zoo hun jonge meester geen bevallig landmeisje
van het gele bergpad had zien afdalen. De kleine, bloote voet vertoonde zich
schilderachtig van onder den donker blaauwen rok, die zijnen vorm en zijne blankheid
voortreffelijk deed uitkomen; - de breede witte slippen van het nette hoofdtooisel,
op het groen zijden jak sierlijk afhangende, gaven eene zuidelijke tint aan haar
voorkomen; - bij levendiger gebaarden en bruiner kleur zoude men haar voor een
boeren meisje uit de omstreken van Napels hebben gehouden. Ik vergat om haar den
boer, - zijne ossen, - Shelley, - en den leeuwrik. Zij scheen gelukkig in de liefde van
den haar nagesnelden knaap, wie ziet niet gaarne gelukkigen?
Mijn reisgenoot; - de man was met mij op het zelfde uur uit Engelholm vertrokken
en ik maakte niet eer melding van hem, daar hij mij vroeger geen belang inboezemde,
- mijn reisgenoot herhaalde, zoo hij zeide, voor de derdemaal dezelfde vraag. Men
zal die onbeleefdheid begrijpelijk vinden, wanneer ik verzeker dat ik mij niet meer
herinner, over welk betwist punt van Skănske oudheidkunde de goede man, na eene
lange uiteenzetting der verschillende gevoelens, mijn oordeel
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vroeg. Zoo lang de weg eentoonig was, had ik met zeldzaam geduld zijne beschrijving
van den voormaligen toestand van zijn gewest aangehoord. Op zijne verzekering,
dat Helsingborg reeds in de achtste eeuw een berucht zeerooversnest was, had ik mij
ter nood van de vleijende aanmerking weerhouden, dat er in Europa zeker geene
meer stationaire stad viel aan te wijzen. Ik had er bijna berouw over toen hij er in
eenen adem bijvoegde: ‘en toen uw Duitschland, (Holland stond bij hem als een deel
er van aangeschreven) toen uw Duitschland omstreeks het einde van den heidenschen
tijd, niets meer dan eene boschrijke wildernis heeten mogt, was Skăne reeds door
een talrijk en dapper volk bewoond en bebouwd!’
En toch hadt gij hem dien trots vergeven, wanneer ge zijne dankbaarheid gezien
hadt voor een enkele pijp Hollandschen tabak, hem door mij aangeboden, wanneer
gij, als ik, zijne rede door een verzoek om vuur te slaan, ondeugend hadt afgebroken.
Met de grootste goedhartigheid nam hij dan uit zijne lederen beurs den vuurslag van
Eskiltuna's staal en bood zijnen plaaggeest de keurige zwam, welke hij zelf zocht en
droogde, beleefdelijk aan.
‘En ge spraakt?’ begon ik verzoenende.
‘Over de verschillende volksstammen, die naar het gevoelen der geleerden dit
gewest bevolkten en gaf u het mijne ter overweging.’
‘Ik deel het volkomen,’ was mijn antwoord, ‘dat meisje trok mijne aandacht, - ik
meende u te hebben toegeknikt, - kent gij haar welligt?’
‘Voorzeker ken ik Lena Jönsdotter,’ hernam hij, naar haar omziende. ‘Betwijfelt
gij nu nog,’ vervolgde hij, ‘dat de inwoners van Skăne niet allen van hetzelfde ras
zijn? Dat paar behoort tot de nakomelingen van den stam, die, uit de Noordelijke
gewesten afgedaald, zich in deze boschrijke streken
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nederzette, een rap, levendig, handig volk, met blanke huid, open blik en ranke leest,
geheel verschillend van de Gothen.....’
Ik vreesde voor eene herhaling der vroegere stellingen, - de weg liep bergwaarts,
eene wandeling scheen mij de geschiktste afleiding toe. ‘Ik heb er niets tegen,’ zeide
mijn reisgenoot, ‘maar dan wil ik Lena even goeden morgen wenschen.’ Wij hadden
de jonge lieden spoedig bereikt. Verwacht geene schets van haar, gij hebt zoo vele
beschrijvingen van allerliefste jonge meisjes gelezen, er misschien zoo vele geteekend,
dat ge mij deze schenkt.
De belangstelling van het jeugdige paar in mijnen praatzieken cicerone trok mijne
opmerkzaamheid. Zijne geleerdheid had hem die niet verworven, want toen hij eene
voorjaarsbloem plukte en Lena verhalen wilde hoe Linnaeus die noemde, ontnam
de jongeling hem die glimlagchende en stak haar in Lenaas blonde haren. Een woord
van het meisje vergoêlijkte dit gedrag.
‘Hij weet, dat gij, hoe geleerd, toch nog goedhartiger zijt.’
‘Braaf gesproken, mijne Lena! zonder hem zoudt gij de mijne niet wezen!’
‘U zijn wij al ons geluk verschuldigd!’ hervatte de deerne.
Mijn geleerde reisgenoot werd belangrijker, jammer genoeg brak hij het schoone
tooneel grillig af. ‘Ge weet wat ik u zeide,’ viel hij in, ‘ik wil die betuigingen van
dankbaarheid niet eer beantwoorden voor gij duchtig met elkander kijft; dan eerst
zal ik u verzoeken, alle die schoone verzekeringen te herhalen. Goeden morgen,
kinderen!’
De leeuwrik sloeg boven ons, zoude hij Shelley's vers gelezen hebben, den vogel
eene liefde benijden, die geene verzadiging kent, dacht ik en zag hem verwonderd
aan.
‘Een lief paar,’ sprak hij, terwijl wij langzaam den berg opwandelden, ‘ik ben in
de gelegenheid geweest hen eene kleine dienst te bewijzen.’
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‘Die, volgens hun zeggen, hun geluk verzekerd heeft!’
‘Spreken niet alle jonge lieden dus, wanneer het hun huwelijk geldt? Ik ben zelf
niet gehuwd,’ voegde hij er ijlings bij, als gevoelde hij dat ik het hem zoo min na
deze woorden, als na zijne vroegere tot de jonge lieden vragen konde.
‘En toch zijt ge zoo goedhartig!’
‘Wie zegt u, dat ik niet vreesde die eigenschap in den echt te zullen verliezen? Ik
heb mijne eigene begrippen, die ik niet gaarne zoude ruilen of opgeven; mijn eigen
wijze van zijn en zien, die ik liefst behoude en volge; kan men dit in den echt? Eischt
hij geene gedurige inschikkelijkheid, geene onophoudelijke opofferingen?’
‘Maar de liefde stelt tot deze in staat, zij vindt er wellust in!’
‘Schoone klanken, mijnheer! Gelukkig uw vaderland, zoo het onder tien paren er
drie telt, die deze, na de eerste zes weken, nog voor waarheid houden. Wilt ge weten
hoe het hier gaat? Men overweegt voor het huwelijk zelden of men voor elkander
geschikt is; men troost er zich later mede, dat het nog erger had kunnen uitvallen.
Dat zoude ik niet hebben kunnen doen!’
‘Ik geloof dat ge wijs deedt ongehuwd te blijven, en evenwel durve ik Lena veel
geluks beloven!’
‘In hare omstandigheden, ja! Nils vergeet zijnen ploeg om met haar te kouten; dat
zoude ik na drie jaren vrijens mijne studie niet doen, wie weet of ik het drie weken
uithield? Gij glimlacht en gelooft misschien dat ik nooit verliefd ben geweest dan
op de wetenschappen, welnu, zoo geheel ongelijk hebt ge niet!’
‘En ge zijt het even duurzaam als getrouw?’
‘Langer dan vijf en twintig jaren!’ luidde zijne verzekering, terwijl hij den aard
van den grond onderzocht. ‘Hopelooze liefde!’ dacht ik.
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‘Maar, zonder onbescheiden te zijn, hoe heeft Lena u dan belang genoeg kunnen
inboezemen, dat gij zulk eenen invloed op haar lot wildet uitoefenen?’
‘Een overblijfsel der zeden van vroegeren tijd, welke ik toen ijverig bestudeerde,
was de eerste aanleiding. Ik verzamelde bijdragen over de oude geslachtswraak, zoo
als wij het hier noemen of de voortdurende veete tusschen twee huisgezinnen, een
haat onder onze landlieden van vader op zoon overervende, die alleen door een
plegtigen zoen pleegt uitgedelgd te worden. Ik vond er slechts flaauwe sporen van,
onze boeren hielden van dien karaktertrek niets over, dan de kunst eene beleediging
lang te verkroppen en zich eindelijk zelf te wreken. Tusschen de ouders van Nils en
Lena bestond echter, ten gevolge van een' onwilligen manslag, door een der
voorvaderen van den knaap in eene herberg aan den overgrootvader van Lena begaan,
zulk een overjarige wrok. Ik leerde haren vader kennen; wil ik u de bijzonderheden
mededeelen?’
Wij hadden den berg halverwege beklommen, het was een warme lentedag, - mijn
vriend liet zich niet langer door elke vreemd schijnende plant tot een' zijsprong van
den grooten weg verlokken. Onder eenige oude beukenboomen, wier eerst en teeder
loover nu eens voor de zonnestralen beschutte, dan weder den gouden gloed op het
gras tooverachtig spelen liet, bood een bemoste granietklomp eene uitlokkende
rustplaats aan. Ik stelde mijnen reisgenoot voor een oogenblik te verwijlen; hij nam
den schijn aan slechts mijne bede in te willigen, schoon hij er zijn eigen verlangen
door bevredigde. Ontbraken hem wel alle talenten voor het gezellig huwelijksleven?
Ik betaalde zijne veinzerij, door hem te verzoeken, liever met Lena's geschiedenis,
dan met het verhaal des moords voort te gaan. Zoo hem zin of smaak voor het
locaal-gepaste ten deel ware gevallen, hij zoude mij toegevoegd hebben, dat de forsch
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klaterende beek aan onze zijde, die zich hier door bruine rotsspleten heenwrong en
ginder jeugdige heesters met zich sleepte, dat het niet verre van ons grazende vee,
een paar zwaar gehoornde bokken vooral, meer met het laatste dan met de eerste in
harmonie waren.
‘De jonge Nils’ begon hij weder ‘verborg zoo weinig zijne liefde voor Lena, dat
zelfs haar vader die bemerkte. Weinig zoude hij zich echter daarover bekommerd
hebben, zoo hij niet gemeend had zich overtuigd te mogen houden, dat zijne dochter
die beantwoordde. Ik zag haar in dien tijd dagelijks, bespeurde er niets van en deelde
hem mijne twijfeling mede. “Gij weet meer van oude gewoonten dan van liefde,”
antwoordde de stijfkop. Misschien had hij gelijk; vrouwen zijn voor mij een gesloten
boek; wijzer dan ik hebben vergeefs getracht het te lezen. Lena's vader zelf was er
nog slechts weinig in gevorderd, daar hij, onvoorzigtig genoeg, door zijn luid te
kennen gegeven weerzin dien jongeling zijn schoonzoon te zien worden, de
sluimerende vonk aanblies. Immers, schoon de verschijnselen van liefde bijna dezelfde
zijn in de menschen- en dieren-wereld, dat heeft de mensch van het dier verschillends,
dat hij vurigst haakt naar hetgeen hem strengst ontzegd wordt. De rede is weerbarstig,
mijnheer! en ....’
‘Lena gehoorzaamde haren vader niet?’
‘Deze wantrouwde haar ten minste en eene maand later was zij als kamermeisje
bij een der edellieden uit den omtrek geplaatst. De jonge freule, wier oppassing haar
bijzonder aanbevolen was, behandelde haar welwillend en schoon de dienstbare staat
iets geheel onnatuurlijks is, vond zij dien in den beginne zeer dragelijk. Weldra
veranderde dit. Een jonge graaf bragt eenigen tijd op het kasteel door, hield om de
hand der freule aan en werd met haar verloofd. Zij is niet leelijk, zeer rijk en eenig
kind bovendien; de weelderige knaap deelde echter
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uw gevoelen, dat de liefde tot opofferingen in staat stelt, in geenen deele. Jonge
edellieden hebben veel van hommels, die zich niet gaarne tot ééne bloem of éénen
honigkorf bepalen. - Gij zijt, hoop ik, niet van adel?’
Ik stelde hem gerust.
‘Ik vermoedde het alreeds; gij reist zonder opzien te willen wekken; hen kan men
altijd aanzien, want al is de tijd voorbij, waarin geen arme Duitsche jonker, zoo als
onze oude Rijmkronijk zegt, zonder zilveren bellen aan zijnen mantel en een verguld
klokje om zijnen hals, in Zweden kwam, zoo zijne hand slechts een zwaard kon
zwaaijen en zijn voet dansen, huppelen en springen kon, de hooge toon, - de
onbescheiden manieren, - de bevelende houding vooral, doen hen nog even ligt als
in koning Albrechts tijd herkennen. Onze adel daarentegen is zeer beleefd....’
‘En zeer loszinnig,’ viel ik in, om op het onderwerp terug te komen, ‘want uw
jonge graaf....’
‘Vond Lena schoon, vertelde het haar in een uur, dat zijne verloofde afwezig was
en vervolgde haar onophoudelijk. Twijfel er niet aan, dat hij welsprekend vleide; die
hartstogt, welke gij liefde noemt, maakt het alle schepselen en hij gevoelde voor haar
dien, welken gij dierlijk, welken ik den meest algemeenen houde. Immers geef ik
dien verre de voorkeur, boven zijne liefde voor de freule.’
‘Maar die van Lena voor Nils?’
‘Was de beste van allen, - de meest ware, immers soort zoekt soort. Het arme kind
verklaarde mij haar gevaar, toen ik toevallig op het kasteel kwam. Zij verzocht mij
er haren vader over te spreken, langer konde zij het niet verdragen. Ik begon te
gelooven, dat zij Nils waarlijk beminde, daar zij de geschenken des graafs en wat
nog meer zegt, de liefkozingen des jongen edelmans had wederstaan. ‘Waarom het
der
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freule niet geklaagd?’ vraagde ik haar. ‘Zij heeft graaf Axel lief!’ antwoordde zij.
‘Eene nieuwe proeve,’ dacht ik, ‘dat vrouwen zwakke wezens zijn, die een zoeten
waan boven waarheid verkiezen.’
Hij was opgestaan, wij wandelden verder; eenige oogenblikken bleef hij het
stilzwijgen bewaren, als wilde hij mij al het gewigt zijner laatste aanmerking doen
gevoelen.
‘En gij spraakt den vader?’ vraagde ik hem.
‘“Merk op en zwijg, zonder dat men het bemerke,” zegt een onzer oude dichters,
uit den tijd der koningin Christina. Gij hebt mij zoo even doen gevoelen, dat gij het
verhaal van den moord liever niet hoordet; waarom mij nu naar de verzoening
gevraagd? Ge ziet dat ik Stjernhelm met vrucht gelezen hebbe, ik houde veel van
onze oude dichters; zij geven veel gedachten in weinig woorden. En toch weet ik
niet, of ik krachts genoeg zal hebben mij op u te wreken.’
‘Ge zoudt er uwen roem van goedhartigheid bij verliezen.’
‘Welaan dan, het gelukte mij den vader van Lena, door een oud document van
1629 te overtuigen, dat ook onze voorvaders een moord door geld lieten afkoopen
en dan verder alle veete vergaten. Nils was gaarne met de helft van een' gewonen
bruidschat tevreden en hield zich bij de plegtige verzoening, die hier niet zonder
hoogen ernst plaats heeft, beide verstandig en ingetogen. Allen vereenigden zich
thans in het gevoelen, dat men Lena, die nog altijd op het kasteel diende, ijlings af
moest halen, maar.... ziet ge daar ginder geen opmerkelijk geraamte?’
Over de steenen haag gesprongen, klouterde hij door struiken en distels heen, den
berg op. Eindelijk was hij er, en een groot bekkeneel in de hand houdende, riep hij
mij toe:
‘Kom en zie! Het is het geraamte van een wilden stier, zoo als er voor eeuwen in
deze streek gevonden werden, -
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de grond is onlangs opgegraven, en toch komt het mij zonderling voor, immers zoo
hoog treft men zelden turfaarde aan, - ik zie hier in de diepte ook geen versteende
dennenwortels, kom en oordeel!’
‘Breng liever een merkwaardig brok mede,’ antwoordde ik hem, daar ik in de verte
eene roodbonte koe grazen zag en het mij waarschijnlijk voorkwam, dat een dezer
nederige dieren, onverhoeds zulk eene verheven begraafplaats was ten deel gevallen.
Verscheiden beenderen torschende, voldeed hij aan mijn verlangen. Maar, waar
zoude mijn dagboek eindigen, indien ik alle de uitroepingen, die zich in zijnen strijd
tusschen zoete vreugde en droeve onzekerheid onophoudelijk opvolgden, wilde
mededeelen? Gelukkig waren zij even weinig opmerkelijk als zijn vermoeden, dat
een der bekkeneelen een wervelbeen der sints jaren uit deze streek verdwenen elanden
was. Laat mij Lena's geschiedenis eindigen, zonder alle die tusschenwerpselen. Eene
ziekte der moeder had tot voorwendsel gediend haar oogenblikkelijk mede te mogen
voeren. Dat Nils den vader verzelde en op den terugtogt verstandig noch ingetogen
was, begrijpt ge, ook zonder dat ik het u verzekere. De blik, dien de vertoornde
minnaar op den jongen graaf sloeg, toen zij dezen, huiswaarts rijdende, ontmoetten,
zoude eene schoone studie van blakenden hartstogt hebben geleverd.
Eindelijk hadden wij den top des bergs bereikt. Ik liet mijn reisgenoot met den
koetsier over het geraamte twisten, de laatste verklaarde het voor de beenderen eener
koe, door een' der boeren uit den omtrek, voor ongeveer twee jaren, weken lang
gemist en eindelijk dáár dood gevonden. Men had in den laatsten herfst veel hout in
die streek gehakt, daarom vielen de bekkeneelen den voorbij trekkenden reiziger
thans dadelijk in het oog. Het grieft mij, juist met deze laatste teleurstelling, van
mijnen reisgenoot te moeten scheiden en hem, zelfs
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bij ons afscheid, voor uwen glimlach niet vrij te kunnen waren; maar wij zouden
hem, vreeze ik, tot aan zijn graf hebben kunnen volgen, zonder, op het gebied zijner
studie, voor hem een lauwer te plukken.
Op eenigen afstand van beide twistenden, zette ik mij aan den voet der statige
dennenboomen neder. Een vriendelijke koelte bewoog zachtkens de ligtgele toppen
van het donkere loover, onbeneveld schitterde de middagzon aan het donker azuur,
dat slechts hier en ginder witte wolkgevaarten zag ronddrijven. Het was geen
Hollandsch landschap, dat aan mijne voeten lag, bevolkt, bewoond en bebouwd
waarheen gij u wendt, nergens rust aanbiedende, vol molens, schepen en torens.
Slechts een paar dorpen stoffeerden door hunne geelwitte kerken het ruime vergezicht,
al het overige was akkers, heide en meiren, in de bontste schakering, - dubbel schoon
door de afwisselende tinten der voor weinige oogenblikken half bewolkte zonneschijf.
De blaauwe waterspiegel stak prachtig af bij het veelkleurige graan; op enkele plekken
rezen ligte nevelen, in welke roode vlammen speelden, van den bruinen heidegrond
op. Rondom klonk het vrolijk gezang van het tallooze pluimgedierte, van verre deed
zich de bel van den hamel gezellig hooren, diep onder mij scheerden eenige
zwart-bonte schapen vreedzaam de geurige kruiden van het gebergte.
Aan de andere zijde lag het dal van Karup; schilderachtig kronkelde zich de gele
weg naar beneden, het oog volgde dien met welgevallen, om eindelijk op het bruin
roode dak der bemoste dorpskerk te rusten. Slechts in den kreits der witte muren, die
haren hof omzoomden, was het stil! Van verre zaagt ge de kruisen op de graven
geplaatst, het zinnebeeld der hemelsche hoop, waar alle aardsche verwachting
eindigde.
Elders bood het dal de rijkste verscheidenheid aan. Hier joeg een bruine hond in
dartelen moedwil, de snaterende ganzen
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woest uit één, daar steeg de gezellige rook, in telkens verdunnende blaauwe wolkjes,
uit de met stroo bedekte boerenstulp statig naar boven; ginder boeide een stoet
jeugdige boerinnen, het weefgetouw ontsneld om de spade op te vatten, uwen blik
aan den grijzen, steenachtigen akker. Eene breede vlakte, door het opgaand geboomte
en de blaauwe bergketen in het verschiet gesloten, geleek een prachtig grastapeet
der lente en hare gespelen waardig. Liefelijker beelden vervingen hier de ernstige
gedachten, door het tooneel aan de andere zijde opgewekt; aan gene helling des bergs
zoude ik mij hebben willen nedervlijen en de werken eens scherpen denkers lezen,
hier mijmeren en verzen schrijven, tot, bij invallenden avond, het licht der maan ook
over dit landschap eene somberder tint wierp. Helaas! ik behoefde er niet zoo lang
te verwijlen om ook daar droevig gestemd te worden. Eene haveloos gekleede vrouw,
van drie half naakte kleenen vergezeld, stond eensklaps voor mij; zulke tooneelen
doen dubbel wee in zoo schoon een landschap!
Het waren de eerste bedelaars die ik in Zweden aantrof, sedert heb ik er nog geene
weder gezien. De geringe bevolking draagt voorzeker veel tot dit gunstig verschijnsel
bij.
‘Goede heer!’ sprak het zesjarig meisje, de kleene hand uitstrekkende, ‘mijn vader
is dood, wij hebben grooten honger!’
De vermagerde vrouw bleef op eenigen afstand staan. Toen ik der kleine iets gaf,
trad zij nader en dankte. De ongelukkige won er bij, dat mijn reisgenoot ver genoeg
van ons verwijderd was, om hare klagt niet te kunnen hooren.
‘Mijn man was een daglooner,’ sprak ze, ‘van gindschen boer had hij een stuk
gronds in gebruik, voor de kosten der begrafenis eigende deze zich de door hem
gebouwde woning toe. Toen Jöns haar timmerde, dacht ik niet, dat zij zijn doodkist
betalen zoude.’

E.J. Potgieter, De werken. Deel 3. Het Noorden in omtrekken en tafereelen. Deel 1

88
Mijn geleerde vriend had haar misschien het verkeerde van zulk een huwelijk onder
het oog gebragt, - kleingeestigheid vermoedt niet, hoe wreed hare te late
teregtwijzingen zijn! Ik twijfel of het hem ingevallen ware, in de aan min vermogende
boeren knechts onbedachtzaam toegestane vergunning, op den grond van hunnen
meester eene woning te bouwen, de bron dier onzalige verbindtenissen te zoeken.
Ik gevoelde geen moed der vrouw haar vermetel vertrouwen te verwijten, de
teleurstelling is bestraffing genoeg. Nutteloos harde woorden zijn mij een gruwel;
zij doen weenen, ja! maar in zulke tranen is niets balsemends voor het wee, niets
vruchtbaarmakends voor het berouw, het zijn droppelen gloeijend vocht, baldadig
in de open wonde gestort. Wee hem die hen uitgiet! Hij verbittert het gemoed, door
het wreed gebrek alreeds voor zachter indrukken gesloten. De knapen leverden er
een droevig bewijs van op; voor hen hadden zij niets bekoorlijks gehad, de dagen
der jeugd! Zij zouden van Haren niet verstaan hebben, wanneer hij van die jaren,
onnavolgbaar zingt:
Och, of ze zonder einde waren
Als alles lacht, als alles speelt! -

Noch de zoele lentelucht, noch het heerlijk landschap verrukte hen; schoonheidszin
op het gebied der armoede zoude eene foltering te meer zijn.
‘Het is hier warmer dan van nacht op het stroo!’ riep de eene jongen den anderen
toe, in het zand uitgestrekt.
‘De havik! de havik!’ antwoordde hem zijn broeder, van verre den wilden roofvogel
ontdekkende, op deze gebergten te huis. Ik wendde onwillekeurig den blik naar
boven. Heerlijk glinsterden de bontkleurige vederen in den gloed der zonnestralen,
weldra verdween hij, telkens hooger vliegende, in de blaauwe ruimte; de kleenen
bleven even opmerkzaam.
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‘Dat er nu eene duif kwame,’ zeide de oudste.
‘Foei Mans!’ hernam het meisje, de lieve dieren zijn veel te goed voor dien leelijken
vogel.’
‘En als zijne jongen honger hebben, Hedda! zoude de geit van den rijken Per
Andersson voor ons te goed zijn, het is toch ook een lief beest!’
De kleene antwoordde niet, - de bede des knaaps werd spoedig vervuld. Pijlsnel
daalde de havik neder; een in de verte voor ons naauwelijks zigtbare stip scheen hem
eene prooi te beloven. Weinige oogenblikken later zagen wij hem over ons hoofd
heen vliegen, eene weerlooze duive kromp in zijnen klaauw, het arme dier klepte
angstig met eene harer wieken.
Het meisje durfde niet op te zien.
‘Dat ik vleugels hadde, als de havik,’ riep de knaap, ‘de geit zoude niet lang
beneden in het dal zijn.’
‘Wanneer wij groot worden, kunnen wij werken, Måns!’ hernam de andere, ‘dat
is beter dan rooven.’
Al ware mijne laatste koperen munt in goud veranderd geweest, ik had het den
jongen niet onthouden, de gelegenheid der zulken wel te doen is te zeldzaam! -
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VI
De stervende viking.
NAAR HET ZWEEDSCH VAN

ERIK GUSTAF GEYER.

- Zoo mij magt over mijnen lezer gegeven ware, dan zoude hij de volgende vertaling
niet bij het stille licht eener hooge lamp, gemakkelijk in zijnen leuningstoel gedoken,
in het hoekjen van den haard lezen. Hij zoude het doen, zoo als ik het geluk had mij
het oorspronkelijke te hooren voordragen, onder het hooge looverdak van statige
eikenboomen, aan den oever van een woelig meir en in het gezelschap van dien
vaderlandlievenden Zweed, welke zich mijner bij deze vertaling herinneren zal. Zoo
iemand, hij deelde het gevoelen van Ehrensvärd, dat de natuur de bewoners van zijn
land tot zeelieden bestemd had; en de geestdrift, waarmede hij deze episode uit de
dagen dier oude zeeroovers voordroeg, welke hunne togten tot in de Middellandsche
zee uitstrekten, verkondigde dat het ten minste niet aan het volk ligt, zoo de slag bij
Svensksund het avondrood van hunnen roem, aan dien hemel blijft.
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De stervende viking.
De hut van mijn moeder, verscholen in 't woud,
Werd mij te eng op mijn vijftiende jaar, De dag viel mij lang onder 't lommerrijk hout,
De wacht bij de geit viel me zwaar.
Ik dacht en ik droomde, 'k gevoelde me alleen,
'k Wist niet wat m' ontbrak en was toch niet te vreên
Onder 't loover.
Vermetel beklom ik de kruin van een rots,
En zag in de woelige zee;
Welluidend en zoet klonk der golven geklots,
Haar schuim overdekte de reê, Zij kwamen van verre naar wil en naar lust,
Geen hand die haar ketent, geen hand die haar sust,
In de diepte.
Toen 'k 's uchtends er weêr keerde zag ik een schip,
Het schoot als een pijl over 't vlak,
Hoe zwol mij de borst! Ik gleed af langs de klip,
'k Wist nu wat in 't bosch mij ontbrak;
'k Liep weg van mijn geit en mijn moeder en vroeg
Den Viking een plaats, hij had ruimte genoeg
In zijn drake.
De wind blies in 't zeil, het was Frey die mij riep
Geen vogel vloog sneller dan wij;
De bergtop verzonk in het blaauwende diep,
Mijn hart sloeg zoo rustig, zoo blij, Het roestige zwaard werd gescherpt door mijn hand,
En 'k zwoer: ik verover m' een kroon en een land,
In den oorlog.
Den Viking versloeg ik een jaar na dien dag,
Hij schold mij voor vlasbaard, - 'k trof wel;
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Toen 'k Zeekoning werd zeilde ik rond, als hij plag,
Alom speelde ik 't bloedige spel,
Vergeefs vocht de burgtvoogd bij wallen en poort,
De zege bleef ons en de buit ging aan boord
Ter verloting.
Wij leegden den drinkhoorn vol schuimende meê,
De storm was ons feestlijk geluid!
Elk land bragt ons schatting, beheerschers der zee!
Ik koos mij in 't Zuiden een bruid, Zij schreide drie dagen en droogde haar wang,
En 'k vierde mijn bruiloft met spel en met zang
Op de baren.
'k Was eenmaal ook Heer over burgten en land,
En, ondanks het Viking-gebod,
Rustte ook in de halle de hoorn op mijn hand,
En sliep 'k achter muren en slot;
Een wíntertij duurde 't, - hoe lang viel die tijd!
Wat heb ik, schoon Koning, mijn makkers benijd,
Eng is de aarde!
Ik voerde niets uit en toch had ik geen rust,
Elk dwaas vroeg me om hulp en om raad,
En pas was de twist mijner boeren gesust,
Of 'k had het met beedlaars te kwaad, 't Was eedbreuk, 't was roof, of 't was moord. Het bestier
Verdroot mij weldra, - waar' ik verre van hier
Op de zeeën!
Zoo bad ik! De winter was eindlijk voorbij,
Gebloemte versierde de reê,
En dartelend gingen de golven ten rij,
Als riepen z' elkander naar zee,
De lentewind blies langs 't gebergte en door 't dal,
En 't stroomenheir stortte met dondrenden val
In den zeegolf.
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Toen voelde ik als vroeger d' onzigtbaren band,
Der golven gezang klonk zoo zoet!
'k Verdeelde mijn goud met milddadige hand,
'k Verschopte mijn kroon met den voet, En arm, als weleer, met een schip en een zwaard,
Begon ik met vreugd weêr mijn Vikingenvaart
Op het zeernim.
Zoo vrij als de wind droeg de drake ons naar lust
Door 't woelige, bruischende rijk,
Wat menschen we ook zagen aan 's vreemdelings kust,
Hun leven, hun dood was gelijk;
Bekommring verschuilt zich alom onder 't dak,
Wat is er dat ooit aan den Viking ontbrak
Op de baren?
Weêr staarde ik, omringd van den vrolijken stoet
Der makkers, in 't blaauwe verschiet;
Kwam 't zeil van een Viking dan stroomde er ook bloed!
Den kramer vermoordden wij niet, De bloedige zege is den dapperen waard,
En Vikingenvriendschap bezegelt het zwaard
Op de golven!
Mijn toekomst scheen schoon; stond ik 's daags aan den boeg,
Geen wolk zonk er dreigend op neêr, Hoe woest of de koelte het schuim om mij joeg,
Geen zwaan was geruster op 't meer;
't Werd buite, 't werd mijn, wat mij stuitte in mijn loop,
En vrij als 't onmetelijk ruim had mijn hoop
Geene grenzen!
Maar leunde ik des nachts op den wieglenden boeg,
Maar stond ik in 't duister alleen,
Dan vloog in den storm, die het wolkenheir joeg,
Mijn Norna bij wijle om mij heen;
Ons lot is onwisser dan 't zwalpende nat,
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De wijze is op voor- en op onspoed gevat
Waar hij leve!
'k Ben twintig jaar oud, en het onheil is daar,
De zee eischt mijn bloed, 't is mijn tijd!
Zij dronk het reeds dikwerf in 't heetst van 't gevaar,
Het vloeide in zoo menigen strijd,
Nog nooit sloeg mijn harte zoo snel als 't nu doet,
Weldra volgt de doodskoû dien brandenden gloed
In de diepte.
Mijn leven was kort, maar mijn leven was schoon,
'k Beklaag mij die kortheid des niet, Niet enkel één weg leidt tea zaal van de Goôn,
Gelukkigst wie spoedigst Hen ziet!
De weeklagt der golven verkondig' mijn dood,
Zij waren mijn vreugde en ik vinde in heur schoot
Mijne rustplaats!
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VII
Warber G.
Brief aan een' vriend.
Il me semble que l'on dépend des lieux pour l'esprit, l'humeur, la passion,
le goût et les sentiments.
LA BRUIJÈRE.
Warberg, ja, helaas! Warberg, nog altijd Warberg, mijn beste! de kleine, onbeduidende
stad in het eenzaam en vergeten Zweden. Voor eenige maanden in het woelziek en
oproerig België ieder dag, ieder uur door de tegenstrijdigste geruchten beurtelings
gefolterd en gerust gesteld te worden, en thans alleen in Scandinaviën te zijn, welk
een verschil! Kunt gij, mijn waardste! die orde en rust niet vuriger lief hebt dan ik,
kunt gij u voorstellen, dat ik mij bij wijle over deze ruil beklage? Gij voert mij toe,
dat gebrek aan goede vrienden, gemis aan huisselijk genoegen vooral, het glas,
waardoor ik hier de voorwerpen beschouwe, benevelt en miskleurt, gij zegt mij, dat
de eenzaamheid onbillijk maakt, eh! qui vous
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dit le contraire? Maar stem mij dan ook op uwe beurt toe, dat gij nimmer bij ons,
zelfs niet in het afgelegenst dorpje, dat gemis aan
scenes of busy life
gevoeld hebt, waarover ik mij hier dagelijks beklage. Nimmer toch waart gij verpligt
voedsel voor geest en hart in den eigenlijken zin des woords te zoeken. Eene kleine
stad in Zweden, een Noordsch Herculanum of Pompeji, maar met roode, houten
huizen in plaats van zuilengangen en kleine kerkjes voor prachtige tempels, is in dit
opzigt iets verschrikkelijks. Het is een zoete waan zich zelven genoeg te zijn, wanneer
alles, zonder dat ge er eenige poging toe aanwendt, u treft, aantrekt, boeit of streelt;
maar geloof mij het mag eene zware, eene ondragelijke taak heeten, wanneer men
reeds eenige weken op een zoo bitter klein fonds van gedachten, als ik het mijne mag
noemen, geteerd heeft. De verbeelding wordt hier zoo koud als de hemel, die zich
over u welft, en de naaktheid van het om mij liggende grijze gebergte is het passendste
beeld voor den toestand, waarin ik verkeer.
Veelligt echter komen mij stilte en rust, die in dit droevig oord van den ochtend
tot den avond heerschen, en alleen voor eenige oogenblikken door een dof rollend,
zwaar gepakt reisrijtuig, door enkele voetgangers of door eenige loeijende,
doodmagere koeijen en snaterende ganzen worden afgebroken, te akeliger voor,
omdat mijn jongst verleden zoo bijzonder woelig was. Verbeeld u mijne verwondering
als ik, in bangen droom in Antwerpen verplaatst, van mijn bed zonder gordijnen, in
aller ijl, opgesprongen, in plaats van den grootschen toren onzer Lieve Vrouw den
afbrokkelenden muur en het pannenlooze dak van Warberg's vervallen vesting voor
mij zie. Daar zag ik met belangstelling uit of de witte vlag nog boven de hatelijke
oproervaan wapperde, en, hierover gerust gesteld, verdiepte
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ik mij in het zonderlinge van mijnen toestand, die mij verpligtte de lofdeunen der
Liberté Belge
(en, goede God! welk eene vrijheid!) te moeten aanhooren, terwijl op geen vierde
uur afstands het daverend ‘Wilhelmus’ en ‘Vivat Chassé’ uit duizende monden den
grijzen held tegenklonk. Hier daarentegen waait geene banier van de vesting. Eenige
half blaauwe, half gele wimpels, - de Zweedsche kleuren, die mijn hart koel laten, hangen treurig langs de masten van het klein aantal schepen in gindsche haven neder.
Ik sla naauwelijks den blik op mijne met papieren bedekte tafel, of het vervelend
verschiet van een dag cijferens en naziens bewolkt mijnen geest. Is dan de jeugd zoo
weinig het tijdperk van rustige kalmte, dat wij woelige bedrijvigheid boven haar
verkiezen, al geeft deze ons bij wijle aan duizende hartstogten ten prooi?
Och! ware de u beschrevene nog de meest onaangename mijner teleurstellingen.
Stel u mijnen bitteren spijt voor, wanneer ik in mijnen dischgenoot een' gezelligen
Duitscher, een' geestigen Franschman, des noods et faute de mieux eenen op
oorspronkelijke wijze norschen Brit hoop aan te treffen, en mij met een hoffelijken,
maar koelen of onbeschaafden en vraatzuchtigen Zweed moet vergenoegen. De eerste
heeft bijna altijd zijne hem eigene Lebensansichten; de tweede moge u in een volgend
oogenblik vergeten; hij verzekert u zoo levendig in dat waarin hij u aantreft, qu'il
est charmé de vous avoir rencontré, en bezit, uit welke klasse gij hem neemt, het
zijner natie aangeboren talent et besoin de causer; en de derde? O, ik weet het, dat
gij weinig met dat pray, sir! en dat nog vervelender you know, en you see, op hebt,
maar zeg mij, vindt gij in die statige, phlegmatische, Engelsche manieren niet iets
bekoorlijks en navolgenswaardigs? Waartoe hebt gij mij anders
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toch zoo dikwerf verzekerd, dat ge zoo veel van dat degelijke, dat eenvoudige, dat
echt Noord-Hollandsche houdt?
In ernst, het Ja so! der Zweden, hun telkens wederkeerend stopwoord, voor hoe
vele nuances het dan ook vatbaar moge zijn, begint mij reeds te vervelen. Ik verzeker
u dat deze Hallandsche provincie, die men toch ook algemeen voor eene der slechtste
houdt, mij niet voor het land inneemt. Het zijn hier geen kinderen van het gebergte,
geene kinderen van den mist, het zijn kinderen van den heidegrond, dor en schraal
als deze, - dit gewest zoude Zweedsch Drenthe mogen heeten. Als Gothenburg en
vooral Stockholm, de eenige stad van het groote Rijk, mij niet met het in de
geschiedenis zoo roemzuchtig Svea verzoent, ontvangt ge geen letter meer van mij,
al zwerve ik nog jaren hier in ballingschap rond; op Gothischen grond te zijn en geen
enkel bewijs van Gothische bouworde aan te treffen, in het land der Sagaas te leven
en geen enkele Saga uit den mond des volks te hooren; niet eens in mijnen waard,
den Good my host aan te treffen, door W. Scott zoo dikwerf en zoo innemend
geschilderd! Het zijn teleurstellingen om den spleen te krijgen; en liever dan in zulk
eene luim voort te krabbelen, werp ik de pen neder en zoek in eene wandeling langs
het strand eene weldoende afleiding.
Later.
De zee, de kalme en blaauwe zee, dartel als eene schoone, fierder dan een held, ligt
te beheerschen als een kind, wie zou haar niet lief hebben? En toch, mijn vriend! de
zee, de witte en bruischende zee woeliger dan de volksmenigte, breidelloozer dan
de driften, zoo getrouw als het graf en zoo grenzenloos
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als de eeuwigheid, wie vreest haar niet? Het gevoel van eigen nietigheid overweldigt,
overstelpt ons zoodra wij eenige oogenblikken hare rustelooze oppervlakte hebben
aangestaard. De kleine zorgen en verdrietelijkheden, die te huis ons hoofd kwelden
en onzen geest benevelden, verliezen zich daarin even als de witte wolkjes, die moê
van langs den blaauwen hemel rond te dwalen, zich hier en ginds in den onmetelijken
schoot des Oceaans uitgieten en onmerkbaar verdwijnen. Moge mijn gelukkig
gesternte er mij voor bewaren, dat ik immer, arm in arm, met een man langs het
strand zoude moeten wandelen, die dat goddelijk schouwspel ziende, niets anders
zoude weten te zeggen, dan: de zee staat heden hoog, of de zee is heden kalm. Het
verhevene vindt in zijne enge borst geene ruimte. Honderd malen liever dan aan hem,
gaf ik mijn broederlijken handslag aan den ruwen zeebonk, die, koel voor stiller
natuurschoon, doof voor de eischen onzer verfijnde beschaving, u misschien twintig
malen in een uur zal ergeren, maar u boeijen en mede slepen, zoodra gij hem van dat
element spreekt, in hetwelk hij minder zijn meisje dan zijn afgod vereert en bemint!
Voor hem is de zee geen ijdel voorwerp van zachtere aandoeningen, neen - zij is
hem het zigtbare beeld van den Heer der schepping, den God der wrake, dien hij
bewondert en aanbidt, voor wien hij siddert!
Voor mij, ik moge haar voor een enkel oogenblik, wanneer de dagvorstin het
westen met hare laatste en allengs flaauwere purperen tinten kleurt, bij een
droefgeestig meisje vergelijken, dat haren geliefde verloor; niet lang duurt dat
beuzelachtige spel der verbeelding. Weldra herneemt het trotsche element zijn regt;
- en als de witte kruinen harer golven, met dof geluid op de bruine rotsen breken, en
ofschoon deze geen vinger breed terug deinzen, duizende nieuwe strijders aanrukken,
om de gevallenen te vervangen, dan waan ik in haar een

E.J. Potgieter, De werken. Deel 3. Het Noorden in omtrekken en tafereelen. Deel 1

100
moedig, hartstogtelijk jongeling te zien, met lot en wereld in strijd! Maar ook deze
begoocheling is kort; want de zee is te groot dan dat wij haar zouden kunnen
liefhebben; elk lager gevoel verliest zich spoedig in eerbiedige hulde en heiligen
schroom!
Hoe snel vergat ik, bij haren aanblik, de kleine stad, - het vervelende gezelschap,
- mijne eenzaamheid zelve. Het eentoonig geluid der golven heeft iets
onwederstaanbaar-meêslepends. Wij luisteren er onwillekeurig naar, en al mijmerende
genieten wij weldra met hooger' zin en warmer gevoel de schoonheden der natuur.
De late middagzon schoot rustig haren vloed van stralen op het effene vlak. Diep in
de verte verhieven zich eenige schitterende kruinen, witter dan sneeuw, tintelende
van licht, bij wijlen gloeijende als vuur. Een heerlijk beeld van menig jeugdig gemoed,
uiterlijk zijne kalmte bewarende, maar van binnen den gloed koesterende, die het
foltert en verteert. Nog grootscher schouwspel bood het luchtruim aan. Zee en hemel
smolten aan den verren gezigteinder, die alleen op het oogenblik van den ondergang
der zon, in eenige donkere strepen de Deensche kust doet ontdekken, zachtkens in
één; honderde wolkgevaarten, verschillender dan het rijkste palet eens schilders er
op het doek brengt, stapelden zich aan de kimmen op elkander. Hier een ouden burgt
gelijkende, op de spits van onbeklimbare rotsen gebouwd, - daar in grootsche pracht
tot bogen van een tooverpaleis gewelfd, - ginder verspreid en omdwalende als eene
kudde schapen die haren herder heeft verloren, waren zij voor mij de zoete bron dier
Rêveries vagues et indéfinissables, welke mevrouw de Stael geestig deden zeggen:
que les nuages nous charment tant, parce-qu'on y lit tout ce qu'on veut! Inderdaad,
mijn vriend! het verschil van toon, tint en kleur, dat er in heerscht, geeft hun eene
oneindige verscheidenheid. Mijn
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oog volgt ze gaarne van hunne blinkende, door het zonlicht nog vergulde toppen, tot
waar zij zich in het grijs der wateren verliezen of even boven de kim den voet
verbreedende, een' azuren rand de grenzen van hemel en aarde doen afteekenen.
Nog heden deed ik het en staarde eindelijk met mijnen kleinen kijker eene lange
wijle een vertrekkend schip na, dat met volle zeilen aan de kimmen verdween. Que
de poésie dans un navire qui disparait à l'horizon, doet een Fransch schrijver een
jongeling uitroepen, en eene vrouw antwoorden: que de tristesse! Och! of eene
welwillende fee mij hier zulk eenen vriend, zulk eene vriendin vooral goedgunstig
toebedeelde. Met hen zoude het mij een genoegen zijn, dagelijks de boerenstulpen
in den omtrek te bezoeken, er te leeren, dat het hart overal zijne regten behoudt, dat
het zelfs in dit freudenleeres Ort zich eenen hemel scheppen kan! Gij hebt mij wel
eens glimlagchende verweten, dat ik de liefde alleen in zijden kleederen en onder
gazen sluijers begreep. Zonder van uwe verdere spotternij over die zoogenaamde
Oostersche zinnelijkheid te gewagen, wil ik toegeven dat liefde en behoefte mij voor
elkander de ongeschiktste reisgezellen ter wereld toeschenen. Mijn verblijf alhier
geneest mij echter langzaam van die eenzijdigheid, en was de gedachte mij vroeger
niet vreemd, dat die aandoening meest verdeeld en beschaafd, onder het ruischend
balkleed of den satijnen mantel van het zestienjarig meisje bij voorkeur haren zetel
zoude kiezen, ik oordeel nu billijker. Zelfs het denkbeeld, dat zij onder de ruwe pij
en op de houten bank, als troosteres in lijden en gebrek, zich weinig op hare plaats
zoude gevoelen, wordt in menige hut gelogenstraft. En ofschoon ik mij niet kan
voorstellen, hoe ik met eene boersche deerne, al had zij ook de onschuldigste oogen
en het engelachtigste gelaat ter wereld, zou kunnen dweepen, wijzigen zich allengs
mijne begrippen over den aard van het

E.J. Potgieter, De werken. Deel 3. Het Noorden in omtrekken en tafereelen. Deel 1

102
gevoel, dat zij den knapen uit het dorp inboezemt. Veel verfijnds in de vormen moge
bij hen gemist worden, het fonds is hetzelfde. Degelijke vriend! verhoovaardig er u
op, gij hebt vroeger zeer juist gezien.
Ge weet niet hoe nuttig mij ten dien opzigte de omwandeling onder de boeren is.
De steenen heggen, die hier de boerenhoeven scheiden, de eentoonige weg, het
boomlooze landschap, mogen mij vervelen, binnen in de hut is eene kleine wereld
dubbele opmerkzaamheid waardig. Als ik, zoo als nog gisteren, eene jeugdige moeder
zoo regt gelukkig aan een' bloeijenden tweejarigen knaap, met een' hoornen lepel
het grijze voedsel zie toereiken, en de oogen eener oude vrouw voor eene wijl den
kokenden ketel aan den haard zie vergeten, om op hare dochter en kleinkind te staren,
zeg ik tot mij zelven: Dwaas als ge waart! zoude een mahoniehouten wieg, een zacht
vloertapeet, een schitterend spiegelglas het der oude zoeter maken zich in haar kroost
te zien herleven? Zoude het den jongen zijne armpjes vrolijker doen uitstrekken, de
moeder haar kind inniger doen beminnen? Weelde en rijkdom zijn niet de eenige
bronnen van waar genot! Het hart der oude vrouw klopt zoo warm onder het
schapenvachten jak, als dat eener vorstin onder het prachtig hermelijn, al mist de
witte, naar buiten gekeerde lederen zijde van het eerste den schitterenden glans van
fijner en edeler bont. De oogen der jeugdige moeder staan helderder onder den om
de kin digt geknoopten rood zijden doek of het blaauw geruit hoofdtooisel, dan ik
er menigmalen onder een sierlijk kapsel ontmoette. De jongen slaapt als eene roos
in zijne armelijke kribbe, de voet der moeder draagt zorg, dat het op den vloer
gestrooide dennenloof niet krake, zoo lang zij den schalkschen knaap niet wakker
wil hebben! De oude vrouw is rijker bij de beschouwing van dit tooneel, dan goud
of goederen het haar maken kunnen. Wat zegt het
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of de klok hier stil sta en het verschiet uit de kleine vensterglazen zich tot een' zeer
beperkten hof bepale? De verveling telt hier de uren niet ongeduldig; voor een
vergenoegd gemoed is de kleenste plek, die men zelf bebouwt, nimmer eentoonig.
Goede natuur! gij zijt niet onregtvaardig! Gij hebt allen gelijk bedeeld, daar gij aan
allen een gevoelig harte schonkt!
Waan echter niet, dat zulke tooneelen van huisselijk geluk mij hier in iedere
boerenwoning aanlagchen. De verfoeijelijke brandewijn, te geliefkoosder daar het
leven hier zoo leêg is, - de hooge lasten, die op den ondankbaren heidegrond in dit
koude klimaat den boerenstand loodzwaar drukken, verbannen het uit menige stulp.
Evenwel komt juist daar, waar het gebrek het wreedste heerscht, de arbeidzaamheid,
het geduld en de gemoedelijkheid der vrouwen te schooner uit. Bescheiden in den
edelsten zin des woords, zijn zij hier in waarheid de betere helft des menschelijken
geslachts. Heure regelmatige gelaatstrekken hebben iets innemends. De droefgeestige
tint er over verspreid, nu eens het gevolg van heur lot, dan weder het bewijs dat ge
u op Swedenborg's geboortegrond bevindt, staat haar zeer schoon. Zij stemt volmaakt
overeen met de lage woning, die het licht dikwerf alleen door een dakvenster ontvangt,
met de kleine deur, die u bij inen uitgang dwingt het hoofd te bukken! Over het
algemeen zien de landlieden er hartelijk en goedaardig uit. De hechte band, die hier
het opkomende geslacht aan het vergrijzende verbindt, getuigt dat hun gelaat ten
dien opzigte de spiegel hunner ziel is. Het Noorden moge geene boomen kweeken,
die op hetzelfde oogenblik bladen, bloesems en vruchten dragen, eene hut van zes
schreden omtreks besluit en herbergt er niet zelden den sints jaren bedlegerigen
grijze, het huwelijkspaar en het bloeijend kroost. In aartsvaderlijke eenvoudig-
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heid is de band des bloeds hier nog de heiligste van alle, en de liefde waarlijk een
der uit het Paradijs overgebleven schutsengelen.
Wilt gij ten bewijze van dit alles, eene korte proeve? Wilt gij eene eenvoudige
schets van boerenliefde, boerenonschuld, boerenlijden? Laat mij dan bij dezen,
veelligt reeds te langen, brief nog het volgend verhaal voegen. De stijl is even
ongekunsteld als de personen die u geschilderd worden; het tooneel verplaatst u in
een der belendende provinciën. Met Iuttele veranderingen zoude men het locaal
Hallandsch kunnen maken. De lof, die men het hier om waarheid en juistheid
toedeelde, doen mij aan eene getrouwe vertaling boven eene verminkte navolging
de voorkeur geven. Vergun mij van u te scheiden met de woorden van Montaigne:
Portez vous bien et moi aussi!
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VIII
De dorpssmid.
Geen verdichtsel.
De schoonste zijn de teêrste bloemen.
In vele jaren had geen zoo groote hongersnood in Wester-Göthland geheerscht, als
in den zomer van 1827. Het beklagenswaardig volk nam, bij gebrek aan koren, zijne
toevlugt tot alles wat in vroegeren nood het brood had vervangen. Beenen en platvisch
werden gegeten, en men schatte dien arme gelukkig, die nog een schepel haver bezat,
om het onder een' bos gemalen stroo te kunnen mengen, en daarvan een brood te
maken, dat, hoezeer het er wit uitzag, te droog en voedselloos was, om den daglooner
kracht tot arbeiden te geven, schoon het ook voor een oogenblik zijnen honger stilde.
Een oude, afgedankte soldaat, wiens eenige zoon matroos was geworden, leefde
met zijne beide dochters; de oudste had van hare vroegste kindsheid af, nu reeds
meer dan twintig
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jaren geleden, lam te bed gelegen. Dikwerf en al zuchtende, hadden vader en zuster,
met de ongelukkige zelve, den Heere gebeden haar tot zich te nemen en evenwel
wendden de eersten onvermoeid alle pogingen aan, om haar leven te verlengen. De
oude Taper, - zoo heette de vader, - was, eenige jaren geleden, zelf te voet naar
Oster-Göthland geweest, om er een' grijzen grijsaard te raadplegen, wiens
bekwaamheid ook in zijn dorp was bekend geworden; maar, helaas! hij was, zoo al
niet zonder hoop, ten minste zonder hulp terug gekomen.
De Proost van het kerspel had gepoogd de zieke in een gasthuis te bezorgen, maar
dit was niet gelukt; en Maja, de jongere zuster, verklaarde buitendien, dat, wanneer
Anna van hen zoude worden weg genomen, zij noch hier, noch hier namaals meer
eenigen zegen hadden te wachten. ‘Zoo lang als ik leve,’ plag zij er dan bij te voegen,
‘zal Anna nimmer van iemand dan van mij hulp behoeven aan te nemen;’ en zelfs
in die uren, waarin de speelnooten harer kindsheid der eene of andere onschuldige
vreugde botvierden, bleef zij ijverig aan weefgetouw of spinnewiel zitten, gaarne
alles voor de ongelukkige zuster opofferende.
Toen de nood in den zomer van het genoemde jaar al te hoog klom, besloot de
oude Taper naar Wanäs te gaan, om daar werk te zoeken. De grijsaard, die anders
niet weekhartig was, konde evenwel ditmaal slechts met moeite van zijne kinderen
scheiden. Maja stopte hunne drie laatste broodkoeken in haars vaders reiszak,
zeggende dat zij en hare zuster wel van de portiën soep konden leven, die zij dagelijks
van eene weldadige inrigting in de buurt halen mogt, maar welks gebouw evenwel
verder dan eene halve mijl van hare hut af lag.
De oude was vertrokken en de vlijtige Maja zat des mor-
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gens aan haar spinrokken; het rad snorde onophoudelijk, en onder het eentoonig
geluid zong Anna, met eene droefgeestige en klagende stem, een psalm. De stralen
der uchtendzon schenen door het kleene, met witte en roode linnen gordijnen versierde
dakvenster op het bed der zieke; van hetwelk Anna's blaauwe oogen in de kamer
rondzagen. Het lamme meisje had een schoon gelaat; langs eene onbeschrijfelijk
fijne huid hing het lange, lichtkleurige, bijna sneeuwwitte haar, in groote lokken om
het bleeke Magdalena-hoofd, - een volkomen tegenbeeld van Maja's misschien nog
schooner, maar ook meer door de zon verbrand, levendiger aangezigt, dat door de
gitzwarte haren te heerlijker uitkwam.
Een jong soldaat, Brand geheeten, die te gelijk smid van het dorp was, trad de
kleine hut binnen. Men had hem reeds sedert een paar jaren voor Maja's verloofde
aangezien, en uit gepasten eerbied voor zijne duchtige vuisten had geen der
jongelingen uit het dorp het durven wagen zijn oog op de bruinoogige dochter des
soldaats te laten vallen. Evenwel was zijne vrijerij nog niet verre gevorderd; het lieve
meisje scheen haar leven aan Anna te willen toewijden, en slechts met schrik aan
een huwelijk te denken. De toespelingen en scherts harer vriendinnen over dit
onderwep, liet zij onbeantwoord, - nieuwe en andere betrekkingen zouden haar ook
nieuwe pligten opleggen, en de gedachte om dezen haren heiligsten te zullen moeten
verzuimen, was haar onverdragelijk. Haar gedrag zoude den jongen smid zonderling
en terugstootend hebben toegeschenen, had hij, in kinderlijke eenvoudigheid, de
redenen er van niet zwijgende geëerbiedigd. Buitendien, men zag Maja nimmer eene
dier plaatsen bezoeken, waar gewoonlijk de band der liefde gelegd wordt; zelfs geen
St. Jansavond verleidde haar ten dans, en Brand had haar dus zoo min een psalmboek,
als een paar handschoenen (het gewoon geschenk van een vrijer

E.J. Potgieter, De werken. Deel 3. Het Noorden in omtrekken en tafereelen. Deel 1

108
aan zijne verloofde) op de kermis van Lidköping of Skara kunnen vereeren.
Maja hield zich, als had zij den binnentredende niet bemerkt; een lichte blos die
hare wangen voor een oogenblik hooger kleurde, zoude echter het oog van den
menschenkenner niet ontgaan zijn en haren strijd tusschen neiging en pligt hebben
verraden. Anna alleen beantwoordde zijn beschroomd ‘Gods vrede!’ met een
vriendelijk ‘God zegene u!’ Verlegen bleef Brand aan den ingang der deur staan,
zette nu den regter dan den linker voet eene halve schrede voorwaarts, trok dien
dadelijk terug, rigtte zich beurtelings, naar soldaten wijze, op, of sloeg de oogen
neder, en liet eindelijk het hoofd op de borst zinken. Het was duidelijk dat hem iets
op het hart lag, dat hij niet durfde uiten. Na een oogenblik toevens nam Maja echter
de wolkaarde en de reeds gezuiverde wol van de bank af en zeide, terwijl zij haar
rad voort liet snorren:
‘Zet u neder, Ola!’
Eerst na zulk een verzoek mogt de jonge smid binnen komen en gaan zitten; naar
de strenge regelen dier welvoegelijkheid, welke in de lage hutten van Wester-Göthland
even zoo naauwkeurig in acht wordt genomen als de étiquette in de salons van
Stockholm.
Brand's boodschap bestond in het verhaal dat hij van een' gezworene uit het naburig
kerspel vernomen had, dat deze op zijne reize naar Gothenburg, in die stad, den
jongen matroos Anders Taper had aangetroffen, die zich aldaar veertien dagen dacht
op te houden. Hij was in goeden welstand geweest en had toen geen gebrek aan geld
gehad.
Wanneer men naar het uiterlijke had geoordeeld, maakte dit berigt volstrekt geen
indruk op Maja. Zonder een woord te antwoorden, spon zij onophoudelijk voort;
maar Anna wendde zich naar den muur en weende.
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Na eenige oogenblikken zwijgens stond de jonge soldaat op, bragt een' zak, dien hij
voor de deur had laten staan, binnen, en zette dien op de bank neder. Maja's spinnewiel
stond eensklaps stil, zij zag hem ontroerd aan. Toen begonnen zijne oogen nat te
worden en zijne lippen te beven. Eindelijk zeide hij aangedaan: ‘Gij bezoekt geene
kermis, Maja! wanneer ik u een psalmboek of een paar handschoenen had gegeven,
zoudt gij die van mij niet hebben aangenomen; maar dit zij zoo! Behoud echter nu,
zoo niet om mijnent dan ten minste om uws zusters wille dit half schepel meel.’
Met deze woorden ging hij heen.
Op den volgenden morgen, juist toen Brand met zijnen hamer op eene gloeiende
zeisse sloeg, trad Maja de deur der smidse binnen en groette hem. Hij wierp dadelijk
het ijzer ter zijde, spreidde zijn rok over een omgevallen aanbeeld uit en verzocht
haar te gaan zitten. Na een korte pauze, in welke de eerlijke smid het koolstof uit
zijne oogen wischte, om te beter het schoone meisje te kunnen beschouwen, zeide
zij, dat zij gekomen was om nadere berigten over haren broeder in te winnen, daar
zij met hare zuster had afgesproken dat zij naar Gothenburg zoude gaan om hem op
te zoeken.
‘Wie zal ondertusschen voor Anna zorgen?’ vroeg Brand, die weinig met het
besluit van het meisje te vreden scheen.
Zij antwoordde dat zij eene der oude vrouwen uit de buurt dacht te verzoeken, van
tijd tot tijd de zieke te willen gaan zien.
‘Hm!’ antwoordde de smid, ‘ik ga dikwerf genoeg naar dat gedeelte van het dorp
waar de kerk staat en ik zal Anna gaarne de soep brengen. Maar wanneer gaat gij,
Maja?’
‘Dezen avond. Ik ben reeds bij den Proost geweest en heb een bewijs van
lidmaatschap gekregen.’
‘Dan zal ik dadelijk naar den gezworene gaan en er naauw-
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keurig naar vernemen, waar Anders te vinden is. Gij vertrekt toch wel niet voor dat
ik kome?’
Toen hij bij deze woorden zich naast haar wilde nederzetten, rees zij ijlings op,
bedankte hem en zeide dat zij alles goeds van hem verwacht had en daarom tot hem
was gekomen. Daarna verliet zij hem, zonder dat hij het durfde beproeven, haar een
oogenblik langer te doen verwijlen.
Toen de jonge smid des avonds in de kamer der beide zusters kwam, vond hij
Maja reeds gereed tot den togt. Nadat hij haar de weinige ophelderingen, die hij nog
van den beëedigde had kunnen inwinnen, mede had gedeeld, drukte zij de hand harer
schreijende zuster, nam haar klein pakje onder den arm en ging de deur uit, even als
hadde zij Brand niet gezien. Hij stond op en volgde haar.
Zonder een woord te spreken, ging zij het voetpad naar den grooten landsweg op
en Brand stapte achter haar aan. Op dezen gekomen keerde zij zich om en zeide:
‘Volg mij nu niet verder, Ola! keer nu terug. Het is reeds laat en uwe moeder maakt
zich zeker ongerust waar ge blijft.’
‘Ik mag toch even goed op 's konings weg gaan als gij, en ge kunt mij niet naar
huis zenden als ik niet wil.’
Zij ging toen, zwijgende, aan de eene zijde van den weg, verder voort; aan de
andere volgde hij haar, evenmin sprekende.
Zij hadden, haastig voortstappende, een goed uur gewandeld, toen zij eindelijk
stil stond en zich op de steenen hegge, langs den rand der sloot, nederzette. Hij
plaatste zich met de armen kruiselings over de borst geslagen, vlak voor haar.
Het arme kind begon hevig te weenen. ‘Neen!’ riep zij uit, ‘de weg wordt mij te
lang en het hart te eng, wanneer gij nu niet terugkeert.’
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‘Ja, ik zal dadelijk naar huis gaan,’ antwoordde hij, ‘maar gij wilt mij geen enkel
woord laten zeggen, gij wilt mij niet eens afscheid van u laten nemen!’
Zij zweeg en schreide te bitterder.
Hij zette zich naast haar, sloeg den arm om haar midden, zonder dat zij beproefde
hem te wederstaan en zeide: ‘Ik heb hier eene kleine som gelds, die gij in Gothenburg
wel zult kunnen behoeven, want het is niet gezegd, dat gij uwen broeder dadelijk
aantreft. Och, neem het toch aan, niemand kan het u meer van goeder harte geven
dan ik! En nu, God zij met u!’
Hij wilde opstaan, maar zij hield hem vast en zag hem met tranen in de oogen aan.
‘Vaarwel!’ was alles wat zij konde uiten, terwijl hij hare hand drukte.
‘Vergeet niet dat ik en Anna u iederen dag, ieder uur, ieder oogenblik terug
verwachten,’ zeide hij, sloot haar in zijne armen en verborg de kleine som in haren
boezem. Toen sprong hij op, hield beide de handen voor de oogen en spoedde zich
alleen huiswaarts.
Veertien dagen waren verloopen zonder dat men uit Gothenburg iets van het jonge
meisje vernomen had, en gedurende dien tijd bezocht Brand iederen middag de
ongelukkige Anna, die opregtelijk deel nam in zijn smartelijk gemis en zijne dagelijks
klimmende bezorgdheid.
De St. Jansavond viel in. Ondanks het strenge verbod van den ijverigen Proost,
den avond des sabbaths dus te ontheiligen, had de jeugd van het dorp besloten een'
Meiboom op te rigten en een' vrolijken avond te vieren, ten einde, ten minste voor
eenige uren, onder het dansen, het algemeen gebrek te vergeten.
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Brand, die bij zulke ontwerpen altijd aan de spits der jongelingschap stond, moest
ook nu, hoe vele pogingen hij aanwendde er zich aan te onttrekken, de feestviering
aanvoeren en regelen. Vroeg in den morgen wandelde hij reeds met de vlugste knapen
naar buiten, om den hoogsten en regtstgewassenen boom in het bosch uit te zoeken.
Vooraf had hij den speelman van het dorp verzocht voor dien dag wel Anna's soep
te willen gaan halen.
Alles was des avonds gereed. Om den hoogen, met bloemenkransen versierden
Meiboom drong zich eene schare van bleeke en uitgemergelde aangezigten samen,
aan welke de onnatuurlijkerwijze ingeroepen vreugde eene wilde, vreemde en akelige
uitdrukking gaf. De ellendige, onbekwame speelman, die er uitzag als of hij in lang
geene spijze had genuttigd, gebruikte des te meerder brandewijn, de Lethestroom
der nooden en zorgen des ongelukkigen landmans, wiens vloed zelfs hier, in den
algemeenen hongersnood, helaas! niet ontbrak.
De dans was begonnen en het gewoel werd allengskens levendiger, maar eensklaps
trad de dweepzieke Proost, die de vreugdeviering verboden had, met rassche schreden
nader. Een verschrikkelijke kreet ging onder de dansenden op, die naar alle zijden
uiteen vlugtten. De dronken speelman werd overhoop geworpen, en in de algemeene
vlugt trapte men zijne krassende vedel aan stukken. Terwijl de eerste vloekende van
den grond oprees, bleef Brand alleen naast hem staan.
De priester naderde den jongeling met een dreigend gelaat en voerde hem toornig
te gemoet: ‘Gij viert een' schoonen feestdag en danst als Israëls kinderen om het
gouden kalf, terwijl zij, die gij beloofdet te verzorgen, honger lijdt! Om deze
heidensche, afgodische vreugde hebt gij een goed werk verzuimd; Olof! zegt uw
geweten u, dat gij braaf gehandeld hebt, met Anna aan haar lot over te laten? Hebt
gij
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niet beloofd der arme iederen dag haar voedsel te brengen?’
‘Heere God!’ riep Brand, ‘heeft dan Peter, de speelman, het haar niet gebragt?’
Hij wierp een wilden blik op den laatsten en wilde dadelijk wegsnellen.
‘Men moet het goede dat men zelf kan en behoort te verrigten, nooit aan een ander
overlaten,’ zeide de Proost, terwijl hij hem vasthield; ‘eer gij naar Anna gaat, moogt
gij weten dat ik een brief van Wanäs heb gekregen.’
‘Hoe is het met den ouden Taper?’
‘Gave God, dat het met zijne dochter Anna zoo wel ware!’ antwoordde de priester.
‘De oude Taper is dood! onderrigt gij er haar van, ik volg u terstond. Sleep
ondertusschen dien dronken ellendeling weg, die zich daar ginds in het slijk wentelt.’
Brand greep den speelman in de kraag en droeg hem eene boerenwoning binnen,
terwijl de priester eene bijl zocht en krachtig op den Meiboom inhieuw.
‘Ola! Ola!’ begonnen meisjes en knapen eerst te fluisteren en eindelijk te
schreeuwen. ‘Zie, Ola! de priester houwt den Meiboom om! kom met ons, Ola! dwing
hem dat hij het late.’
Het gejoel werd hoe langer hoe heviger; Brand trad naar buiten. Hij zag er bleek
en verstoord uit. Alle knapen schaarden zich ijlings om hem heen en de stoet dreef
hem tot bij den Proost, die nog altijd voorthieuw. Deze hield eene korte wijle van
zijn' bijna voleindigden arbeid op en staarde den volkshoop aan.
Ieder zweeg, maar Brand, waarschijnlijk nog in toorn ontstoken door het bedrog
van den speelman, greep de, zeker met geen boos opzet, opgehevene bijl, rukte die
uit de hand des priesters en wierp haar in slingerende vaart op het dak der
boerenwoning.
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‘Olof Brand!’ riep de priester, wel ernstig maar zonder hevige drift. ‘Olof Brand! ik
ken u! Zie toe, dat de hand des Heeren u niet harder treffe dan mijne woorden!’
‘Neem u in acht, uit den weg, gij allen!’ riep hij der menigte toe.
De hooge Meiboom wankelde, brak aan den voet, waar hij afgehouwen was, af,
en stortte, krakende, onder den snel uit den weg springenden volkshoop neder.
Gelukkigerwijze raakte hij niemand, en langzaam ging nu de menigte uit een, maar
Brand vloog als een waanzinnige voort.
Toen de priester later in den avond Anna's stulp bezocht, was Brand reeds daar
geweest, en had voor eenigen tijd afscheid van Anna genomen, haar verzekerende,
dat hij gezorgd had dat zijn eigen moeder haar middelerwijl dagelijks het voedsel
zoude brengen. Beide, zij en de Proost, vermoedden, dat hij zich naar Gothenburg
had begeven, om Maja op te zoeken.
Weder waren veertien dagen verloopen. Reeds was het avond geworden en Anna
zong, in hare eenzaamheid, met klagende stem, de bekende volkswijze:
Mijn Vader en mijn Moeder; zij leden grooten nood,
En zij verkochten mij voor eene kleine beete brood,
Genadig zij de Heer, wie onder heidens moeten zuchten!

toen de deur driftig geopend werd. Brand trad met donkeren blik en zoo bleek als
een lijk het stulpje binnen; Anna gaf een' luiden gil en staarde hem ontroerd aan.
‘Ik breng Maja terug,’ zeide hij, ‘zij is ziek, God zij geprezen, dat ik kwam en
haar gevonden hebbe!’
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Daarop droeg hij het bleeke meisje binnen; zij konde het hoofd niet ophouden, het
ingezonken gelaat leunde tegen zijne schouderen, omgeven van de in wilde wanorde
fladderende haren en het afgevallen hoofdtooisel. Anna strekte weenende de armen
naar hare zuster uit, maar deze zonk, uitgeput en overstelpt van smarte schier
beseffeloos, aan hare zijde neder. Dit schouwspel viel den armen jongeling te zwaar.
Hij zeide dat hij dadelijk zijne moeder zoude zenden en liet de beide zusters alleen.
Maja kon ter nood verhalen dat zij haren broeder niet had gevonden, maar in eene
ellendige kroeg ziek was geworden, waar men haar had veronachtzaamd en zelfs
mishandeld, tot dat Brand haar spoor gevonden en haar van daar had gevoerd. Dadelijk
had hij eenen boer opgezocht door wien zij naar huis waren gereden.
Toen Brand den volgenden morgen de zusteren in hare hut bezocht, zat Maja op
en deed, hoezeer nog bleek en afgemat, de fijne woldraden reeds weder door de
vermagerde vingeren glijden. Zoodra zij hem in de deur gewaar werd, keerde zij haar
aangezigt om en liet het tegen de bedstede der zuster rusten. Hij trad binnen en zette
haar op zijne knie; terwijl zij de handen, als om hulp biddende, naar Anna uitstrekte,
zag deze haar, met een welwillenden glimlach op de sneeuwwitte gelaatstrekken,
vriendelijk aan.
Teederlijk verweet Brand het geliefde meisje, dat zij bang voor hem was en hem
zelfs zocht te ontvluchten. Hij herinnerde haar, hoe lang en innig hij gewenscht had
haar tot vrouwe te hebben, maar voegde er bij, dat, zoo zij afkeer van hem gevoelde,
zij zich daarom niet boos moest toonen, maar het eerlijk en oprecht zeggen; hij zoude
er dan nimmer weder over spreken en in zijn geheele leven aan geene bruiloft meer
denken.
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Op eens door het levendigst gevoel overmeesterd, sloeg zij de armen om zijnen hals,
drukte luid weenend zijn hoofd aan haren jagenden boezem, en verborg eindelijk
haar beschreid gelaat aan zijne borst.
Ook Anna was diep getroffen. Vergeefs poogde zij te spreken, tranen versmoorden
hare stem. In plaats van woorden strekte zij de witte handen uit en legde die
kruisselings op de hoofden der gelieven, terwijl zij eindelijk haars zusters naam
stamelend uitbragt.
Door den toon, waarop Anna dien uitsprak en in welken Maja's door ziekte en
zielsaandoeningen nog ver verhoogde gevoeligheid een verwijt meende te hooren,
vloog deze op en stortte zich aan de borst harer zuster. De eerlijke, ongekunstelde
smid was naauwgezet, neen liever kiesch genoeg, om zich in dit oogenblik te
verwijderen en de beide meisjes alleen te laten.
Des avonds kwam hij weder, maar grievende smarte verbeidde hem op dezelfde
plek, van waar hij met de zoetste hoop was gescheiden. Maja lag aan de zijde harer
zuster te bed. Hare ziekte was zoo erg geworden, dat zij in hare ijlende koorts hem
niet eens herkende, die in droefheid verzonken aan hare legerstede genageld scheen.
Anna verzocht hem naar den priester te gaan!
Met een beklemd hart begaf hij zich naar diens woning, de leeraar volgde hem
terstond. Op den terugtocht moest hij den priester zijne ongelukkige reize verhalen,
en deze, die een droevig einde scheen te voorzien en alleen op Brand's aanhoudende
bede hem de kleederen van den bruiloftsbidder van het kerspel liet medenemen,
vermaande hem, zich geduldig aan Gods wil te onderwerpen.
Toen zij de hut binnen traden, zat Brand's moeder op de bank, en Anna
overstroomde met bittere tranen de ontstelde
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gelaatstrekken en levenlooze borst harer zuster. Terwijl de priester de vrouwen
naderde en der beide bedroefden eenige krachtige troostwoorden toesprak, stond
Brand verstomd aan de deur, de starende oogen op het lijk der geliefde gevestigd.
De priester wendde zich met zijne vermaningen eindelijk ook tot hem, maar in wilde
smart sloeg hij het hoofd tegen den post van de deur, zoodat het bloedde. Zijne
moeder rees op, drukte hem aan haar hart en trok hem op de bank naast zich. Zoo
wel zij als Anna baden hem op het aandoenlijkste, zijn gemoed tot bedaren te brengen,
terwijl de priester voortvoer, op ernstigen toon, beurtelings troostrijke en verwijtende
bijbelteksten uit te spreken.
Na de begravenis der gestorvene bleef Brand de ongelukkige zuster getrouw
bezoeken. Toen haar, door de tusschenkomst van den Proost, eene kamer in het
armenhuis werd ingeruimd, en zij daar heen zoude gebragt worden, verzette hij er
zich ernstig tegen. Hij ging naar de hoeve des priesters en verklaarde dat hij Anna
wilde huwen. Maar ofschoon dit niet door de geestelijkheid konde worden toegelaten,
verzorgde hij haar met broederlijke liefde, nadat hij het verlaten meisje bij zijne
moeder in zijne eigene woning had doen overbrengen.
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IX
De kerk van Onsala.
Eerste nachtmaals-viering.
‘Geef uw paard de sporen!’ riep mij mijn reismakker bij herhaling toe, terwijl wij,
in eene onverdragelijke sneeuwjagt, langs het eentoonig strand reden, aan de eene
zijde door de Noordzee, aan de andere door eene bruine rotsenketen begrensd; en,
spijt al mijn medelijden met het onschuldige beest, gaf ik eindelijk aan het verlangen
mijns vriends gehoor. Lach er om, zoo gij wilt, nog herinner ik mij niet zonder deernis
den blik van het arme dier, - het was of het mij verweet, dat ik meêdoogenloos den
prikkel in zijne beschuimde lenden dreef. Het was geene wreedheid, mijn hart sprak
er mij vrij van, - de donder ratelde reeds door het gebergte, - de wind stak hevig op,
- er was nergens in de verte eene boerenwoning te ontdekken; en toch geve de Hemel
dat geen vreemdeling op een'
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bedriegelijken lentedag weder zoo veel van eene magere en kleine Rozinante verge!
Nog zie ik haar voor mij, hijgende van den togt, door den bliksem verschrikt, de
manen in den wind geslagen, in verdubbelden draf het plein van de hoeve des priesters
oprijden; het was het einde van den strijd en de vergelding nabij!
Het zindelijk voorkomen der nieuwe stallen viel mij dadelijk in het oog en verrukte
mij; zoo het u bij diergelijke gelegenheid onverschillig geweest ware, zoude ik u
minder gaarne mijn vriend genoemd hebben, dan den jongen edelman, die mij
vergezelde. Elke beschuldiging over het doldriftig jagen, dat mij slechts half door
het opkomend onweder gewettigd scheen, bestierf op mijne lippen, toen ik hem zijnen
rijdknecht in den stal volgen zag, zijne hand er de drie kleppers streelend liefkoosde
en hij er niet aan dacht de witte vlokken van zijn gewaad te schudden, eer zij rustig
op het stroo lagen uitgestrekt. Verre van onbeschaafde hardvochtigheid, tintelde zijn
oog van vreugde, toen hij ons en hen het gevaar ontkomen zag, en ge bij zijne
toespraak de ooren vriendelijk opstaakt, edelmoedige dieren, die van wrok noch
veete weet!
De grillige wisselzin des Noordschen hemels, die ons, na een schoonen Meimorgen,
zoo guur een middag schonk, scheen voor mijnen vriend niets vreemds te hebben;
schoon hij in mijne oogen den aard van den Hollandschen bijna tot den rang der
Zuidelijke verhief. Ik moet echter billijk wezen en ronduit erkennen, dat, zoo die
onbestendigheid tot zijne schaduwzijden behoort, de vriendelijke herbergzaamheid
des priesters eene even eigenaardige lichtzijde van het Zweedsche volkskarakter
opleverde. Zoodra de goedhartige man ons van verre naderen zag, had hij zich niet
vergenoegd op den drempel zijner houten woning de ruiters af te wachten. Zelf het
hek openende, dat het plein zijner hoeve omsloot, kwam hij ons in de lange,
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besneeuwde dennenlaan tegen. Voorwaar, thans mogten deze te regt la parure de
l'hiver heeten. ‘Welkom!’ riep hij en nimmer klonk welkom zoeter, want grijze
wolken dreven, telkens naderend, dreigende langs den helderblaauwen hemel,
snerpend suisde de wind langs de kale berghelling.
‘Treedt binnen en verwarmt u!’ verzocht hij ons, en wij volgden hem
oogenblikkelijk in de kleine studeerkamer, waar het knappend hout reeds in den
kolomvormigen oven gloeide, die hier te lande in geen vertrek ontbreken mag. De
tafel was van ververschingen voorzien, de Concordans had voor eene flesch wijn,
de tinnen inktkoker voor een schotel koud wild plaats gemaakt. De eerste was Dry
Madera noch echte Porto, zoo als wij dien denzelfden middag, aan den disch van
mijnen gastheer gesmaakt hadden, en toch verkwikte ons een dronk van den sterk
met brandewijn aangezetten naamgenoot des laatsten. De bastaardbroeder miste den
purperen gloed, die mij in het fijn geslepen kristal weinige uren geleden aanlachte;
geen zilveren schild hing aan een' ketting van hetzelfde metaal om den groenen hals
der alledaagsche flesch, maar de koude, die onze vingeren schier verstijfd had, deed
het gebrek aan flavour vergeten. Het is den Zweden te vergeven, dat zij dikwijls en
stout den beker ledigen; een kluizenaar is onder die hemelstreek niet denkbaar.
Schoon de boekenkast des priesters weinig meer werken telde, dan men ook bij
den strengsten anachoreet zoude hebben aangetroffen, was hij er geen; de schuren
rondom zijne woning waren er te ruim voor; twee blonde knapen die hem vader
noemden, traden, de witte haren van het voorhoofd wegstrijkende, schoorvoetende
binnen.
‘Waar blijft moeder?’ vraagde hij den oudste. Sta mij toe u het antwoord schuldig
te blijven, even als de knaap het zijnen vader deed, en kies uit alle de bezigheden
der gade van
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eenen Proost, door Stjernstolpe niet onaardig geschetst, die uit, welke u voor uur en
plaats het geschiktst voorkomt:
'k Zie u vroeg naar schuur en keuken snellen,
Opgestaan bij 't kraaijen van den haan,
Om der maagd de worsten voor te tellen,
Of het volk bij 't karnen gâ te slaan; 'k Zie u 't vlas aan iedre spinster geven,
En ge vraagt of 't kalf ook voedsel mist?
Of nog al de kleene biggen leven,
Of het bier nog niet is uitgegist? Overstelpt door honderd bezigheden
Staat ge in zalig grootmoêrs leed'ren jak,
't Witte deeg tot bollenbrood te kneeden,
Of hangt meê de kaarsen onder 't dak, Ziet dan na, dat niets van 't vet te loor gaat,
Hoort met schrik de huisklok achtmaal slaan,
Neemt de koffijkan die op 't komfoor staat
En doet fluks er naar den Proost meê gaan;
Spoed u dan, zijn witte bef te stijven,
Maast zijn kous of strijkt zijn linnen goed;
Ziet nog eens of elk aan 't werk kan blijven
En rigt straks naar Lieven Man den voet,
Die, gewoon 't ontbijt van u te ontvangen,
Bij zijn Concordans geduldig vast;
Tot uw morgen-kus zijn bolle wangen,
En een hoen zijn grage maag verrast! -

Waarschijnlijk was het gebraden wild, ons door den Proost aangeboden, voor het
hartig ontbijt van dien morgen bestemd geweest. Dit bestaat bij de Zweden te zeven
of acht ure uit beschuit en koffij en te tien of elf ure uit een onvolkomen
middagmaaltijd, die mij immer den eigenlijken overtollig deed houden.
Wij dankten voor de heusche uitnoodiging, maar verzochten den leeraar zijne
dorpskerk te mogen zien. Mijn vriend had mij voorgeslagen die te bezigtigen. Het
schoone weder deed
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er hem des ochtends op aandringen; thans, nu wij de bui hadden doorgestaan, wilden
wij ten minste niet onverrigter zake terug keeren. Onsala's kerkherder was dadelijk
gereed aan ons verlangen te voldoen.
Toen wij buiten traden, leverde het plein een geheel ander gezigt op, dan toen wij
aankwamen. De sneeuw was gesmolten, - in den gloed der zonnestralen scheen het
Noordsche geboomte, om nog eene uitdrukking van mevrouw de Staël te bezigen,
mij het rouwgewaad des zomers toe, - een bladerrijke linde, midden voor het huis
geplaatst, verdiende alleen opmerkzaamheid. Onder een hoop snaterende ganzen
wandelden twee gele kalkoenen trotschelijk rond, de wedergekeerde lente had de
blaauwe duiven op nieuw haar hok doen verlaten, eene jonge geit sprong vrolijk
haren meester tegen.
Ik wenschte den geestelijke geluk met het welvarend voorkomen zijner woning.
‘Alleen door spaarzaamheid,’ verzekerde hij, ‘ben ik in staat, haar dat te doen
behouden; de tienden worden jaarlijks trager opgebragt en de priester veelal het
laatste betaald.’
Mijn vriend glimlachte, zijn oog op het rundvee vestigende, dat uit het veld naar
de ruime stallen werd gebragt. ‘Uw kerspel is niet van de slechtste,’ zeide hij.
‘Zeker hebben wij hier niet zoo veel kerken als in Skâne, waar men er, met de
helft minder, beter aan toe zoude zijn,’ antwoordde de geestelijke, ‘maar de zeevaart,
die vroeger ons dorp rijk maakte, neemt sterk af, en het bebouwen dezer steenachtige
akkers vergoedt de verloren goudmijn niet.’
‘Doch de leeken brengen nog immer getrouw hunne schatting op,’ ging mijn
plaagzieke vriend voort, ‘en anders, heer Proost! weet gij raad u die op te doen
brengen.’
‘Waar onwil weigeren durft, ja!’ hernam de priester, ‘maar
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waar onmagt weigeren doet, neen! De penning van weduwe of wees zoude in een'
doorgeboorden buidel komen!’
‘Braaf gesproken, Proost! gij zijt de man niet, die eene lijkdienst weigert, omdat
de voogden des ouderloozen knaaps de laatst overgeblevene koe niet willen afstaan.’
De geestelijke beantwoordde die toespeling op een onlangs in den omtrek
voorgevallen feit niet; - wij waren inmiddels aan de kerk gekomen, hij opende de
kleene poorte.
Een bont gezigt, voorwaar! Rood, geel en blaauw geschilderde kamertjes, langs
den muur gebouwd, schenen voor de aanzienlijkste toehoorders bestemd; eene
blaauwe galerij met gele randen, aan de linkerzijde, herinnerde aan de Zweedsche
kleuren. Uit het middenpunt des zolders daalde een sterke koorde lijnregt neder, daar
een levensgroote, gebeeldhouwde engel er aan was vastgemaakt, die in de eene van
de vleeschkleur geschilderde handen, in plaats eener bazuin, eene vergulde trompet
hield, terwijl uit de andere een papier woei, waarop wij in groote letteren de spreuk
zagen geschreven:
‘STAAT OP VOOR HET LAATSTE GERIGT!’
De priester wist mij niet op te helderen, tot wien dit woord, op deze plaatse gerigt
was; evenmin hier als elders worden in Zweden de lijken in het heiligdom begraven.
Waarschijnlijk was het, gelijk het altaar, een overblijfsel uit den Roomsch
Catholijken tijd; ter zijde van het schilderstuk, dat daarop prijkte, stond hier eene
sterk blozende hoop, en daar een bruinlokkig geloof; een lam met een vaandel, op
de zeven bondzegelen rustende, bekroonde het. Alles was overoud, met krullen en
versierselen overladen, gedeeltelijk bijna vermolmd. Op de schilderij, die den
Verlosser aan het kruis moest verbeelden, ontdekte ik Joannes en Maria met eene
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kleine dorpskerk in het verschiet; misschien had de kunstenaar door deze die van
Onsala willen aanduiden! Het beeld van den Zaligmaker zelf, veelligt op het doek
door de hand des tijds uitgewischt of verbleekt, was, in hout uitgehouwen, in de
plaats hersteld. Tusschen twee uitgedoofde waskaarsen, ter wederzijde van het outer,
waren de spreuken aangebragt:
‘DIT IS MIJN BLOED! - DIT IS MIJN LIGCHAAM!’
Een oogenblik vermeide ik mij in de beschouwing der profeten, op de galerij
afgeschetst; waarlijk de teekenaar had wel gedaan onder elke zijner scheppingen den
naam des bedoelden persoons te plaatsen; nimmer zoude het iemand ingevallen zijn:
den wraakheraut en bode des Messias!

onder die onaanzienlijke schare te zoeken.
De leeraar bemerkte dat de wansmaak mij hinderde. ‘En echter,’ sprak hij, ‘kan
een waarachtig genie deze, in uwe oogen, zoo zonderling uitgedoste kerk, tot een
boeijend en treffend tooneel maken. Kent gij de Eerste Nachtmaals-viering, een
dichtstuk van bisschop Tegnèr?
Ik gaf hem mijn leedwezen te kennen, in de kleinere Zweedsche steden geen
boekwinkel te hebben aangetroffen, waarin ik die werken had kunnen koopen.
‘En toch is ieder huisgezin een afschrift zijner meest algemeene verzen rijk. Slechts
de aanzienlijken koopen hier te lande boeken, en deze bezoeken beide Gothenburg
en Stockholm. Welaan, zal ik u eene proeve voordragen?’
Ik juichte het ontwerp toe en geloove dat Tegnèr meer reden had over de voordragt
van zijnen ambtsbroeder, dan over mijne stoutheid er u hier eenige fragmenten van
te vertalen, tevreden te zijn.
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Eerste nachtmaals-viering.
't Was op Pinkster, - 't lentezonlicht, schittrende aan het blaanwe zwerk,
Schoot een vloed van held're stralen op des dorpjens witte kerk;
Gloeijend blonken ze op den toren, op den weêrhaan van metaal,
Als de vuur'ge Aposteltongen eertijds in Jehova's zaal! Mei, met rozen om de haren, scheen in hoogtijds kleed gedaald, Vreugd en vrede suisde 't windjen, vrede en vreugde werd herhaald
Door 't veelkleurige gebloemte, door de klaterende beek,
En 't gevogelt' zong in 't lommer, 't loflied van de ontwaakte streek.
't Kerkhof was van vuil gereinigd, de oude poort met groen getooid,
Liefde en vriendschap hadden bloemen op der dierb'ren graf gestrooid,
Of ze om ijz'ren kruis gevlochten dat hun naam en deugd vermeldt: Zelfs d' aloude zonnewijzer, die op 't Godgewijde veld
Op een kleenen heuvel prijkte, langer dan een eeuw er stond,
Was versierd. Gelijk een grijsaard, 's dorps orakel, verre in 't rond
Vaak geraadpleegd, die bekransd wordt door zijn kroost en nageslacht,
Op den dag van zijn geboorte, stond in weidsche bloemenpracht
d' Oude wijzer, met de stifte wijzend op den steenen ring,
Weêr een uur tot d' uren voegend, die reeds d' eeuwigheid ontving!
Ook van binnen was de dorpskerk uitgestoft, geboend, versierd,
Tot zij schier een lagehend bloemperk, iedre bank een loofhut wierd;
Want op heden zou de landjeugd, 's hemels lust, - der oudren hoop, Zelf den duren eed vernieuwen, die gevergd was bij haar doop!
Waar op 't sneeuwwit vlak der muren aadlijk schild of wapen blonk
Zaagt ge een krans van sparrenloover en de statige eikentronk
Waar de stoel uit was gehouwen, die des Leeraars voet betrad,
Droeg, als Arons staf voor dezen, heden weder twijg en blad.
Ook de duive, aan 't bruine galmbord, was den feesttooi niet ontgaan,
Maar op 't outer had de vroomheid 't schilderstuk met loof belaên;
En als 't zonlicht door de wolken, brak der eng'len gulden schaar,
Met haar lange en blonde lokken, door den krans om 't hoog altaar.
Schittrend blonk de koop'ren kerkkroon, pas geschuurd, aan 't witte dak,
Daar reeds vroeg de hand des kosters lelies in de pijpen stak.
Eindlijk zweeg 't gebom der klokken, 't was op berg en dal gehoord,
En de zaamgevloeide schare wachtte 's Heeren heilig woord.
Hoort, daar ruischten, dof en statig, 's orgels toonen door 't gewelf,
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Als onzigtbre geestenstemmen, neêrgezonden door God zelf.
Ieders zin was 't aardsche ontstegen, als de Ziener in de wolk
Die den aardschen mantel wegwierp; en op eenmaal viel al 't volk
Krachtig in en zong een lofzang van de Davids harpe in 't Noord;
't Heilig lied stemde aller zielen tot een Godgewijd accoord!
Ziet, daar trad d'eerwaarde Leeraar, langzaam, 't Huis des Heeren in,
Vader noemde hem zijn kudde, was hij in den schoonsten zin!
Denkende ernst en christelijke eenvoud blonken op zijn aangezigt,
Even als op 't mos der graven 't zomeravondzonnelicht! -

‘Het tafereel is echter niet van overlading vrij te pleiten,’ was het einde mijner
lofspraak, die, gij betwijfelt het niet, van eene bede om de voordragt van het volgende,
vergezeld ging.
De leeraar was heusch genoeg daaraan te voldoen; maar mag ik op uwe
toegefelijkheid rekenen? Zie hier eene schets der kleenen, na het einde der
godsdienstoefening:
Maar na 't Amen trad de Leeraar van den preekstoel in 't choor
Ging hij, als de wijsheid d'onschuld, nu de jonge feestrei voor,
Plaatste regts de schaar van knapen, blond van haar en rank van leest,
En ter linker zij de docht'ren, die, schroomvalliger van geest,
Met ter beê gevouwen handen en naar d' aard geslagen oog,
Witte leliebloemen schenen, die een westewind bewoog.
Toen begon 't verhoor. - In 't eerste was verlegenheid en schrik
Merkbaar in der kind'ren antwoord, maar door 's vromen Leeraars blik
Dra bemoedigd, vloot Gods wijsheid uit der kleenen reinen mond
Als der beeken heldre golven over witten keizelgrond.
En zoo dikwerf Hij genoemd werd, wien heel d'aarde als redder looft,
Bogen dochteren en knapen, vol van eerbied, 't lokkig hoofd!
't Was een schoone groep! de grijsaard zag welwillend op hen neêr
En verklaarde hun eenvoudig elk geheimnis onzer leer;
't Echt verheev'ne is steeds eenvoudig. 't Zij 't u treffe in leer of lied!

De oogen des leeraars schitterden van heilige geestdrift toen hij voortging:
Maar de grijsaard klom naar 't outer en op eenmaal scheen hij toen,
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In een Godsgezant herschapen, 't aardsche van zich weg te doen;
Ernstig als de dood of 't oordeel las zijn blik de harten door,
En gelijk van verr' de donder klonk zijn stem der jeugd in 't oor.

Ieder mijner lezers herinnert zich zijne geloofsbelijdenis, maar denkbeelden, als de
volgende, over gebed en onschuld, zijn helaas! niet algemeen:
Welkom, welkom dan gij allen, wien de hemel zich ontsluit,
Welkom, gij, niet langer kindren, broeders! zusters! ons gelijk, Doch waarom niet langer kindren? hen behoort het hemelrijk!
't Schoonste beeld van God en menschheid, dat het bijbelboek ons biedt,
Zegt mij, is 't geen liefdrijk vader, die in allen kindren ziet?
Zalig zij die, rein van harte, vlek'loos wand'len voor den Heer!
Sterk als mannen, vroom als knapen, is de kern van Christus leer.
Schoon zich uit der kindsheid wijkplaats, vlug en zorgloos, thans uw voet
Naar de koele en donkre dalen van het volgend leven spoedt,
Dra verlangt en ziet gij treurig weêr naar 't onbewolkt verleên,
Naar de groene heuveltoppen, waar u 't uchtendlicht bescheen,
Waar de straf geen strenger trekken dan 't gelaat uws vaders droeg,
Moeders hand u werd geboden als uw hart vergifnis vroeg, Waar geen zonde 't nog bezwaarde, 't leven vreugd was en uw hand
Zich naar 's hemels rozen strekte bloeijende in dat heerlijk land!
Ziet mij, ik ben grijs geworden, 'k smaakte beide lief en leed,
Waant niet dat mij 't verder wandlen hooger wellust smaken deed, 't Waren bloemen op den akker mijner jonkheid reeds geplukt,
Wat me in meer dan zestig jaren ooit verblijd heeft of verrukt.
Neemt tot gidsen door dit leven dan de zaligende Twee,
Lieven! neemt Gebed en Onschuld uit die stille wijkplaats meê!
Onschuld is een gast des hemels, op des levens oceaan
Blijft het rustig in haar boezem, zij slechts sluimert in d' orkaan!
Kalm in 's werelds woest gewemel, dalen d' Englen tot haar neêr
Als zij eenzaam en verlaten d' oogen opslaat naar den Heer!
Onbewust van eigen schoonheid volgt ze ootmoedig en getrouw
Wie niet dwaas haar van zich afstoot, - gij, kent nooit hun wreed berouw!
't Stil gebed is onschulds broeder, bode tusschen mensch en God,
Als de balling droef terug denkt aan zijn vroeger, zalig lot,
Toen de zoon der eeuwigheden nog den boei des tijds niet droeg
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En hij onder schooner zonlicht, vrij de forsche wieken sloeg!
Dán wordt d'aard hem eng en drukkend, 't heimwee spreekt uit 's boezems zucht
En de boô stijgt door de wolken, in de vaderlandsche lucht!
Wen het leed den schouder neêrkromt en het graf ons heil verslindt,
Is het schoon tot God te bidden, Hij vertroost het klagend kind!
Maar 't is schooner, als de beker van de vreugde ons wordt geboôn,
Echte dankbaarheid ligt knielend aan de voeten van Zijn troon!
Is er eenig goed op aarde, dat geen gift is van den Heer?
Wat toch hebt ge niet ontvangen? Arme menschheid! kniel dan neer!
Met het dubbel driepaar wieken dekken d' Englen 't aangezigt
Voor wiens enkel woord: ‘Zij worde!’ heel een wereld riep in 't licht, De aard getuigt Zijn alvermogen, - 't ruime zwerk Zijn majesteit,
Volken rijzen en verdwijnen, starren langs 't azuur gereid
Vallen af, als dorrend loover, - d' eeuwen vinden 't eind der baan
Aan Zijn voet, - Hij telt noch ziet die, - wie zal dan voor Hem bestaan?
Vreeslijk is Zijn ernst, - de trotschen stort Hij met een oogwenk neêr.
Bergen huppelen als lamm'ren bij de gramschap van den Heer!
Doch wat vreest ge, lieve kleenen! die verschrikbre God der wraak,
Hij is ook de God der liefde! niet in 's aardrijks bang gekraak,
In den storm noch in den vuurgloed, in het windjen klonk Zijn stem,
Heel de schepping rust op liefde, alle liefde vloeit uit hem!
Slechts uit haar blies hij zijn adem in het sluimerende stof,
't Voelde in 't hart de vonk des hemels, zij ging mede uit Edens hof; O, verdooft haar niet, ze is goddlijk! liefde is leven, haat is dood!
En heeft menschenliefde grenzen, Godes liefde is eindloos groot!
Ook voor u gaf Hij zijn lieveling; in het vreeslijk: ‘'t Is volbragt!’
Klonk de blijde zegetijding tot voor 't laatste nageslacht:
Want de voorhang die, sints eeuwen, tusschen aarde en hemel hing
Scheurde en 't heir van bleeke dooden 't stille graf ontstegen, ving
Gretig 't woord op, dat, als lofzang, van der Englen harpe klonk,
't Was ‘Verzoening!’

Noch deze over den dood:
't Is der liefde tweelingbroeder, maar met ernstiger gelaat,
Kust hij slechts de bleeke lippen, als de geest dit stof verlaat,
En draagt liefdrijk den verloste naar des Vaders eeuwig huis;
Kindren! 'k hoor al reeds van verre zijner wieken zacht gesuis,
'k Zie zijn breede zwarte vleug'len, waar de star haar licht op giet
Die op 't ernstig voorhoofd schittert, kinderslief! ik vrees hem niet!
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Hij is d' engel der bevrijding, stomme erbarming, aan zijn hart
Aêmt mijn moede boezem ligter, wijken onrust, zorg en smart,
Ziet mijn aangezigt den Heere, zal ik God zien als Hij is!
Schooner zon dan 'k hier zag breken door der neevlen duisternis!
Zie 'k de lichten aller eeuwen, zij, die beide groot en goed
Schitterender baan betraden, dan bestemd was voor mijn voet,
Eedler, beter, reiner zielen dan de mijne; - voor Zijn troon
Staan ze in witte pleeggewaden, 't loflied rijst op hoogen toon
Van hun gouden harp; - Gods englen luistren naar die poëzij,
Dankbaarheid geeft 't offer waarde, 't menschdom voelt haar meer dan zij!

Wanneer gij, eer gij deze plaats bereiktet, het boek niet van verveling digt sloegt,
durve ik het wagen ook het slot af te schrijven; - de grijsaard besluit eensklaps, de
eerst op den volgenden zondag bepaalde avondmaalsviering nog dien dag te doen
plaats hebben:
Ligt dat mij, wie onzer weet het? dan reeds 't enge graf omsluit,
Of een uwer, als een lelie vroeg den stengel afgeplukt,
In zijn eerste lentedagen 't hoofd ter stille groeve bukt?
't Hart is warm! Wat zoude ik toeven? Heden nog mijn plicht vervuld,
Zoo geen morgen voor mij aanbrak drukte mij voor God de schuld!
Zegt mij, nieuwe hemelburgers, kindren! zijt gij thans gereed
't Plegtig, zinvol feest te houden, dat verzoeningsmaaltijd heet?
'k Heb dat heerlijk teeken allen, 'k heb het dikwerf u verklaard:
Reeds in d' eerste scheppingsdagen is de mensch van God ontaard,
Viel hij bij den boom der kennis, en diens oogverlokkend groen
Hangt nog immer over d' afgrond, 't hoofd verleidt en 't hart wil zoen!
Ziet terug, zoo ver 't geheugen nog van 't grijs verleên gewaagt,
Ziet vooruit, zoo ver verbeelding u op vlugge wieken draagt,
Overal verheft de zonde, schaamteloos, 't afzigtlijk hoofd,
Overal volgt haar verzoening, God zij in Zijn Zoon geloofd!
Ziet, volwassen was de zonde, maar verzoening sliep in 't hart,
Een herinn'ring uit den hemel, uitgewischt door rouw en smart,
Sliep als in de harp de toonen, eer haar 's meesters hand bespeelt,
Daarom daalde Hij op de aarde, Hij, der Godheid evenbeeld!
Door Zijn hand gewekt verrees zij, overwon in elken strijd,
Overwint nog, want verzoening duurt zoolang als aarde en tijd!
Neemt dan thans haar zigtbre teeknen, gij gevoelt hun hoogen zin;
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Voor wien 't licht des hemels opging, hebben zij den hemel in!
Brood en wijn verkondt vergeving aan 't gezuiverde gemoed,
't Is 't geloof dat d' aardsche vruchten hemelsch voedsel worden doet.
Liefde, God in voorspoed dankbaar, Liefde, God in lijden stil,
't Diep berouw dat weent en neêrknielt, d' in den strijd beproefden wil,
O, voor hen zijn schaal en beker vol van onverganklijk heil!
Maar wie hier onwaardig nadert, 't hart voor lage togten veil Menschen hatend, - God bespottend - hij weêrhoude nog den voet;
Schuldig zou d' onzaalge worden aan des Heeren vleesch en bloed!
Moog' Gij ons er voor bewaren, Gij, die alle dingen weet,
Heilge vader in den hemel! - Kindren, zijt ge thans gereed?
't Ja der kleenen stikte in tranen en hij las de beden voor
't Hart ontweld der vrome vaadren; 't orgel speelde en naauw ving 't oor
D' eerste klanken van den lofzang of het lied rees naar omhoog:
‘Lam dat 's werelds zonden wegdraagt! zend uw vreê van 's hemels boog!’
Bevend vulden 's grijsaards handen kelk en schaal met wijn en brood,
Tranen blonken in zijn oogen, toen hij z' aan de kiudren bood;
Maar 't was mij of 't middagzonlicht, dubbel schoon, door 't venster scheen,
't Groen geboomte boog zijn toppen, zacht bewogen, naar ons heen,
't Hooge gras op 't kerkhof suisde, en de jonkheid ('k zag 't haar aan)
Voelde (als eens ook ik) de leden door een rilling aangedaan,
Zaal'ger dan alle aardsch genoegen; zooals Stephanus weleer
Zagen zij den Hemel open, hier den Vader, daar den Heer!
Hoorden 't statig driemaal Heilig luid weêrgalmend aan Hun voet,
En ontvingen van Gods Englen d' eersten broederlijken groet.
's Leeraars werk was nu voleindigd, vrucht ontloken uit den knop,
Met den hemel in het harte rees de dankbre landjeugd op,
Wilde 's grijsaards handen kussen, maar hij drukte ze aan de borst,
Die de zorg van aller welzijn, lang en liefdrijk, had getorscht,
En leî toen zijn stramme handen zeeg'nend op het lokkig hoofd,
Van de schaar wier dankbre Hymne luid bij God zijn vroomheid looft!

‘Dat mag liefde voor poëzie heeten,’ sprak mijn vriend, ongeduldig de handen
wrijvende, ‘zij zoude ons bijna het hoofddoel van onzen togt doen vergeten.’
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En ons voorgaande, klom hij vijf of zes trappen af en wenkte ons hem te volgen; weldra bevonden wij ons in den grafkelder van een Zweedsch zeeheld, Lars
Gathenhjelm genaamd, in dit dorp geboren.
Twee zeer groote, uit heerlijk wit marmer gehouwene lijkkisten stonden voor ons,
op ieder harer boeide ons een Christusbeeld, dat de hand eens meesters verried; de
beide rustplaatsen zouden elken koninklijken grafkelder versierd hebben.
‘Hierin ligt Gathenhjelm en zijne gade!’
De gonden opschriften op de zijde der kisten, in Zweedsche en Latijnsche taal,
bevestigden het. Reeds in zijn negen-en-twintigste jaar had de jeugdige commandeur
ter zee de grens zijner aardsche loopbaan bereikt; er was iets aandoenlijks in zijn
verklaard verlangen in de kleene dorpskerk zijner geboorteplaats te worden begraven.
De laatste wensch van den woesten zeeman en stouten held, dezelfde, als die des
rustigen landmans, welke voor zijn verscheiden zijne kindskinderen zegenen mag,
- welk een raadsel is het menschelijk hart!
‘De kisten waren voor de koninklijke familie van Denemarken bestemd,’ verhaalde
de priester: ‘Gathenhjelm vond die in een der door hem op zee genomen schepen,
hij verzocht Karel den XIIde, de eene voor zich, de andere voor zijne gade te mogen
behouden.’
‘“Hij hebbe zijne tombe veroverd!” sprak de monarch die hem adelde,’ viel mijn
vriend in.
‘Niet verre van hier ligt de pachthoeve Gathan, waarop hij werd geboren; - boven
in het koor hangt zijn wapenschild.’
Wij bezigtigden ook dit, de jonge edelman vond zich gestreeld door mijne
oplettendheid, waarom zoude ik onbeleefd genoeg geweest zijn hem te zeggen, dat
velen onzer zeehelden prachtiger graven ten deel vielen? In het jaar van Gathen-
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hjelm's dood (1718) zonde het arme Zweden, ook aan meer uitstekende verdiensten
dan de zijne, geen hulde van dien aard hebben kunnen toebrengen; het IJzeren Hoofd
had zijnen Europeeschen naam, ten koste van zijn vaderland, gekocht. En hoeveel
lager staat Zweden, trots alle pogingen van Gustaaf den IIIde, buitendien niet, in alle
beeldende kunsten?
De priester noodigde ons uit, nog meer antiquiteiten te bezigtigen; eene doopvont,
die niets opmerkelijks had, was eene slechte aanbeveling. Ik riep mijnen vriend het
Spaansche spreekwoord toe, door den heere van Zuijlichem met:
Alle Papen-kappen,
Stoffen op haer lappen.

waarlijk Protestantsch vertaald; hij begreep mijne meening en dankbaar namen wij
afscheid.
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X
Schetsen uit Gothenburg.
Arfwed en Ebba.
I
De stad weleer en thans.
Gij moet daarom niet denken dat dit Zweedsche stadje, voor het overige,
halen kan bij de stad van Amsterdam. Neen, mijn Heer! Er is maar één
Amsterdam in de gansche wereld.
A. LOOSJES, Pzn., JOHANNES WOUTER BLOMMESTEYN.
Ik weet niet of het u als mij gaat, bij wien een onbekende geen' beter'
aanbevelingsbrief kan mede brengen, dan dat zijne gelaatstrekken iets gelijkends
hebben met die dergenen, welke mij dierbaar zijn, maar ik ben er zeker van, dat
Gothenburg u bevallen zoude, zoo gij eene Hollandsche stad fraai vindt. Plaats u met
mij aan het venster en oordeel.
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Het zijn de smeerige straten van het Zuiden noch de grillige woningen der
Middeleeuwen, welke zich hier uwen blik aanbieden. Zweden's tweede stad heeft
zoo min iets van het sombere als van het bogtige dier door ouderdom gerimpelde
schoonheden uit den riddertijd. Alles teekent vrijheid en orde, de geest des volks is
in zijne bouwkunst zigtbaar. Hoe genoegelijk staart het oog die breede hoofdgrachten
langs; hare regelmatigheid geeft haar een rustig voorkomen, en het frissche groen
van gindsch geboomte (om een paar zijgrachten heen geplant) ontneemt der stad al
het vervelend eentoonige. Wilt gij eene sprekende proeve dat onze voorouders bij
haren aanleg geraadpleegd werden? sla het oog op het geelachtig water, dat, tusschen
die ruwe granietsteenen heen, kabbelend voortstroomt. En al voldoet u, zoo min als
mij, de opmerking van een van Zweden's naïfste reizigers (C.P. Thunberg) dat water
het element is, hetwelk het varen in en rondom de Nederlanden zoo ligt en
gemakkelijk maakt, en de Hollandsche weiden zoo welig en grasrijk doet zijn, ge
zult mij toestemmen, dat onze vaderen hunne liefde voor de hoofdstof, waarop zij
zich vrij vochten, nergens verloochenden. Herkent gij hunnen bouwtrant in die kunstig
gewelfde sluizen van ijzeren leuningen voorzien, - in gindsche straat, die tot heden
den naam van die der Hollanders plag te dragen, en eerst thans, nu Zweden ons begint
te vergeten, in die der Koningin herdoopt is? Zie haar vooral in dat aantal huizen,
uit gele klinkers opgebouwd, welke langer dan een naam van de overeenstemming
zullen getuigen, die er nog in de vorige eeuw tusschen den smaak der beide volken
bestond. Maar Gothenburg is te rijk aan geschiedkundige bewijzen van den invloed,
welken Hollanders op haar lot uitoefenden, om er niet een oogenblik bij stil te staan.
Ik zoude gaarne van Gamla en Nya Lödese spreken, de
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beide voorgangsters dezer stad, maar de vreeze u te vervelen, wederhoudt mij.
Waarschijnlijk zullen zij u even weinig belang inboezemen, als de kasteelen, in de
dagen onzer Graven verwoest of verbrand, het een mijner vrienden doen. Hij zoude
gaarne de beoefening van dat deel onzer historie tot de studeerkamer beperkt zien,
en zit, zegt hij, liever aan zijn whistof ombertafel, dan zich in schouwburg of
verhandelzaal met die heele oude Heeren het hoofd te breken. Vertrouwelijk fluisterde
hij mij eens in het oor: ‘Waag u nooit aan Govert den Bultenaar en Floris den Vette,
zij gaan mij minder aan dan schoppen aas of ruiten koning, en van de honderd denken
er vijf-en-negentig over zoo als ik!’ En ik zoude mij onderwinden over de dagen van
Hans en Knut te spreken? Laat ons liever de geschiedenis van het eigenlijk
Gothenburg opslaan, en wees mij genadiger dan hij het wezen zal, zoo ik u ronduit
bekenne, dat er eene stad van dien naam was vóór de tegenwoordige, en dat ik liefst
met de oudste zoude beginnen.
In dien voormaligen burgt der Gothen, (zoo woordspelingen u lief zijn,) welke in
het begin der zeventiende eeuw, aan de overzijde van den Götha Elf, op het eiland
Hisingen door Karel den IXde werd aangelegd, en waartoe ook onze Staten bijdroegen,
bekleedde Abraham Cabeljaauw te gelijk drie ambten:
Gij raadt zijn afkomst uit zijn naam!

Minder dan tegenwoordig scheen men er dus in die dagen bezwaar in te vinden,
veelzijdige talenten veelzijdig aan te wenden en er veelzijdig partij van te trekken!
Hij was bestuurder der munt, burgemeester der stad en generaal-directeur der
visscherij. Maar het was noch om den klank van zijnen naam, dien mijn vriend zal
doen zeggen, dat hij wel
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meer van hem gehoord heeft, noch om zijne dochter, die als een ander Duifje de
minnares van eenen koning werd, dat ik niet met het Gothenburg onzer dagen begon.
Er is eene bijzonderheid aan die thans verdwenen stad verknocht, welke mij meer
dan haar overdeftige burgemeester en minder deftige burgemeestersdochter uitlokte
van haar te gewagen. De monarch, die haar deed aanleggen, stond er ten behoeve
der Hollanders vrije godsdienstoefening aan de Gereformeerden toe, en een paar
gevolgtrekkingen, uit dit besluit af te leiden, schenen mij niet onbelangrijk. Het waren
dus geene vervolgde Doopsgezinden of Remonstranten, wie de kerkgeschillen hun
vaderland deed ontvlugten, het waren waarschijnlijk leden der talrijkste gemeente,
misschien door winzucht aangedreven, maar wien het hemelsche meer gold dan het
aardsche, die het laatste niet zochten, waar het eerste gevaar liep! Voor mij, ik vinde
iets treffends in de blakende zucht naar gewetensvrijheid, ons voorgeslacht eigen,
waar het zich ook verplaatste. Helaas! alle pogingen, om meer van die kleene schare
geloofsgenooten te vernemen, waren vruchteloos, alleen haar zinnebeeld kan ik u
mededeelen. Het bestond uit drie leliën tusschen Doornen opwassende, met de spreuk:
Velut Lilium inter Spinas.

Dacht Vondel aan haar, toen hij zijnen bekenden regel tot lof van St. Ursel schreef?
Het hedendaagsch Gothenburg (gij verheugt u dat ik er toe overga) is rijker aan
herinneringen van dien aard. Zij dagteekenen van den aanleg der stad, die door
Gustaaf Adolf in 1618 gesticht werd. Elfsborg's vesting, aan den mond der Götha
Elf gelegen, was den Denen in handen gevallen, en de schrandere vorst doorzag al
het gevaar, dat de toenmalige stad bedreigde, zeer nabij den vijandelijken burgt, op
het
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eiland liggende, dat gedeeltelijk aan den vreemdeling toebehoorde. Hij besloot haar
te verplaatsen, en om u dit ontwerp niet al te gigantesk te doen voorkomen, is het
genoeg te zeggen, dat het oude Gothenburg slechts uit houten huizen bestond. De
overlevering wil, dat de monarch in den zomer van dat jaar, over dit gedeelte van
zijn grondgebied rondreed, om zijne keuze te bepalen. Hij weifelde lang, maar scheen
eindelijk de plek te hebben gevonden, die de verschillende vereischten in zich
vereenigde; van zijnen klepper afgesprongen deed hij den grond door zijn gevolg
onderzoeken. Welke zwarigheden zich opdeden, vermeldt de geschiedenis niet, maar
het volkssprookje schetst ons den koning als nog besluiteloos af, toen hij onwillekeurig
de oogen opsloeg en het volgend schouwspel zijne aandacht tot zich trok. Hoog in
de blaauwe lucht vervolgde een adelaar een naauwelijks zigtbaar stip, telkens daalde
het meer neder, weldra bleek het een kleene vogel te wezen, die de klaauwen van
den roover trachtte te ontvlieden. Een oogenblik en het aemechtig dier viel met
fladderende wieken voor de voeten des monarchs neder, als zocht het bescherming
bij hem, die geroepen was de beschermer van deerniswaardiger onschuld te wezen!
Gustaaf Adolf, zegt men, zag er een gelukkig voorteeken in en Gothenburg's ligging
was bepaald.
In hoe verre deze vertelling den held waardig is, wien Walter Scott het schild der
Hervorming genoemd heeft, zij het oordeel van den lezer overgelaten. In den mond
des volks schijnt zij nog lang te zullen leven, maar de oorkonden der stad bewaren
betere gedenkteekenen zijner wijsheid. De privilegiën van Gothenburg, den 4den Junij
1625 uitgevaardigd, bewezen volkomen, hoezeer de monarch verlangde, dat zij in
den handel de bron harer welvaart mogt vinden, en hoe juist hij de middelen wist te
kiezen, om dat doel te bereiken. Het was hem bekend, dat er een volk bestond, welks
vlijt en ijver den
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wereldhandel hadden veroverd, welks spaarzaamheid het zijnen onmetelijken rijkdom
waardig maakte, en Gothenburg's stedelijk bestuur werd verpligt, alle zijne besluiten
en afkondigingen, zoowel in het Hollandsch als in het Zweedsch te stellen, en voor
beide talen een secretaris te houden.
Ik ken geen dergelijk voorbeeld der invoering onzer taal op vreemden bodem,
eener zoo openlijke erkenning der voortreffelijkheid onzer stedelijke inrigtingen, en
niet zonder aandoening beschouwde ik, op het stadhuis dezer stad, het daar nog altijd
bewaarde Amsterdam's Privilegiënboek, dat welligt Gustaaf Adolf ten rigtsnoer
diende.
Was het ook deze Hollandsche geest, die den koning beloven deed, dat zijne
krijgsoversten geene brieven der inwoners dier stad, onder welk voorwendsel ook,
zouden mogen ophouden of openen; en geen hoofd der bezetting het regt zoude
hebben de lezing der door hen ontvangene te eischen? Ik kon mij niet weêrhouden,
bij die belofte, aan den weêrzin tegen oorlogslieden te denken, die de handeldrijvende
vaderen zoo eigen was, en mij een generaal uit de school van onzen Maurits voor te
stellen, die dit besluit als eene schennis zijner regten onder den voet vertrapte.
Hoe het zijn moge, de monarch bepaalde zijne pogingen voor de welvaart der
bewoners zijner nieuwe stad niet tot het opsporen eener enkele bron. Hij wilde zoowel
hunnen landbouw als hunnen handel verbeteren, en het was wederom ons vaderland,
dat het zijne er de voorbeelden toe aanbood. Zoo zich binnen de muren der vesting,
- Gothenburg's ligging en de geest van dien tijd geboden er een versterkten burgt
van te maken, - de Noordsche tong had moeten gewennen het Hollandsche woord
Schepenen uit te spreken, in Schöffen verbasterd; de velden buiten hare wallen werden
door Hollandsche boeren van ägor en äng in landeriër herdoopt. Het is een
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woord tot heden alleen in de omstreken van Gothenburg in gebruik; zijne afkomst
van onze landerijen behoeft wel niet te worden aangewezen. Die weiden werden aan
onze landgenooten afgestaan, ten einde, in Zweden, onze wijze van boter en kaas te
maken, in te voeren. Ik weet niet of de leermeesters onhandig, of de leerlingen
onoplettend waren, maar het nijver Noord- en het schilderachtig Zuid-Holland zij
gerust, dat er van die zijde geene gevaarlijke mededinging te vreezen is.
Betwijfel daarom niet, dat vele onzer voorvaderen
met pelgrimsstaf en waterflesch

herwaarts trokken. De geschiedenis van Gothenburg bewaart nog in den naam van
haren eersten burggraaf, in 1626 benoemd, dien van eenen Hollander, Jacob van Dijk
geheeten. De eerste president van het stedelijk bestuur dezer stad was insgelijks een
landgenoot, Jacob Hoefnagel en Lodewijk de Geer1... maar waartoe die dorre naamlijst
verlengd? Gedurende mijn verblijf alhier las ik, op twee huizen, nog de volgende in
steen uitgehouwen spreuken. De eerste was dat woord, hetwelk zoo geheel onzen
volksaard teekent, die zich in zijne burgerlijke woning, aan zijnen ruimen haard, in
den gemakkelijken leuningstoel, zoo wel gevoelt. Rolt u nog het rijmpje niet van de
lippen? - het huisselijk:
Oost, West,
T' Huis best!

Het is niet de gloeijende verrukking van den bewoner des Zuidens, die u van zijne
zon of zijne bergen spreekt, - niet

1

Zie over de verdiensten van dezen voortreffelijken man het keurig boeksken, zijnen naam
den titel dragende, in 1834 te 's Gravenhage en te Amsterdam, bij de Gebroeders van Cleef
uitgegeven.
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de forsche zoon van het Noorden, wien zijne onmetelijke ijsvelden dierbaar zijn
geworden, omdat er dwang noch willekeur zetelen, en zijne vrijheid er geene andere
grenzen kent, dan zijn' lust; - het is de Hollander, die zich overal te vreden gevoelt,
waar hij gade en kinderen gezellig en welvarend om zich heen ziet; de wereldburger
in eene eeuw, die nog aan geen wereldburgerschap dacht!
Thomas Moore bewondert (ik meen in zijn Journey to the United States) de koele
wijsbegeerte, door onze afgezanten van vroegeren tijd aan den dag gelegd, die de
zonderlingste verwijten en ongerijmdste verhalen, welke men hen bij wijle deed, met
het echt laconische: ‘het is mogelijk,’ met het bedaard verstandige: ‘wij zullen het
onderzoeken,’ beantwoordden. Het andere rijmpje, door mij aangetroffen, doet mij
niets op dien lof afdingen. Integendeel, het draagt blijken van nog droeviger ervaring
der grenzen onzer kennis, en getuigt van nog somberder levensbeschouwing. Wat
dunkt u?
Eer wij wat weten
Zijn wij versleten.

Welk een tijd, waarin men den moed bezat, met de zijnen het vaderland te verlaten
en in een vreemd gewest zijne tenten op te slaan, het harte van zulke overdenkingen
vol! Voorwaar, het geloof is een levenwekkend beginsel!
Er zijn veelligt twee eeuwen verloopen, sinds deze spreuken in die steenen werden
uitgehouwen, geloof niet dat de zeden onzer landgenooten zoo diepe, zoo
onuitwischbare sporen in het karakter der inwoners hebben nagelaten. Helaas! het
Hollandsche der stad nog eigen, bepaald zich bijna alleen tot hare ligging en
bouwtrant; het overige is anders geworden, en zelfs deze laatste... vergeef mij den
langen omweg, en plaats u nog eenmaal met mij aan het venster.
Neen, het is niet het bedrijvig gewoel op gindsche markt
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vol zonderling uitgedoste boeren en boerinnen, die u hier de vruchten van hunnen
akker, daar de vruchten heurer nijverheid aanbieden, dat ik u wijzen wilde. Die
aardbeziën, op de bruine berghelling in het wilde gegroeid, en door gindsch blond
knaapje in dat korfje bijeengezameld, - dat grijze linnen door de handen dier stevige
deerne geweven, - deze schepels koren en zijden rookspek, waarover een huisvader
met een' ouden boer onderhandelt, het zijn niet de voorwerpen, op welke ik uwe
aandacht wenschte te vestigen. En echter de tegenstelling zal te sprekender zijn, zoo
gij het oog van deze groepen, op de statelijke paleizen rigt, welke u van alle zijden
omgeven. Die rei van aanzienlijke huizingen, met breede poorten en vijftien en
twintig vensters, drie en vier verdiepingen hoog, zij geven u een grootsch denkbeeld
van den rijkdom hunner bewoners. Gij zijt bijna gereed Gothenburg voor een
Noordsch-Venetië te houden. Inderdaad, wanneer breede trappen tot dien waterspiegel
geleidden, - indien gondolaas door die grachten voeren, - zoo de heldere maan van
een Zweedschen nacht het tooneel bescheen, de begoocheling zoude volkomen wezen.
Maar beide steden gelijken elkander, in een droeviger opzigt, zoo zeer, dat de waarheid
der opmerking mij hare onbescheidenheid doet minachten: het is de gelijkheid des
vervals!
Venetië ziet hare marmeren paleizen, die gedenkteekenen van roemrijke en
voorspoedige dagen der handeldrijvende edelen, tot puinhoopen instorten, voor
afbraak verkoopen, naar het verre Engeland weg voeren! Gothenburg hield van haren
onmetelijken handel, gedurende het continentaalstelsel, van haren rijkdom, niet op
Hollandsche wijze gewonnen en even weinig op een Hollandsche wijze besteed,
slechts die trotsche gebouwen over. Maar de schimmen der Faliero's, der Doria's en
der Foscari's zouden toornig op ons mogen nederzien,
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zoo wij de grenzen der vergelijking verder wilden uitbreiden. Er zijn een paar trekken
in de sombere schilderij, die de Ziener in Babel van den val van Tyrus ophangt, welke
mij toeschijnen een keurigen omtrek van het verschil tusschen beide steden te kunnen
leveren. Tot het dartel, minziek, zangerig Venetië zoude hij gezegd hebben:
‘Zo sal ick het gedeun uwer liederen doen ophouden ende het geklangh uwer
harpen en sal niet meer ghehoort worden!’
Maar het eensklaps rijk geworden en door de weelde verbasterd Gothenburg had
hij verweten:
‘Ghy hebt uwe wysheit bedorven van wegen uwen glans; door het onrecht uwes
koophandels hebt ghy uwe heyligdommen ontheylight!’
Billijkheid gebiedt er bij te voegen, dat de leeuw van St. Marcus eeuwen van glorie
over zijne burgers zag aanlichten en ondergaan, dat de Gotha-leeuw slechts dagen
van twijfelachtig eerlijke winst beleefde. De burgers der eerste stad mogten hunnen
voorspoed aan hunne verdiensten toeschrijven; die der tweede was een louter toeval,
hen door de gril eens veroveraars aangeboden. Geen tiende deel van het derde geslacht
dergenen, die gindsche hooge daken deden oprijzen, zal er meer door worden beschut!
Gestrenge les voor hen, die rijkdom, hoe ook verkregen, voor eene onfeilbare bron
van geluk voor kinderen en kindskinderen aanzien!
Er zijn uitzonderingen van dat algemeen verval, en ik weet niet wat mij weêrhouden
zoude, er u dadelijk verscheidene te doen opmerken, in den drom van kooplieden,
die zich ginder naar het stadhuis spoedt, om er in een van zijne zalen beurs te houden,
zoo ik haar zelf niet moest bezoeken. Wilt gij eene korte beschrijving er van? Ce
n'est qu'une idée de bourse, zoo als de paarden van den gierigaard van Molière slechts
idées de chevaux waren.
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Tot wederziens dan en dat veelligt aan de tafel van een' rijken koopman, die heden
mijn gastheer wil zijn, daar een diner hier, als elders, de vervelende beantwoording
van een' recommandatiebrief is.

II
Een diner bij een zeehandelaar.
On fronde les diners et l'on dine partout.
DELAVIGNE, L'école des vieillards.
Wij hadden eenige oogenblikken met gevouwen handen en half geloken oogen achter
de rondom de tafel geplaatste stoelen gestaan, - wij bogen ons voor onze
wederzijdsche buren en het Zweedsche gebed was geëindigd. Verre zij het van mij
te willen beweren, dat de heele lieve, die ik uit de voorzaal in de eetkamer had geleid,
niet inderdaad bad; het nijdig floers der blanke oogleden bedekte voor het minst de
heldere starren, zoo even door mij bewonderd, en die in den stijl van Hooft, te regt:
Blixemschuitjes, vroolijke ooghjes,
Helderschitterende looghjes,
Die, met glimpen, van uw smalt
Boven 't goudt der starren bralt,

zouden hebben geheeten. Maar of de deftige kamerheer zijner Majesteit, met zijne
vele ordeteekenen, aan mijne overzijde geplaatst, - of deze jonge officier der
koninklijke lijfgarde te paard, - of die bleeke, teringachtige, maar geniale Zwitser,
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door den handel aan dezen uithoek der wereld gekluisterd, - of de gastvrouw zelve
het deed? décide si tu peux! Voor mij, ik wil bekennen dat ik niet mede bad, al laakt
gij - en ik ben verre van u daarom gestreng te noemen, - een voor minder verheven
indrukken te ontvankelijk gemoed. Helaas! mij is geen geest ten deel gevallen, die,
wat hem omringe, met de vlugt eens adelaars zich boven het aardsche verheft. Ik
behoef stilte, afzondering, eenvoudigheid van disch, de witte wanden eener hoofdkerk
of de plegtige eenzaamheid van een woud, om tot Hem te naderen, die is, was en
wezen zal, en van Wien ik, met mijnen vriend Lamb, niet geloove, dat Hij bij zulk
een schouwspel van overdaad voegzaamst wordt aangeroepen!
Die geestige humorist zoude echter, in Zweden, zijne proeve Grace before Meat
niet geschreven hebben; er was een bisschop aan tafel, maar hij wierp zich niet tot
voorbidder op en wierd er evenmin om verzocht. Het was eene sprakelooze ceremonie,
ziehier waarom ik er werktuigelijk deel aan nam. Een oogenblik te voren had ik
geschertst over de zonderlinge gewoonte, hier in zwang, in een' hoek der eetzaal eene
kleine tafel te plaatsen, waarop gij 's lands likeur, bränvin, en boter, brood, ansjovis
en wat niet al, tot radijs toe, geplaatst ziet, en van welke de gasten, eer zij tot de
plegtigheid overgaan, naar verkiezing nuttigen. Ge zijt beleefd genoeg, hoop ik,
onder die gasten niet het schoonste gedeelte van het menschelijk geslacht te rekenen?
Bränvin op de
Lodderlijke, lieve lipjes:
Tandetjes, albaste klipjes,
Daar het hobbelende boot,
Van mijn hart op stukken stoot;

op de lippen mijner in een hemelsblaauw gewaad uitgedoste schoone, het ware om
van te gruwen! Slechts tot de heeren
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bepaald, was evenwel het tooneel weinig in overeenstemming met de prachtige
eetzaal, de roodzijden kussens en de rijk gedekte tafel; en daar ik, van Sterne's geheim
zich overal bemind te maken, nooit regt partij wist te trekken, spotte ik met dat aantal
zich om een sup (snaps) verdringende Cavaliers. De mij voor dien dag toebedeelde
jonkvrouw verdroeg den eersten aanval geduldig, daar ik dien door eene lofspraak
over het ‘kruivend goudt’ dat om haar hoofd flonkerde, getemperd had, doch toen
ik zweeg van die
Geestezweepjes, wispeltuurtjes,
Daar de Min af leert zijn kuurtjes,
Peesjes tot zijn boogh af dreit,
Netjes ende strikjes breidt
Om de minners te belaagen,

en haar vroeg welke panacée toch in die gele flesch was, welke bijzonder de
lievelingsdrank der oudere heeren scheen te wezen, antwoordde zij, kort af:
‘Cholera-Süpen, Herre!’
‘Eene heerlijke speculatie,’ zeide ik, ‘de man die het uitvond moet schatrijk
worden.’
‘Tobacksröken,’ sprak zij en waarlijk vaderlandslievend, was zij gereed mij te
zeggen, dat wij Hollanders onbeleefd genoeg zijn in gezelschap van dames te rooken,
maar vervolgde niet, want daar ruischte het door de zaal en zij vouwde de handen;
eene seconde later waren ook hare oogen geloken.
Nog eens, ik ben verre van te beweren, dat zij Cholerasüpen en Tobacksröken in
het volgend oogenblik niet vergeten had, maar ge zult het mij toch niet euvel nemen,
zoo ik uiterlijk hare houding nabootsende, in waarheid de stemming van haren geest
niet deelen kon? Echter heb ik, goede natuur! mij anders niet te beklagen dat ge mij
te weinig mobiliteit schonkt.
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Onwillekeurig viel mijn blik op de schitterende starren en kruisen, waarmede de
borst van mijn' overbuurman bezaaid was. Ge weet niet half hoeveel eerbied mij zulk
een schouwspel pleegt in te boezemen! Welk eene reusachtige verdienste, dacht ik,
die de blikken van zoo vele monarchen heeft tot zich getrokken! Drie Zweedsche,
een Beijersch, twee Russische ordeteekens en de overige, misschien, van het op
verdiensten zoo keurige Spanje of het met kruisen zoo karige Frankrijk! Welke
verscheidenheid van talenten! Het is mogelijk dat zij van mogendheden van minder'
rang waren, die mij onbekende cieraden, want schaamrood kom ik er voor uit, dat
ik niet weet te bepalen, hoe er die van het Schiereiland uitzien en de droes moge de
verschillende Fransche onthouden, ils changent de couleur comme de chemise. Maar
al waren het linten van den Shach van Perzië geweest, de negen malen ridderlijke
man won er door in mijne schatting, want zijn onbeduidend gelaat zonk weg in den
stralenkrans, waarmede zijne borst omgord was! - Verblind wendde ik mijne oogen
van hem af, daar was al weder iets glinsterends, doch van minder allooi; eene hand,
wier mouwspanden met goud borduursel pronkten, boog een paar lange, bruine
knevels sierlijk om, maar ik houde niet van Chineezen en staarde al verder. - Arme,
bleeke jongeling! waarom was het als of uw pijnlijke blik, uit het venster op de bruine
bergen starende, die deze stad alom omgeven, mij toeriep: ‘Ook gij zijt verre van uw
vaderland, gij ten minste kunt mij verstaan! Zulke naakte heuvelen omringden mij
in mijne kindsheid niet, de wijnstok slingerde zijne weelderige ranken om mijn wiegje
heen en in schaduw van zijn loover zat mijne moeder aan mijne zijde, en staarde
weemoedig naar die hooge Alpen, over welke mijn vader nimmer terug mocht keeren!
Onbekommerd speelden mijne zusjes aan hare voeten, hier heb ik moeder noch
zusjes!’ Want zoo min de bruin-
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oogige maagd als de vrolijke weduwe, la veuve d'un an, naast welke hij geplaatst
was, schenen hem belang in te boezemen. Vergeefs bewees de laatste dat het ook in
Zweden waarheid is:
Entre la veuve d'une Année
Et la veuve d'une Journée
La différence est grande. On ne croirait jamais
Que ce fut la même personne,
L'une fait fuir les gens et l'autre a mille attraits.

Helaas! hij scheen haar niet op te merken. Ik deed het hem painfully, maar het was
eene figuur die ik liever op een zomeravondwandeling in Slottskogen dan aan een
vrolijk middagmaal ontmoet had, en verder ziende, ontmoette ik een enkel oog, het
was dat der gastvrouw! Hooft's beschrijving der prinsesse Eboli viel mij dadelijk in.
Gij herinnert u die misschien niet? De vrouw, die met de tooverij haarder treken het
mangel van de helft haars gezigts wist te boeten? Ach! waarom hield deze niet, zooals
gene plag te doen, de blinde weêrgae altijd beloken, dekkende de doovekool met een
plaasterken van zijde, zilvere ofte goude laaken en het wel zinlijk wisselende naar 't
kleedt, waarin zij te voorschijn quam. Dat zaamgeknepen oog van mevrouw K.,
welks breede wenkbraauw de afgrijsselijkheid vergeefs zocht te verbergen, was niet
uit te staan, en haar opschik deed het gebrek slechts te meer opmerken. En echter
zegt men, dat er een tijd was, waarin zij verovering op verovering behaalde, en haren
man zich geenesdings kreunende... Zijn de Eboli's dan van alle eeuwen en....? De
stoelen werden verschoven, wij zetteden ons aan tafel.
Dat zij arendsvleugelen hadden, die oogenblikken in welke de soep wordt rond
gezonden, en waarin de belagchelijke stijfheid, in den ganschen kring heerschende,
slechts voor die oplossende vloeistof schijnt te wijken! Hier zullen zij u ten
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minste niet lang vallen, het staat aan mij u voor te dienen, de visch is genuttigd, de
champagne bruischt in het glas! Ge zoudt mij weinig kennen, zoo ge niet geloofdet,
dat de jonkvrouw aan mijne regterzijde mij zeer voor haar innam, door den knecht
bij het inschenken er van geen weigerend teeken te geven, maar het fijne glas even
aan hare lippen te brengen om het moussante deel van het vocht smaakvol te proeven.
Het is de nektar waarvan de ouden droomden, een drank, welken lord Byron (hij,
die vrouwen zoo ongaarne eten zag) Aholibamah en Anah had mogen aanbieden,
zonder er die minnaressen van Samiasa en Azaziël het decorum door te doen verliezen.
De blozende dochter van het boersche Wermeland, aan mijne linkerzijde gezeten,
waagde er zich niet aan; inderdaad hare koonen waren rood genoeg zonder dien
stimulus, het koude bier, dat Oden en Thor in Walhalla drinken, zoude haar ligter
verleid hebben!
En toch was er eene schoone in den kring der gasten, die dezen hemeldrank
versmaadde en er in mijne schatting niet door daalde, wier beeld ik honderdwerf
liever schilderen zoude, dan dat der witte roos of doffe veldpionie, tusschen welke
ik mij geplaatst zag. Zoo vergelijkingen in den Oosterschen smaak u bevallen, stel
u eene ranke lelie, liever nog een' jeugdigen populier, voor, die zijne bleek zilveren
kruin bij iederen ademtogt des winds zachtkens wiegelt, maar aan die gedurige
bewegelijkheid iets waardigs en statigs huwt, en ge hebt een denkbeeld der rijzige
gestalte en der aschkleurige blonde haren van de twintigjarige Ebba. U eene
beschrijving te geven harer groote sprekende oogen, vol van onschuld en liefde, van
den keurigen omtrek van haar gelaat, dat aan Diana denken deed, ik zoude het vergeefs
beproeven. De laatste vergelijking brenge u echter niet te zeer de koele jagtgodesse
voor den geest, die liefst verboden vruchten plukte;
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Ebba vereenigde met de regelmatigheid harer trekken eene schuldelooze coquetterie.
Frons er het voorhoofd niet om, het mogt u gaan als een mijner kennissen, die gaarne
over behaagzieke meisjes (dus verhollandscht hij die Fransche eigenschap) den staf
breekt en echter in gezelschap de heel zedige, heel onnoozele onuitstaanbaar vindt.
Wij mannen zijn onregtvaardige regters; wij eischen van de vrouw dat zij bevallig
zij, neen het doel hares levens vinde in de moeijelijke taak een' onzer te bevallen, en
de minste overdrijving der arme veroordeelde is ons een gruwel! Maar het is alsof
ik eene verdediging van Ebba schrijven moest; - geloof mij, in zulk een geval zoude
onze Amsterdamsche Kruseman haar beste pleitbezorger zijn; de volgende
tentoonstelling zoude u allen doen bewonderen.
Verg mij niet dat ik u eene schets der onbeduidende tafelgesprekken geve, welke
de verschillende geregten, die zich gelukkig genoeg snel opvolgden, hadden moeten
kruiden. Mevrouw K. bezat wereldtoon genoeg, om ieder harer gasten gedurende
het maal, eene douceur te zeggen. Zij gevoelde er natuurlijk onbegrijpelijk vele
vreugde over, mij ten harent te zien. Ik liet het bij de eer blijven, want tusschen de
witte Thilda en de roode Christine, van wie de eerste drie-zestiende en de laatste
een-zestiende tot het gesprek bijdroeg, moet ik er bij wijle als de verpersoonlijkte
verveling hebben uitgezien. Eisch evenmin dat ik u eene lijst der geregten zelve
mededeele, de kenschetsendste trek der Zweedsche keuken is een overvloedig gebruik
van suiker en zult; eene gewoonte, wier verdediging ik gaarne aan de gastronomen
van Svithiod overlate. Rundervleesch en kalfsvleesch, - wild en pasteijen, - bruin en
wit gevogelte, - alles was zoet, zoeter, en zoetst, de geheele trap der vergelijking. En
dat is het land der kracht, hoor ik u uitroepen. Eilieve! ge zoudt er niet aan twijfelen,
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zoo gij den eetlust der gasten gezien hadt. Wanneer ik drie dagen gehongerd had,
zoude ik nog te veel schroomvalligen eerbied voor mijne maag hebben, om haar aan
zulk eene overdadige beproeving te wagen.
Ik zoude eene koperen keel moeten hebben, om u alle de namen op te noemen
dergenen, die beleefd genoeg waren mij, naar 's lands gebruik, uit te noodigen, een
glas wijn met hen te drinken. Maar ik heb er geene longen naar om u de Skâl (toast)
van dezen Commerce-Râdet en gindschen Generaal-Consul, dien Lagman en genen
Öfverste te herhalen, en eene invocatie aan de een of andere godesse is in proza iets
ongehoords. Mijne bleeke jonkvrouw was ondeugend genoeg op te merken, dat deze
bewijzen van vriendschap mij zeker verdacht zouden voorkomen, daar zij den heeren
zoo treffelijk eene gelegenheid aanboden, zelf veel wijn te drinken. Voorwaar het
had er iets van, want graaf noch baron verschoonde mij, het regende Skâlar! misschien
verwondert gij u nog meer over de titels dan over het feit. Inderdaad ik was bijna de
eenige die geen' titel had, en dacht dikwerf aan het antwoord dat een Noorweger, die
in deze zwakheid niet deelen, aan een' Zweedschen politie-beambte gaf. Deze vraagde
hem, welk een' titel hij droeg of welk ambt hij bekleedde? ‘Ik ben zoo min Kongl.
Majestets Stats-Sekreterare als Kammar-Collegiums-President en even weinig Stora
Tulkantorets Notarii als District-Chêfens Assessor,’ gaf de knorrige Berger koopman
ten antwoord, ‘ik behoor den koning noch den staat, ik behoor aan mij zelven.’
Ik zeide zoo even dat ik de eenige was, die geen' titel droeg; vergeef mij, ik vergat
drie of vier Yankees. En wie zoude hen niet hebben vergeten, die ernstige automaten,
welke aan de boorden van den Mississippi of de Orinoko zaamgesteld, (want ik
geloof nooit dat zij in eens geboren
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worden) met hunne schepen den Oceaan in allerlei rigtingen doorploegen (het is een
woord onzer dichters, mijn waardste)! Zoo zij niet hadden gegeten, ik zoude gedacht
hebben dat onze gastheer, die zulk eene veelsoortige verzameling aan zijnen disch
vereenigde, door middel van hen, op eene nieuwe wijze, die Egyptische koningen
had willen navolgen, welke altijd eene mummie aan hunne feestmalen deden
voorzitten. Deed ik hen misschien onregt, met hen over hun stilzwijgen hard te vallen,
daar zij ondanks alle hunne heelheid, de gastvrouw verzochten, de eer te mogen
hebben met haar een glas wijn te drinken? Si le vase est plein il déborde, zeg ik met
Rousseau, en men moet, terwijl gij aan tafel zit, eene speld kunnen hooren vallen,
indien gij met die enkele pligtpleging voor een' ganschen middag te vreden zijt! Dat
zelfde hadden zij zeker voor weinige dagen der gade van den eersten zeehandelaar
in Triest, in Gibraltar en in Amsterdam (de plaatsen van waar zij kwamen) ook
gedaan, beleefdheid genoeg, om mede door de wereld te komen voor een'
scheepskapitein van een handeldrijvend volk! Waartoe zouden zij zich om iets anders
bekommeren? Toen ik hem, die de laatste plaats bezocht had, eenig nieuws uit mijn
vaderland vroeg, was zijn antwoord: ‘All the same, Sir!’ Acht dagen later las ik in
de nieuwspapieren eene schets der verrukking van Amstels burgerij, bij het wederzien
van den held, die in mannelijken leeftijd den roem handhaafde, door hem in zijne
jongelingsjaren op het oorlogsveld behaald; de Amerikaan had dit schouwspel
bijgewoond, en hij zeide: ‘All the same, Sir!’
Het tafelkleed was weggenomen, Porto en Maderawijn hadden voor Hochheimer
en Marcobrunner plaats gemaakt; de bedienden verlieten de zaal, een jong edelman
verzekerde eene bedaagde freule, half hoorbaar, dat het thans niet meer naar den stal
rook. De aanmerking, ondanks het levendiger gesprek, een
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nageregt eigen, door mij verstaan, teekende eenen armen adellijke, die den koopman
zijnen rijkdom benijdde, en in een der dienstbare geesten den koetsier of den lijfknecht
des vermogenden handelaars had herkend. Hooggeboren dwazen, zoo als don Ranudo
Di Collibrados, zijn in Zweden niet zeldzaam. Onedelmoedige belooning der
gastvrijheid, met hoe weinig regt zoude zich uw slagtoffer over die beschimping
hebben mogen beklagen; waarom joeg hij de glorie na, excellenties, baronnen en
graven aan zijne tafel te zien?
‘Foei! welk eene burgerlijke bekrompenheid,’ zeide mijne lieve van dien middag,
toen ik eene aanmerking van dien aard wagen dorst, ‘de oudste dochter van den
gastheer is met een' edelman gehuwd.’
‘En de schoonvader betaalde de schulden van den aanstaanden zoon,’ zeide het
Wermelandsche natuurkind, op vertrouwelijken toon, ‘hij woont in onze buurt en
lijdt veel aan jicht.’
Verklaarden die weinige woorden de geestdrift, waarmede een drietal jonkers,
eene andere dochter des huizes hun hof maakten, en ook den ernst, misschien,
waarmede de gastheer van tijd tot tijd het fladderen dier vlinders aanzag? Ik durf het
niet beslissen, want eer ik mijne opmerkingen konde voortzetten, hief ieder zijn glas
op, en na de dankzegging voor het overdadig onthaal keerden wij in de voorzaal
terug.
Van mijnen zoeten last ontslagen, voegde ik mij bij Ebba, moedwillig verzuimende,
naar Zweedsche wijze, de gastvrouw de hand te kussen; waarom droeg zij niet een'
handschoen? Indien Ebba de gastvrouw geweest ware, ik had het eene allerliefste
gewoonte gevonden, - zoudt gij 't haar gezegd hebben? - Een ongehuwd man, van
middelbaren leeftijd, in wien ik, toen men mij aan hem voorstelde, een van
Gothenburg's eerste kooplieden had leeren kennen, had haar binnen geleid, en zij
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scheen door die oplettendheid van den vermogenden Arfwed gestreeld. ‘Zoo talrijke
gezelschappen zijn ten uwent zeldzaam?’ vroeg hij mij, half tegen het venster geleund,
waaraan de jeugdige bekoorlijke zich had nedergezet.
‘Zoo bonte, ten minste,’ hernam ik.
‘Gij Hollanders zijt er te goede financiers voor, ik heb het ondervonden,’ vervolgde
hij.
‘Het Noorden schijnt de wijkplaats der gastvrijheid te wezen,’ viel ik in, terwijl
hij een kop koffij aan Ebba toereikte, en zelf van den knecht, die met de likeuren
volgde, een der kleine kristallen bekertjes nam, in welke parfait amour tintelde;
‘maar gij zult mij toestemmen, dat deze vermenging aller standen....’
‘Eene noodzakelijkheid heeten mag, waar de bevolking te gering is, dan dat iedere
klasse een' bijzonderen gezelschapscirkel zoude kunnen opleveren; waar de
luchtstreek, maanden lang, gezellig genoegen tot de eenig mogelijke uitspanning
maakt, en waar te veel tijds van het bezig leven overschiet, om vermaken niet tot
den rang van behoeften te verheffen.’
Ik was gereed deze korte krachtige verontschuldiging met eene bedenking over
het weinig-huisselijke en kostbaar-ijdele van zulk een leven te beantwoorden; doch
de dochter des huizes verhinderde er mij in. ‘Ziet gij den Heer O * * nergens?’ vroeg
deze driftig aan Arfwed, ‘mama zoekt hem overal.’
Ebba glimlachte spottende; ik begreep niet welke furore mevrouw K. naar dien
Engelschen musicus zoo vurig verlangen deed; onze gunstelinge wees mij
glimlagchend het piano.
‘Goede hemel! zingt mevrouw K.!’ riep ik.
‘Stel u gerust,’ sprak Ebba, ‘zij declameerde weleer, maar die tijd is voorbij. O **
speelt voortreffelijk piano, zegt men; zij had er ons op willen onthalen; zij beschermt
kunsten en letteren.’
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‘Quelle Muse!’ lag mij op de lippen, terwijl ik uit nieuwsgierigheid de teleurgestelde
priesteresse der gratiën naderde; O ** was nergens te vinden.
Het is honderd malen en echter nooit genoeg gezegd, dat een behaagzieke vrouw
niet toornig moet worden, zoo zij bevallig wil blijven; maar wie ooit die les ter
behartiging mogt worden aanbevolen, eene éénoogige vergete haar nimmer. Verstoord
over het vertrek van O * *, viel mevrouw K. den minst bekoorlijken hartstogt ten
prooi; de kunstenaar zoude gewroken zijn geweest, zoo hij haar dus gezien had.
‘'t Is duivelsch jammer,’ zeide de pianist mij later, ‘dat ik er zelf niet bij was, maar
verbeeld u, men had mij vooraf verwittigd, dat de gastvrouw er roem op droeg, dat
geen concert in Gothenburg konde gelukken, zoo zij niet eerst aan het talent van den
vreemdeling haar zegel had gehangen; en naauwelijks rustte het kop koffij op mijne
hand, of zij kwam mij vleijende verzekeren, dat zij gewoon was hare cotterie niet
enkel materiëel maar ook spirituëel te onthalen, en niet twijfelde of ik zoude haar
daarin behulpzaam zijn. Zij durfde zeggen, dat zij de toetssteen van het talent van
Moscheles en Kalkbrenner was geweest... ‘You, madam!’ zeide ik, ‘You!’ stond op
en nam van den gastheer afscheid, een kaartje aan den knecht latende.
Zie hier de geschiedenis van het kaartje.
‘Lieve vriendin!’ sprak de echtgenoot, aarzelende het haar over te geven.
‘Lees!’ zeide zij, ‘ik heb hem zoo vriendelijk verzekerd, dat ik er op gerekend had,
dat hij zoude spelen.’
De goede man bleef huiverig.
‘Lees!’ herhaalde zij bevelende.
‘I like to pay my dinner, but not in music, Madam! Kunstenaars trots, melieve!’
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‘Dat ik de vrouw eens generaals ware, de hoon zoude bloed kosten!’ barstte zij uit,
en ik verzeker u dat ik verheugd was, dat de doove kool geen plaasterken van zijde
of goud laken droeg, want door de krampachtige beweging harer wenkbraauwen
zoude het losgesprongen zijn, en wie weet of het niet, voor mijne voeten vallende,
mij verpligt had het haar weder aan te bieden? Een oogenblik vreesde ik, dat zij ook
de andere zoude verliezen, want al het vuur, dat de natuur voor beide bestemd had,
vonkelde uit dat laatste ooilam, en dreigde ook dit te zullen verteren.
Vlammenschietende staarde zij er den kring mede rond; eensklaps scheen zij een
offer te hebben gevonden, de gloed des toorns week voor den glans der zegepraal.
‘Gelukkige!’ sprak zij tot eene harer vriendinnen, ‘gelukkige! die altijd mevrouw
de Wr. ten uwent hebt, om uwe gasten te vermaken; wat is het verdrietig, dat ik te
kiesch op mijnen goeden naam moet zijn, om haar te durven vragen!’
‘Allons, ma chère! vous allez devenir prude comme une vieille abbesse; c'est
sempiternellement ennuyeux!’ antwoordde de geestige vrouw, zich in het volle gevoel
harer onschuld vergenoegende den hatelijken schimp met fijne scherts af te keeren.
Een luide lach van alle mannelijke omstanders, zelfs den echtgenoot van mevrouw
K. niet uitgezonderd, was hare belooning.
Ik weet niet wat hiertoe het meeste bijdroeg, de herinneringen uit de jeugd der
voor haren goeden naam zoo bezorgde matrone of het grappig contrast, dat het
denkbeeld der kleeding eener abdisse opleverde, met den blooten boezem der
vijftigjarige, die een foulard à papillons en forme de toque om het hoofd droeg.
Een enkele lachte niet, - het was de jonge Zwitser, die
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mij, toen wij met eene buiging van de gastvrouw hadden afscheid genomen, op den
trap weemoedig verzekerde: ‘Gott gebe dass ich bald meine Alpen wiedersehe:
Denn da hat die Natur die Lehre recht zu leben,
Dem Menschen in das Herz, und nicht in 's Hirn gegeben!’

III
Een landgoed in de omstreken.
‘Kom (roept hij geeuwende uit), betrekken wij het veld!
Daar smaakt men 't levenslicht! Ik heb een walg van steden.’
Hij gaat, hij vliegt, hij ijlt, met dubble post gereden:
Hij koomt, verveling wacht, ontfangt hem aan de poort,
En sleept zich aan zijn zij' door bosch en bloemperk voort:
Bilderdijk. Het Buitenleven.

Arfwed had mij uitgenoodigd hem op zijn landgoed te komen bezoeken; eerst toen
ik in hem den man had leeren kennen, die niet met het landleven dweepte, gevoelde
ik er waren lust toe. Laat het volgende u de wonderspreuk verklaren.
Wie aanleg bezitten moge herderszangen te schrijven, ik heb mij er nooit mede
gevleid, het zij dat mijne opvoeding in eene bedompte stad alle ontwikkeling van
den zin voor zulk een eenvoudig geluk als zij afschilderen verhinderde; het zij dat
vroege teleurstelling mij, in mijne jeugd, de wereld te zeer in hare ware gedaante
deed zien, dan dat ik aan Mirtillo's en Amarillis' zoude gelooven. Het gemis ware
ligt over te komen, zoo het zich tot het talent voor de veldfluit bepaalde, maar ik
vrees bij wijlen dat de natuur mij slechts stiefmoederlijk behandelde, toen zij, uit
haren eindeloos vollen
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horen, geschiktheid voor landgenoegen ronddeelde. Drieërlei proeven schijnen er
mij regt toe te geven.
Het heugt mij, hoe het duister vermoeden dier waarheid mij voor het eerst kwelde,
toen ik, nog zeer jong, mij vele dagen vooruit verheugd had, in een' tuin, die Zie op
uw minder heette, een' middag te zullen doorbrengen. Helaas! de drie-en-twintig
vruchtboomen, twee linden en dertien, neen veertien heestergewassen, welke zich
met twee bloemenperken op hare oppervlakte verdrongen, waren weinig geschikt
mijn hooggespannen verwachting te bevredigen. Toen ik drie malen hare
slingerpaadjes had rondgeloopen, wist ik en weet dit nog, hoe vele mijner kleine
schreden de hof breed en lang was. Zeg niet dat die telzucht eene reminiscentie der
school verried. Vrede zij met de asch des waardigen mans, die er uren, neen, dagen
aan te koste legde mij eerst in cijferen, later in algebra behagen te doen scheppen en
het eindelijk opgaf, - het hoofd schudde, - en uitriep: ‘Ge hadt zoo vroeg geene
romans moeten lezen!’ Vrede zij met zijne assche, het lot was mij later een harder
tuchtmeester! Maar om tot onzen tuin weder te keeren, wilt gij in het geheim van
mijnen afkeer worden ingewijd? Ik wist waarlijk niet wat er aan die kromme
vruchtboomen, wier gedraaide stammen mij nog immer een' steen des aanstoots zijn,
schoons viel te zien. En de bloemperken? Vergeef mij den wansmaak, maar het
eenvoudig heidebloempje, mits het mij onvoorziens verrasse, is mij duizendwerf
liever, dan die digtbezaaide bedden, welker overdadige kleurschakeering het oog
zeer doet. Geloof echter niet, dat ik toen den moed had mijn gebrek aan tuinliefde
te openbaren, geen der oudere vrienden die er zich niet wonder wel gevoelde! Er
was plaats genoeg voor zes of zeven stoelen, - voor de kleene tafel, op welke het
tabakskomfoor geen ruimte konde vinden, - voor den onontbeerlijken theeketel,
wiens wasem
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een paar rozenstruiken verdorren, wier hitte eene graszode verwelken deed, en wat
alles goedmaakte: het eentoonig gezigt op de vaart was zoo vermakelijk! Ik heb
sedert Binnen Best, Ons genoegen en Uit en t'Huis bezocht; de wijnflesch bevestigde
in den eersten hof de waarheid van het opschrift; de kwaadsprekendheid zetelde in
dien, welke het tweede droeg; een regenachtige avond scheen op zich te hebben
genomen, dat van den derden te regtvaardigen, de koepel was eene heerlijke
wijkplaats. Ik heb tuinen genoeg bezocht.
Eindelooze wandelingen, in de omstreken van eene van Holland's vriendelijkste
steden door mij zoo geduldig mede gedaan, ge zult nimmer uit mijn geheugen worden
gewischt! De acht dagen, aan u besteed, lieten te vele herinneringen na, een zeere
voet, - een door de zon verbrand gelaat, - een dozijn wespensteken, - en een paar
dagen koorts van vermoeijenis worden niet zoo ligt vergeten! En indien al met die
droeve beelden enkele meer liefelijke weder voor mij optreden, eene schilderachtige
boschpartij, een treurwilg, (in die dagen mijn lievelingsboom), eene hermitage, (in
dien tijd mijn ideaal), wat waren zij anders dan een van verre getoond en met ijdel
verlangen aangestaard Elysium? Wat was het anders dan een Eden, waarin mijn voet
een half uur lang mogt rondwandelen, om straks, in het rulle zand, den gloed der
middagzon nog ondragelijker te vinden, om des avonds op de harde keijen te
levendiger het wee der eerste ouderen te gevoelen, toen zij, over de barre heide
ronddolende, met smart en weemoed aan het paradijs herdachten? En toen mij in
later tijd, van vrijdag avond tot maandag morgen, een langer verblijf op die
heerlijkheden vergund werd; toen ik er als gast de zon zag op- en ondergaan, had zij
toen inderdaad een der gelukkigste dagen mijns levens beschenen? Wanneer gij mij
gezien hadt, ter zijde van den vijver, op het gras uitgestrekt, Feith's Fanny
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of Bellamy's Roosje lezende, ge hadt u welligt verbeeld, dat ik het op mijne kamer
niet half zoo genoegelijk zoude hebben gedaan. Inderdaad, het was liefelijk koel in
de donkere lommer, het gegons der muggen was geen onaardig accompagnement
van de teedere klagten van den eerste, - de westewind, gij vermoedt het, gaf zijn
concert obligé. En toch, wanneer ge met mij in de gezelschapskamer waart
teruggekeerd, mij vergeefs naar Roosjes en Fanny's had zien zoeken, en mij slechts
jonkvrouwen hadt zien aantreffen, die, uit de kerk terugkomende, geeuwden van
verveling, over het vroeg opstaan of de lange preek; misschien zoudt ge mij
veroordeeld hebben, indien ik u had toegefluisterd, elke syllabe tot de lengte van
zeven gewone uitrekkende: ‘Dat - heerlijke - land - leven!’ Vrees niet, dat onze
gastheer de spotternij zoude hebben bemerkt, zijne lofspraken over zijn eigen buiten,
ten koste van dat zijner buren, - zijn honderd-en-eende verhaal over de jagt, - of zijne
vreugde over het wonderdier, dat uit zijn jongste veulen groeijen zal, laten er hem
geen' tijd toe. Het denkbeeld, dat men zich ten zijnent vervelen kan, is nog nooit bij
hem opgekomen. En zijn gezin? Het jongste nieuws uit de stad, - het allerlaatste
Modeplaatje, - de op heden middag bepaalde rid naar den Hout, naar Zeist of naar
Velp, waar wij stuivend stof, stadsmenschen en slechte bediening in overvloed zullen
aantreffen, zijn mij borgen, dat onze vertrouwelijkheid hun oor niet kwetsen zal.
Veelligt zijt ge gereed mij toe te voegen, dat ik ter verkeerder plaatse mijne proeven
nam, dat de eenvoudige landman het ware genot van het buitenleven smaakt, dat gij
immer toegejuicht werdt, hoe dikwerf gij ook het bekende:
Hoe genoeglijk rolt het leven
Des gerusten Lantmans heen,
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in gezelschap opzegdet? Eilieve, vergun mij u te vragen of gij niet gewoonlijk, trots
Bilderdijk's zonderlinge getuigenis:
In Poot vindt m'alles schoon; -

pleegdet op te houden, bij:
Dikwijls voert hij met zijn raên
Grazigh zuivel stêwaert aen,

zoo ge al niet ondichterlijk genoeg waart, om de witte zeilen en de drokke pleitzaal
kwijt te schelden en bij de heerlijke aanspraak aan de stad te blijven steken? Voorzeker
ge hadt den moed niet, overluid te zeggen:
Appels enten, peereplukken,
Maaien, hooien; schuur en tas
Stapelen vol veltgewas,
Schaepescheeren, uiers drukken;
Zeven kinders en een wijf
Zijn zijn daeglijks tijdverdrijf.

En echter is Poot, in dit beroemd Akkerleven, nergens meer locaal-waar dan in deze
regelen, en ik ben zeker, dat de scherpzinnige 's Gravezande hem bij die plaats
hartelijker heeft toegeknikt, dan toen hij dichterlijker vervolgde:

't Herfstsaizoen
Snijt hem druiven, perst hem most,
Most die slechts wat moeite kost:
Hemelwaerde wijngertranken
Vullen dan met wijn zijn ton,
Onlangs schutten ze ook de zon, -

En plat genoeg voortging:
Want des zomers na veel zwieren,
Neemt hij, om zich goet te doen,
Onder 't loof een slaepje in 't groen
Daer de vogels tierelieren.
Daer een levendige vliet
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Van de steile rotsen schiet,
Els, zijn liefste door het trouwen,
Wiegt met zang hem daer hij slaept,
Schoon ze vrij al wijder gaept
Dan de hoofsche staetjonkvrouwen;
En hij kust er Elsje voor.

Zulk een Melker deed het lot mij ten minste niet aantreffen, en veel minder nog zulk
een Elsje. Wanneer ik een schetterende krijgstrompet hoor, denk ik onwillekeurig
aan de schelle stem der boerin, in wier woning ik zulk een tooneel van geluk gezocht
heb. Waarlijk, de morgengroete, waarmede zij Jaap en Trijn deed opstaan, was alles
behalve een wiegezang. Echter is het slechts billijk te getuigen, dat beide zich
verslapen hadden; een verschijnsel, dat mij gelegenheid gaf over het verschil van
gehoorvliezen na te denken, daar ik reeds voor het aanbreken des dags door het
karnen in mijne sluimering gestoord werd. Ik weet niet of het aan de hoofdpijn lag,
die mij, ten gevolge van dat vroegtijdig ontwaken, den ganschen dag kwelde, dat ik
den ochtend verdrietig, het middagmaal lomp voorgediend, ruw genuttigd en zwaar
te verteren vond; maar op mijn woord verzeker ik u, dat er heel dien dag geen enkele
kus gegeven werd, zelfs niet toen Melker in de schemering te huis kwam. Vermoed
niet dat Elsje smaak genoeg bezat om op te merken, dat hij er in het zweet zijns
aangezigts niet bekoorlijk uitzag. Verre van hem onder den olm, voor de deur, te
gemoet te komen, zoo als de schilders het u voorstellen, was zij in den kelder bezig
de melk te roomen; geld winnen was ook daar de hoofdzaak. Ik, arme, die nog aan
het dichterlijke van dezen toestand geloofde, ik had op een avondmaal onder den
blooten hemel gerekend, door de maan kosteloos verlicht, door de kinderen regt
huisselijk gemaakt, zoo iets in den smaak van de zonderlinge associatie Claudius,
Tollens en
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Bendorp; ook in dat opzigt werd ik te leur gesteld! Maar waar zoude ik eindigen,
zoo deze bekentenissen u nog niet overtuigd hadden, dat ik geen aanleg heb
herdersdichten te schrijven, dat gij mij in gezelschap duizendwerf het waarachtig
Hollandsch Winteravondlied van onzen eenigen volksdichter zult hooren voordragen
en nimmer een' onzer tallooze veldzangen? Ge hebt te veel smaak, hoop ik,
Bilderdijk's Buitenleven onder de laatste te rekenen:
De heide wordt een lustwarande
Als zijn verbeelding die bestraalt!

Moge daarom het heerlijk buiten F - och K -, waarop ik zoo genoegelijke dagen
doorbragt, het mij vergeven, dat ik het niet tot een tooneel eener idylle kieze, dat ik
het u, der waarheid getrouwer, afschetse zoo als het inderdaad was, door de
vriendschappelijke gulheid van zijnen eigenaar, met verwanten, vrienden en
vreemdelingen, en niet met herders en herderinnen bevolkt. Het was geene walging
van de stad, die ons derwaarts dreef; het was liefde voor eene andere soort van
vermaken dan de stedelijke; het was zucht tot afwisseling, eilieve! wees niet
bekrompen genoeg ook vermaken in het enge keurslijf van zedelijk nut te willen
steken.
Maar opdat ik u ter belooning voor mijne te lange inleiding eensklaps daarheen
verplaatse, stel u eene heuvelachtige streek voor, welke men bij ons bergachtig zoude
noemen; zie op eene dier hoogten een landhuis in den Italiaanschen stijl, met eene
gaanderij op zuilen rustende, en heb van daar, indien eene arme beschrijving het
vermag, het volgend uitzigt. Een ruim grasperk breidt zich aan uwe voeten langs de
helling des heuvels uit aan de eene zijde door een diep dal afgesloten, onder welks
digt beukenloover gij een' breeden, zandigen weg door ziet schemeren, aan de andere
door een' nog hoogeren
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heuvel dan dien waarop gij u bevindt, begrensd. Eene forsche beek stuwt hare wateren,
verre beneden, over de steenrijke bedding; aan hare overzijde rijst het strand glooijend
op. Treed een weinig ter linkerhand en eene kleine opening in het loover dat daar
den weg omzoomt, vergunt u alles te bespieden, wat van Gothenburg naar Allandsas
reist; of vindt gij weinig behagen in die voorbijrollende rijtuigen, - die zwaar beladen
karren, - en zeldzamer voetgangers, - welke op dezen afstand - ik beken het - iets
van de verschijningen in eene tooverlantaarn hebben: zie ter regter langs dien heuvel
heen. Welk een heerlijk verschiet van akkers, weilanden en bosschen hier en ginder
door een eenvoudig landhuis geschakeerd! Hoe schoon steekt dat golvend graan bij
dat Noordsche geboomte, die kronkelende vloed bij dat bloemrijk weiland af! Wilt
gij een trotscher schouwspel? Plaats u nogmaals in het midden der gaanderij, en sla
het oog op het gindsche gebergte. Zijne toppen zijn kaal, slechts op enkele plekken
groeit eenig mos op de ruwe steenklompen; wie was het die deze onvruchtbare
hoogten der natuur bij de hoogten in het maatschappelijk leven vergeleek? Ik herinner
mij zijnen naam niet, maar gij brengt u ongetwijfeld de gedachte te binnen. Bedrieg
ik mij in u, zoo ik geloove, dat de armoedige hut, die ge ginder op den rug van het
gebergte gewaar wordt, hier een' onaangenamen indruk op u maakt? Tegenover zoo
vele pracht zoo vele ellende! Een rietendak, dat naauwelijks voor de ongenade van
een' Zweedschen zomerwind schijnt te kunnen beschutten, en face van een gebouw,
dat voor een twintigtal gasten weelderige slaapsaletten heeft! Indien ik de eigenaar
van dit heerlijk verblijf was, ik zoude met een' der dichters van dit land uitroepen:
'k Zou in den hemel zelf geen zaligheid gevoelen,
Zoo 's aardrijks bange klagt ook daar mijne ooren trof!
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Maar wie weet of de bewoner dier ellendige stulp niet meer aan die plek gehecht is,
dan gij of ik aan onze woning? ‘Daar werd ik geboren!’ antwoordt de Zweedsche
boer u, wanneer gij hem, na het aanhooren eener lange opsomming van alle de
gebreken van zijnen grond en al het drukkende van diens belasting, ongeduldig
vraagt: Waarom hij geene andere plek ter bebouwing zoekt? Daar werd ik geboren,
is de grondslag aller vaderlandsliefde, en wie dit gevoel als partijdig of bekrompen
bespot, weet niet welke banden hij ligtzinnig tracht los te strengelen!
‘En de bewoners dier stulp zouden geen geschikt onderwerp voor een herdersdicht
opleveren?’ zijt ge misschien gereed mij te vragen. Indien ik er zeker van ware, ik
zoude u door een honderdtal rijmregels de spotternij betaald zetten. Maar waarlijk
ik gevoel er geene roeping toe, en noodig u veel liever uit, ten einde u meer op het
buiten te oriënteren, eene mijner wandelingen daarop mede te doen. Het moge ter
voltooijing mijner schets dienen.
Het was een schoone herfstmorgen, eene dier uchtenden, welke onder deze
hemelstreek de korte lente vergoeden. Vrolijk scheen de najaarszon door het op
enkele plekken reeds bruin geworden eikenloover, dat den gezigteinder mijner
slaapkamer begrensde; die kleurschakering is mij liever in een landschap dan weinige
vroegvergrijsde haren in een overigens nog bloeijend manshoofd. Het was een paar
uren te vroeg voor het gezellig ontbijt, dat alle de gasten in eene kleine benedenzaal
of in de vrolijke gaanderij vereenigd zag. Que faire, schrijven of lezen? Het licht der
zonnestralen, dat door de wiegelende takken heen drong, hinderde mij in beide; ik
zoude mijn venster hebben kunnen sluiten, mijne gordijnen laten vallen, maar de
morgenlucht, die mij van het gebergte toe woei, was zoo frisch en zoo geurig. Door
de stilte uit zijne
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schuilplaats gelokt, sprong een jong eekhoorntje zoo dartel van tak op tak, liep zoo
vlug en vrolijk langs den zwaren stam naar beneden, schoot dan weder, bij de minste
ritseling, van blad of vogel, zoo pijlsnel naar boven; - van verre troffen de klagende
toonen eener fluit mijn oor, de wildzang weêrklonk door het woud en in korter tijd
dan ik u dit schetste, ledigde ik het glas aromatische melk, de vrucht der kruiden
dezer heuvelen, sloeg behoedzaam den mantel om de schouderen en was buiten.
Lach niet om die voorzorg, het was regt koel in het dal, en toen ik, daaruit
opklimmende, door de donkere beukenlaan ging, gevoelde ik nog geen' lust mijn
blaauw opperkleed, in breede plooijen, aan den wind prijs te geven. Spoedig had ik
langs den glooijenden weg het doel mijner ochtend-wandeling bereikt, de
kluizenaars-hut lag voor mij.
Geene rijzige mansgestalte, met witten baard, in een monniksgewaad gewikkeld,
trad mij bij het openen er van tegen; de hut was ledig. En toch, daar lag op de bank
van zoden een groenkleurig zonnescherm met ivoren handvatsel. Wie was mij hier
voorgekomen? Een blik op de lommerrijke rotskloof liet mijne nieuwsgierigheid
onbevredigd; vergeefs daalde ik met vluggen schred de ruwe trappen af, in de
berghelling gehouwen, - de stuivende golven van den stroom, die zich in vele kleine
watervallen door deze engte een spoor baant, was het eenige wat er mij begroette.
Veelligt is zij in gindsche grot gevlugt? Maar reeds bij den ingang overtuigde mij
de kille spelonklucht, dat hier geene schoone hare morgenuren zoude doorbrengen.
En echter, wie anders zoude boven in de hut een zonnescherm hebben nedergelegd?
Zoo zij verder gewandeld was, zij had die beschermster van haar fair complexion
niet vergeten, alleen wanneer zij onder het dichte weefsel van het gebladerte
wegschool, behoefde zij haar niet. Doch wie
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was zij, waarom was zij hier, waar was zij? IJdele vragen. Ik zag haar zoo min waar
het witte schuim in wolken oprees, als waar het in groote paarlen aan de
heestergewassen hangen bleef. Misschien is zij ginder, waar het water tusschen een
paar granietklompen, die eene reusachtige kom vormen, ingesloten, den glans der
uchtendzon terugkaatst, het is eene der schilderachtigste plekken uit dit ruw maar
schoon oord. Neen, klaag niet over het ongebaande spoor, - grijp dien bruinen wortel
of laat ik u de hand mogen geven, zie die berggeit beschaamt ons, doch wij zijn er!
De teleurstelling spreekt uit uwen blik, zij is ook hier niet! Gij weigert den togt met
mij voort te zetten, wilt gij u niet als ik in de lommer van dien hangenden beuk
verschuilen? Welaan, zoo vlij ik er mij alleen neder, haal mijn zakboek te voorschijn,
en schrijf, met mijn gelukkigerwijze pas gescherpt potlood, eene Aanroeping aan
mijne schoone Onbekende:
Waar 't windjen zachter ruischt door 't somber groen der beuken,
Als minde 't, zoo als ik, der voog'len slepend lied, -

Maar hoorde ik niets?
Zijn ademtogt weêrhoudt om 't beekjen niet te kreuken,
Dat in zijn zilv'ren vlak uw schoon een spiegel biedt, -

Maar dat was een zoeter geluid dan het getjilp van pluimgedierte:
Daar wacht, daar wacht ik u, mijn Allerliefste!

Wat ritselt ginder door het gebladerte? de bede is vervuld, ik hoor den ligten voetstap
eener jeugdige schoone. De bonte kleuren van eenen Schotschen plaid vertoonen
zich schuins over mij, ben ik in de Hooglanden verplaatst, - is het Vinvela of Malvina?
‘De klok van het kasteel noodigt ten ontbijt, Ebba wist niet welke taal zij hoorde,’
riep Arfwed mij schertsende toe,
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‘wanneer gij in het vervolg niet bespied wilt worden....’
‘Ik ben alleen,’ viel ik in en dacht Ebba te zien blozen, maar met
bewonderenswaardige tegenwoordigheid van geest sprak zij:
‘Dat treft gelukkig; gij zult mijne moeder bij het naar huis wandelen, uwen arm
wel willen aanbieden, zij bleef in de hut.’
Zij was er zoo min toen wij naar boven waren geklommen, als toen ik alleen er
den zonnescherm zag liggen; doch zij ontmoette ons, op weinige schreden afstands,
uit den boomgaard komende. Ik dacht aan Hortense's verzekering:
Une fille est au mieux sous l'aile de sa mère,

en bood der nieuwe Mad. Sinclair mijnen arm.

IV
De zalmvangst.
- No angler can be a good man. ‘One of the best men, I ever knew, was an angler: true, he angled with
painted flies.’
Lord Byron. Notes on Don Juan.
‘Jöns! Jöns! de lange stokken moeten in de gaanderij worden gebragt, de heeren
willen zalm vangen.’
‘Vangen!’ gromde de oude, ‘wie zeide dat, knaap? Maar wat behoef ik het te
vragen, dat was zeker weder een Engelschman. Dat volk gelooft dat een Zweedsche
zalm zich vangen laat, als het hun in het hoofd komt.’
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‘Maar de stokken moeten dadelijk boven worden gebragt, Jöns!’
‘Dadelijk! dadelijk! dat is ook een woord van die Sirs. Heden morgen moesten de
paarden om tien uur gezadeld voor het landhuis staan. Ik had sints zes uren aan de
lucht gezien, dat het regenen zoude; mijnheer geloofde mij, maar om zijne gasten
genoegen te doen, zeide hij, als zij: om tien uren, Jöns! Welnu, om half twaaf kwamen
zij druip nat te huis. En nu weêr dadelijk! de zon schijnt nog sterk! het zal langer dan
een uur duren, eer een zalm naar dieper water zoekt, en....’
‘Ge moet zelf mede komen,’ viel de blonde Lars den ouden bediende in de rede,
naar wien hij anders gewoon was eerbiedig op te zien.
‘Domme jongen! waarom zeidet gij niet, dat ik bezig ben de rijzadels op te
wrijven?’
‘Mijnheer beval....’
‘En weet ge dan niet, dat zoo ge gezegd hadt, dat ik het zadel van jonkvrouw Ebba
wreef,’ hernam de oude, maar hield eensklaps op, zag den jongen aan, werd door
zijn onnoozelheid gerust gesteld en voer knorrende voort: ‘Duizend duivels! Ik ben
er niet nieuwsgierig meer naar te zien dat de visschen meer verstand hebben dan zij;
breng de stokken naar boven, Lars!’
Grommende trad de oude man naar de schuur en reikte den knaap vier dier
werktuigen over, welker fraaiheid ik bewonderen zoude, zoo zij mij met hun
moorddadig doel konde verzoenen.
‘Nog eenen,’ sprak Lars, ‘ik moet er vijf hebben.’
‘En den laatsten kreegt ge niet, al wilde de koning er zalm mede vangen, ik heb
er drie-en-zestig visschen aan opgehaald,’ antwoordde Jöns, terwijl hij den reusachtig
langen hengelstok,
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met innige gehechtheid aan zijn geliefd wapen, beschouwde. ‘Zie, geen der andere
is te gelijk zoo taai en tenger, - het lange snoer is nooit gebroken, schoon er vorstelijke
zalmen aan spartelden, mijne roode vlieg is aan mijne hand gewend. Ik zal er zelf
mede boven komen.’
En terwijl de jongen het rotsig bergpad ophuppelde, stapte de oude langzaam
achter hem aan. ‘Voorzichtig knaap! als gij struikelt, blijven snoer en punt in die
nieuwerwetsche heesters steken. Wat zegt ge dat ik oud worde, mijne borst weet nog
niet wat hijgen is, en op de volgende wolfsjacht moogt ge mede gaan om te zien, of
gij het tegen mij kunt uithouden. Die jeugd, die jeugd!’
Daar zij het landhuis naderden, beantwoordde Lars de uitdaging niet; Jöns had te
regt vermoed, dat de eer der uitvinding van de zalmvisscherij een' Engelschman
toekwam. Waarlijk verpligtend gastvrij had Arfwed de keuze der uitspanningen
zijnen vrienden overgelaten, en naar de regelen der Zweedsche hoffelijkheid werd
den vreemdelingen het eerst dat regt toegekend. Een der Britten, sints een half jaar
in Zweden gevestigd, en toen als ik op F - och K genoodigd, had den ochtend van
dien dag tot paardrijden bestemd; het gegrom van Jöns deed u reeds den uitslag van
dien rid kennen. Zijn landgenoot, liever een Schot, die aan de oevers van den Firth
of Forth geboren was, koos de vischvangst; ik had verzocht den avond aan Zweedsche
vertellingen te besteden. Ik geloof waarlijk, dat ik er bij Jöns door rees, geen
zeiltogtjen bij maanlicht te hebben voorgeslagen.
Vergun mij u ons gezelschap voor te stellen, in dezelfde orde, waarin wij naar de
beek wandelden. Een oud Gothenburger, dien men den menschenhater noemde, wien
wij, zoo gij er niet tegen hebt, Herr Christian zullen heeten, geleidde Ebba's moeder,
eene vrolijke vrouw, die schertsende plag te
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verzekeren, dat zij den nieuwen Meinau tot over de ooren op haar verliefd had gezien.
Hen volgde, - maar mijner geregelde orde is reeds de bodem ingeslagen, want Schot
en Brit en Lars en Jöns vliegen hen vooruit, - hen volgde de majoor F. met de oudste
zuster van den gastheer, beide sur le retour de l'âge, een voorregt dat zij ons gaarne
hadden afgestaan. Arfwed getroostte zich, uit beleefdheid, der vrouw van zijn
Britschen gast den arm te bieden; haar naam, sweet Alice, kan geen te gunstig
denkbeeld der jeugdige echtgenoote doen opvatten. Zij moet allerliefst geweest zijn,
zoo zij voor weinige jaren hare nicht Frances geleek, die zich met Engelsche
ongedwongenheid bij mij voegde, naïf aanmerkende: ‘In uw vaderland is het immers
zoo min als in het mijne een bewijs, dat jonge lieden verloofd zijn, zoo zij met
elkander geärmd gaan? Schoon ik thans in Zweden wone, kan ik mij nog naar dat
gebruik niet schikken, and walk alone; laat men het dan van ons denken.’
‘I would it were so!’ was mijn antwoord.
‘No, that is too French!’ hernam zij.
‘En wij heeten de Franschen van het Noorden,’ merkte graaf S. aan, Ebba
naderende, die het oog op Axel gevestigd hield, een jeugdig regtsgeleerde, uit
Gothenburg, die haar hartstogtelijk beminde, indien la Bruyère gelijk heeft in zijne
uitspraak: ‘dat wie dezelfde vrouw altijd of nimmer aanstaart, reden geeft tot hetzelfde
vermoeden.’
‘Vergeef mij,’ sprak de maagd, misschien door Axel's aarzeling beleedigd, ‘ik zal
met Mina gaan.’
‘Welaan, een trio geeft meer verscheidenheid dan een duët,’ hervatte de adellijke
krijgsman en Axel bleef alleen over.
Alleen, zeg ik, schoon hij met twee kooplieden ook een trio had kunnen uitmaken
of zich bij de laatste personaadje van den gezelligen kring, een' geleerd' magister uit
de omstreken,
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had kunnen voegen. Alleen, schoon hij de hand aan een bloeijend zesjarig knaapje
gaf, den zoon van Robert en Alice! Little Charlie klaagde een half uur later zijner
moeder, dat Mr. Axel den ganschen weg geen woord tot hem sprak, en op alle zijne
vragen niets antwoordde. Wie was de ongelukkigste van beide geweest?
Eene zalmvangst, bij nacht, in eene ranke boot, op den woeligen Götha-Elf, met
van boord uitgehangen pekvuren, heeft iets schilderachtigs, maar onze bontkleurige
stoet, langs den rand des wegs of aan den oever der beek in verschillende groepen
verdeeld, was rijker aan verscheidenheid. Onder het hooge loover van gindsche
statige wilgen, die men hier niet, als ten onzent, in kaboutermannetjes herschept,
scheen Ebba, als de vorstin van het feest, de hulde der jeugd in te oogsten, terwijl
hare elpen vingeren met de lange, bleeke lokken speelden, die van onder den hoed
van italiaansch stroo, dartel te voorschijn sprongen. De wiegelende rand van den
laatsten beschaduwde ter helft haar bekoorlijk aangezigt. Zoo de rijzige krijgsman,
die haar begeleidde, in plaats van zich naast haar neder te zetten, aan hare voeten de
wacht had gehouden, zij hadden eene heerlijke schets van schoonheid en kracht
opgeleverd; de arme Mina zoude of course slechts gediend hebben om Ebba te
schooner te doen uitkomen. Boven hen dwaalde het pand van een' mantel, bij wijle
meer of minder zigtbaar, op de digtbewassen helling van het gebergte rond; het was
de magister die kruiden of bloemen zocht, en u telkens overtuigen kon van de
waarheid der beschrijving:
Hij ziet ze en geeft een' schreeuw, omvangt haar met zijne oogen,
En siddrend grijpt hij ze aan, van blijdschap opgetoogen!
Neen, minder is de vreugd van de afgerichte kat,
Wanneer zij 't muisjen grijpt, daar ze op te loeren zat.

Ginder waren Herr Christian en Fru Martha reeds uit ons
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gezigt verdwenen; hier sprong little Charlie ons met versch geplukte grashalmen
tegen to bind true loveknots. Van verre, en dit gezigt overtrof alle andere, van verre
zagen wij de magere, maar kloeke gestalte van den Schot reeds van steen op steen
springen, welke de boorden der diepe beek omringden. Het lange, zijdachtige snoer,
door de kleine koperen katrol, slechts ter helft meer weerhouden, kliefde
onophoudelijk de lucht; het roode lokaas danste, met grilliger sprongen dan die der
booze geesten van Teniers, over de flikkerende golven.
‘Neemt u in acht, neemt u in acht,’ riep Jöns, ‘ik weet niet of die heer naar zalmen
of naar oogen vischt.’
‘Een zalm! - een zalm!’ kreet de Schot, toen hij voelde dat zijne vlieg niet langer
luchtig op de oppervlakte rond dreef.
‘Tien tegen een dat het wis en lier is,’ mompelde Jöns.
Een volgend oogenblik bevestigde zijn vermoeden; de Schot was echter gelukkig
genoeg, die gemakkelijke prooi, zonder beschadiging van zijn vischtuig, aan de
golven terug te geven; hij sprong verder en verder op de steenen rond, en plaatste
zich eindelijk met het eene been tot aan de kuit in het water.
‘Daar te lande grijpt men zeker de zalmen in het voorbij zwemmen,’ merkte Jöns
aan, terwijl hij ons de drie overblijvende vischstokken aanbood. De jonge graaf nam
een' van deze, ook de echtgenoot der lieve Alice en een der Gothenburgsche
kooplieden schenen lust te hebben in die uitspanning. Geen dier drie volgde echter
den Caledoniër in zijne vervaarlijke sprongen na; het leed bij mij geen twijfel dat hij
een zoon van een' Bergschot was, en zich alleen uit welvoegelijkheid den last van
kousen en laarzen getroostte; van daar zijne liefde voor dat koele voetbad. Op zekeren
afstand van elkander plaatsten zich onze drie visschers, hooger op, langs den rand
des wegs; de geschiedenis levert weinig voorbeelden van
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drie monarchen, die zoo vreedzaam een betwistbaar grondgebied verdeelden. Helaas!
de verschillende beddingen schenen even onvruchtbaar te wezen, maar de hoop, die
hen bezielde, week voor geen half uur lang vergeefsche pogingen.
‘Ge vischt niet?’ vraagde mij Frances.
‘Nimmer,’ was mijn antwoord en ik haalde de woorden van haren grooten
landgenoot aan, tot motto dezer schets gebezigd.
‘Poor Robbert!’ zeide zij, ‘it would spoil his fun to tell it him.’
U, mijn lezer! verzeker ik volgaarne dat ge mij nooit in ons vischrijk vaderland
zult aantreffen, starende, zoo als Bilderdijk zegt:
Met de schalkte in 't oog en vlammende op de buit,
Naar 't zinken van de kurk en 't buigen van den hengel, -

Zoo ik willens of onwillens visschen moest, hoeveel liever zoude ik dan, in een
fikschen storm, met een Scheveninger buis, de gevaren van wind en zee trotseren,
dan mij zelfs gedurende een enkel halfuur, tot vervelend moorden verwezen zien!
Wij waren intusschen den oever van het groote meir genaderd, dat de vader der
forsche beek heeten mogt, dat inderdaad door de duizende watervlieten gevormd
werd, die van de gebergten afgedaald, zich in deze breede, onafzienbare kom
vereenigden, en met donderend gedruisch naar zee zoude stroomen, indien de mensch
hier geen honderde granietbrokken had opeengestapeld, om het ongeduldig vocht in
zijne vaart te beteugelen. Het trotsche element, gelijk een' vurigen klepper, slechts
met weêrzin den breidel verdragende, stroomde tusschen elke spleet, in de rotssteenen
overgebleven, schuimende heen, en het gesuis der toornige wateren verdoofde het
eentoonig geluid van eenen korenmolen, wiens trage schep-
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raderen in de verte klepten. Eene luchtige zomerwoning, op het midden van den dam
gebouwd, wier smalle toegang de schoonen verschrikte, bood ons eene ongezochte
rustplaats aan, maar schoon zij een heerlijk uitzigt op het meir verleende, niet
derwaarts wendden wij den blik.
‘Arme zalmen!’ sprak Mina, als wij allen naar de beek ziende, op welke de
visschers nog immer de roode vliegen deden ronddrijven, haar telkens van plaats
doende veranderen, naarmate de tinteling der zonnestralen of eene beweging der
golven hier een' visch vermoeden deed, of ginder een' visch verried: ‘arme zalmen!’
zeide Mina, en hare kwijnende oogen drukten inderdaad deernis uit.
‘Waarom!’ sprak de gastheer; ‘zoo zij ginder niet gevangen worden, zwemmen
zij tot hier en vallen dezen avond in mijne netten; een zalm keert nooit terug, en hier
kunnen zij niet verder; de dood door het lokaas is ten minste een genoegelijke!’
‘Een echt mannenwoord,’ viel de blanke schoone in, ‘een zoete troost voor een
gebroken hart!’
‘Neen, Mina! neen, uwe toepassing doet mij meer zeggen dan ik meende, - lag
dat in mijne woorden, Ebba?’
Axel hield het hoofd op en staarde haar hartstogtelijk aan.
‘Mijne vriendin Alice kan bij ondervinding beoordeelen of de liefde een lokaas
is, en of het lot der zalmen die gevangen worden, eenige overeenkomst heeft met dat
eener gehuwde vrouw. Ik hoop neen, ik zoude er mij anders over beklagen, geboren
te zijn in een land dat geene kloosters heeft.’
‘Spotster!’ zeide Mina, ‘het zoete water lokt hen, zij wanen de veilige haven te
hebben gevonden, en een flikkerende glans....’
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‘Neen,’ sprak ik, ‘dan past het beeld beter op ons dan op u; hoe velen onzer hebben
niet geloofd, dat hun wel of wee van een ja of neen afhing, dat later eene roode vlieg
bleek te wezen!’
Shame upon you,’ zeide Frances, ‘that was no French gallantry.’
‘Vernuft en geen gevoel!’ mompelde Axel.
‘Good God! what a comparison,’ riep Alice, ‘I was never catched, believe me, Robbert was the mate of my youth!’
‘En echter zegt uw Byron te regt:
Gelijk 't insekt met purp'ren vlerken,
De vlinder-koningin van 't Oost,
Wanneer ze op 't lentgebloemte poost,
Het knaapjen-lokt van perk tot perken,
Als of zij spotte met zijn list
Een uur aan ijd'le jagt verkwist;
En hem in 't eind haar na doet staren
Met schreijend oog en kloppend hart,
Lokt ons een schoone in rijper jaren
Tot droever spel en bitt'rer smart!
Een jagt in dwaze hoop begonnen,
In vrees vervolgd, in wee volend, Want wat verbeidt haar dan ellend
Zoo maagd of vlinder wordt gewonnen?
Een leven zonder vreugde en rust,
Door mannengril of knapenlust!’

Die eeuwige Byron, dacht ik, heeft toch bij wijle ongelukkige bewonderaars.
‘Lieve Mina! hebben wij heden avond eene verliefde bekentenis van u te wachten?’
vraagde Ebba; maar eer deze nog konde antwoorden, riepen de dikke magister, Ebba's
moeder, de menschenhater, en de koopman te gelijk:
‘Zie, een zalm! een zalm!’
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‘Bob has catched him,’ zeide Alice, ‘he can catch whatever he likes.’
Mina wendde de oogen af. ‘Foei dat spartelen kan ik niet aanzien,’ verzekerde zij,
terwijl de flikkerende schubben van den gevangene in de roode stralen der avondzon
vonkelden.
‘Het arme dier tracht zich te vergeefs los te slingeren,’ zuchtte Axel, ‘het is te
laat!’
‘Wij zullen zien!’ sprak de gastheer opstaande en ik wenschte, dat ik u den
zonderlingen blik van Ebba konde schilderen, die zich zocht te overtuigen of er bij
den laatste dieper meening onder het luchtig woord verscholen lag.
‘Come along - come along!’ riep Alice bij de zege van haren echtgenoot de vreeze
overwinnende, welke het smalle pad haar zoo even had ingeboezemd. Zij was de
eerste, die Robbert over zijne vangst geluk wenschte.
‘Hij is nog niet aan strand,’ riep Jöns, om den wille der prooi zijne gelogenstrafte
profeetcy vergetende, ‘vier het snoer, - vier het snoer, mijnheer! - en loop met den
visch terug, al voert hij u een vierde uurs de beek af!’
De Engelschman volgde zijnen raad; immers hij verdween weldra uit ons gezigt.
De Schot trok aller opmerkzaamheid tot zich; wij zagen hem ook den anderen voet
in de beek zetten, bedaard het snoer aan de katrol opwinden, en met stoute schreden
naar het midden van den stroom stappen. ‘Bob heeft mij mijn eigendom ontroofd,
I'll stop them the way,’ riep hij knorrig en scheen inderdaad geneigd de beek te
doorwaden; reeds reikte het water tot over zijne knieën.
‘Nu kan ik u zeggen, mijnheer! dat ik in den tijd van tien jaren drie-en-zeventig
visschen aan dezen stok heb gevangen, maar dat het nog nooit in mij opgekomen is,
er een visch om te worden,’ verzekerde Jöns, trouwhartig, terwijl hij vol verwondering
den waterminnenden gentleman aanzag.
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‘Halt! Willie, halt!’ riep de gastheer, ‘de grond is gevaarlijk oneffen, ge moogt straks
met mijne netten visschen, zoo gij er op gezworen hebt een' zalm te vangen; keer
om Gods wil terug!’
Vergeefs, - de eigenzinnige Caledoniër, overtuigd dat de visch over de bedding,
die hij bewaakte, heen was gezwommen en gezind dergelijke vlugtelingen den weg
te versperren, sprong voort, struikelde, - plofte, gelukkig op geen granietklomp, in
den snellen vliet neder, en verhief zich in eene houding, die ten bewijs mogt dienen,
dat er in zekeren toestand eenige gelijkheid is tusschen een' mensch en een
poedelhond.
‘My inexpressibles!’ fluisterde hij mij in het oor, toen hij ons, zoo snel de vochtige
kleederen het hem toelieten, voorbij snelde, en zich in eene boerensmidse, niet verre
van daar aan den rijweg gelegen, voor het oog der Ladies verborg.
En sta mij toe hier hulde toe te brengen aan de voorbeeldige menschenliefde des
deftigen magisters, die op den eersten wenk, dien ik hem van het voorgevallen onheil
gaf, zich naar den Schot spoedde en door het afstaan van zijn' eigen' mantel, dezen
gelegenheid schonk decently naar het buitenverblijf terug te keeren.
De graaf en de koopman waren intusschen met waarlijk voorbeeldig geduld
voortgegaan, het lokaas uit te werpen en op te trekken, - weder neêr te slaan en weder
naar boven te halen, - alles zonder vrucht, alles phlegmatisch, alles zonder ongelukken.
Helaas! geen vlugge post; geen goudgeschubde korper,
Noch aller waat'ren schrik, de felle visschenslorper,
Een baars, wier zilvren dosch met purpren zwemmers blinkt;
Geen gladde paling zelfs, die 't lijf in kronkels wringt,
Beet vast in 't lokkend aas.
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Vergeef mij de omzetting der regels en twijfel niet dat zij zeker een' zalm zouden
hebben gevangen, indien de bleeke najaarszon, ten hunnen gevalle, in de prachtige
vorstin van een' St. Jansdag verkeerd ware; doch het hemelligchaam was onbeleefd
genoeg, er zich niet naar te schikken, en eer de schemering inviel had Jöns, om het
paard en de netten te halen, Lars naar het landhuis terug gezonden.
‘Voor heden genoeg, mijne heeren!’ sprak Arfwed, Jöns zal bewijzen, of het aan
uw talent lag, dat de vangst zich slechts tot een' zalm bepaalt.’
‘Is er een gevangen?’ vraagde Jöns, ongeloovig het hoofd schuddende.
‘Het is waar,’ sprak Alice, ‘Robbert is nog niet terug.’
‘There is Pa!’ zeide little Charlie, ‘maar zonder visch.’
De knaap had het geraden, het snoer was gebroken, de zalm had in triomf de roode
vlieg behouden.
‘Helaas! verwinnaar of overwonnene,’ zuchtte Mina, ‘het arme dier zal er niet te
minder aan sterven.’
‘Het moest er nimmer naar gebeten hebben,’ merkte de magister deftig aan.
‘Ik zal het u verhalen,’ sprak Robbert. ‘Een goed eindweegs liep ik geduldig mede,
en vierde wat ik kon. Het dier scheen haast te hebben, maar ik had beenen, en eindelijk
trok hij minder hard. ‘We will see,’ zeide ik, ‘en beproefde het koord op te winden.’
‘Veel te vroeg,’ mompelde Jöns, ‘zeide ik niet dat zij minder verstand hebben dan
de visschen?’
‘Ik trok zijn kop boven water, - hij spartelde geweldig, - ik liet hem nog een eind
voortloopen. Zweden is toch nog veel in beschaving ten achter, dacht ik; in Engeland
zoude men zulk eene vischpartij in een rijtuig doen, dan was er nog genot in het
vieren. Maar hier - het dier schoot
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voort; - vlugger dan de wind; - die verdoemde zalmen; - men moet ruime longen
hebben! Eindelijk kon ik het niet langer uithouden, het zweet gudste langs mijn
voorhoofd! If you are not tired, I am, said I, trok het snoer op en had hem reeds
boven het water gehaald, - daar sloeg hij met zijn staart, als Satan in de ballade, en
was onder de golven verdwenen; wat bleef mij over dan het snoer op te winden en
naar huis terug te keeren, - ik zal nooit een groot zalmvisscher worden! Waar is
Willie?’
Ik vraag er het menschelijk hart vergeving voor, zoo ik van eene zijner
schaduwzijden gewage, u verzekerende dat Robbert zich te ligter over zijne
ongelukkig uitgevallen vangst troostte, toen hij den deerniswaardigen toestand
vernam, waarin Willie het vermeende tooneel van zijnen roem verlaten had. Hij, die
zelf zooveel gebreks aan geduld had aan den dag gelegd, dreef den spot met zijnen
even ongeduldigen makker: Who can help it, if truth will it so?
‘Het zijn zonderlinge schepselen, die Engelschen,’ zeide de koopman, die vergeefs
gehengeld had en zijn spijt over de verlorene moeite kwalijk verbergen konde, ‘zoude
men niet gelooven, dat deze tien visschen had gevangen?’
‘Hier is hij, hier is de vlugteling,’ riep Jöns, toen het net opgetrokken was en hij
een paar offerhanden voor de tafel van den land- en stroomeigenaar voortsleepte;
‘aan de roode vlieg kunt gij hem van den anderen herkennen, het zijn twee heerlijke
visschen!’
‘Dat is de mijne!’ juichte Bob, ‘het is een juweeltje van een zalmpje!’
‘Naar de Noordsche drinkzaal, mijne heeren! het is zeven ure geslagen, - de
ijspunch wacht ons,’ sprak Arfwed.
‘En de vertellingen,’ fluisterde Ebba.
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XI
Vertellingen in de noordsche drinkzaal.
Poesia e Cervello.
P.
Ahi! fratello, che t' ho fatt' io, che non mi vuoi più accettare?
C.
Tu sai il bell'onore che si fa un cervello, quando egli ha parentado teco.
Non mi far vergognare; non mi dir fratello, ch'alcuno non't udisse. Va a'
fatti tuoi.
P.
Sicchè tu ancora sei uno di coloro, i quali credono ch'io sia pazza?
C.
Non ti qucrelare di me. La credenza è universale.
P.
E tu infatto che ne credi?
C.
Quando tutti gli nomini s'accordano a dira una cosa, conviene credere che
cosi sia, chi non vuole esser lapidato, o legato per minor male.
GASPARO GOZZI.

‘Vergeeft gij me dat ik, in stede van walmende toortsen, heldere waskaarsen ter
verlichting der drinkzaal verkoos,’ sprak de gastheer, zoodra wij gezeten waren, ‘en
mogen de goden van het Noorden het mij vergeven, dat ik u met dezen geurigen
drank welkom heete.’
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De fijn geslepen bekers opheffende, beantwoordden wij, door een' hartigen dronk,
eene verontschuldiging, welke het tooneel dat ons omgaf niet geheel overtollig
maakte; - de sierlijke kandelaren en kristallijnen punchkom waren in grillige
tegenstelling met het overige voorkomen des vertreks, dat eene verouderde wereld
in het leven scheen terug te roepen. Waar wij in de langwerpige zaal mogten
rondstaren, overal waren de wanden met spietsen, wapenrustingen en schilden
behangen; de reusachtig-breede eikenhouten tafel wedijverde met het staal in glans;
de hooge zitplaats van den gastheer scheen naar die van Thorsten vervaardigd.
Weinige maar breede trappen voerden tot haar op, - een zwarte beerenhuid, wier
muil met scharlaken gevoerd was, wier klauwen van zilver schitterden, diende haar
ten bekleedsel, - op de zuilen, ter wederzijde daarvan geplaatst, zaagt ge de
beeldtenissen van twee goden in olmenhout uitgehouwen; het waren die van Oden
en Frej. Het eenvoudig verhemelte dat hen overschaduwde, zoude minder uwe
aandacht hebben getrokken, dan de keurige drinkhoornen en blinkende zwaarden,
welke aan de eene zijde daarvan waren opgehangen, dan de kunstelooze harp der
oude Skalden, welke men aan de andere zijde, tusschen strijdaxt en schaakbord, eene
rustplaats had aangewezen.
‘En thans ben ik gereed dit deftig gestoelte te verlaten,’ vervolgde Arfwed, ‘het
is aan Axel mij te vervangen, hij beloofde zorg te zullen dragen dat mijn Hollandsche
vriend niet in zijne verwachting bedrogen werd.’
‘Wanneer ik daarover beschikken mag, beklimme de schoonheid den troon,’ sprak
de jongeling, de blozende Ebba naar den zetel geleidende, welken zij vergeefs aan
ieder harer vriendinnen wilde afstaan.
‘Laat mij de kransen uitdeelen, die gij zult toewijzen,’ fluis-
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terde zij der geestige vrouw in, welke gij op het diner leerdet kennen, en die zoo min
als hare Fransche vriendin lust had gevoeld de zalmvangst bij te wonen.
‘Vivent les gens d'esprit!’ juichte de laatste, die als wij op het buiten gelogeerd
was, ‘le laurier aura un double prix!’
Mevrouw C.L. plaatste zich op den regterstoel; Ebba zette zich aan hare zijde; in
een oogenblik waren wij allen om haar heen geschaard. Ik wenschte dat gij die
bloeijende lente naast dien weelderigen zomer gezien hadt.
‘Wie zal beginnen?’ fluisterde Mina, terwijl een hooger blosje hare wangen kleurde.
‘Geef ons het voorbeeld, allerliefste!’ schertste graaf S.
‘Het lot beslisse!’ riep Axel, der koningin een mandje aanbiedende, waarin de
naambriefjes onder een' groenen sluijer verborgen waren.
Ebba's kleene, witte hand schudde deze door een. ‘Sir William!’ klonk het, maar
de Schot hoestte driemalen; hij had de vischpartij met eene verkoudheid bekocht.
‘Vergun mij,’ antwoordde hij, ‘met Bob schaak te spelen, ik weet nog minder van
vertellen dan van visschen.’
‘Ontslagen!’ sprak mevrouw C.L. toen onze luide lach haar overtuigde, hoe
hopeloos wij zijne zaak beschouwden.
‘Plaats u niet te digt aan het venster,’ verzocht Axel, ‘ik heb er mijne redenen
voor.’
De Britten knikten toestemmend, schikten bedaard twee tabourets om het derde,
waarop zij het oude schaakbord hadden geplaatst, vergaten niet hunne punchglazen
mede te nemen, en stoorden ons den ganschen avond zoo min als wij het hen deden.
Ik weet niet aan wien de zege bleef.
Ebba voer voort te trekken; wij luisterden in gespannen verwachting: ‘Jonkvrouw
Anna!’ sprak zij.
Dat gij u de verlegenheid der arme kondet voorstellen! de
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majoor F. had u gunstig voor hem ingenomen, toen hij zich oogenblikkelijk bereid
verklaarde, jonkvrouw Anna's taak door het voordragen van een Zweedsch vers te
vervullen.
‘Maar zeg mij, Axel! wanneer het mijne beurt mogt worden, welke soort van
vertellingen verlangt gij? Een garnizoensavontuur, - eene episode uit den slag bij
Leipzig, - eene anecdote van het laatste bal?’
‘Wat ge wilt, Olof! ge ziet uw gehoor!’
‘Dat is de drommel! de klagt der baronnesse Saltström aan den hertog van
Berry....?’
‘Om 's Hemels wille niet,’ viel Arfwed in.
‘Of de gelukkige schooljongen, dat aardige stukjen?’
‘Ik bezweer u, houd op!’ vervolgde de gastheer.
‘Ge schijnt ons slechts verboden vruchten te willen voordienen,’ sprak mevrouw
C.L. tot den majoor, ‘maar er zullen aan den boom der kennis ook wel eenige goede
gewassen zijn en gij hebt nog tijd tot de keuze. Thans wachten wij met ongeduld...’
‘Het vers? Wijt het den bisschop van Wexiö, zoo het u niet voldoet.’
Wijt het mij, lezer! De majoor declameerde:

Het vogelspel.
Laad uw geweer,
Rustlooze jager!
Daal langs de mossige berghelling neêr,
Donker is 't nog in 't moeras en op 't meer,
D'uchtend verjaag' er
De scheemring niet eer,
Voor gij er wegschoolt met tasch en geweer.
Glij naar beneden!
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Vooglen zijn schuwst in hun dartelsten lust,
Liefde is een vreemd'ling aan zorg'looze rust,
Zachter getreden!
Laat geen geritsel uw voetstap verraên,
Straks vangt hij d'uchtendzang aan.
Ziet gij, 't duister
Wijkt, verflaauwt, D'uchtend graauwt, Zachte luister
Schemert over land en vloed,
En der bergen top is rood van gloed;
Maar beneden
Schijnt de nacht zijn troon nog te bekleeden,
En toch rijst het eiland daar alreê
Uit de witte mist, die dunne zee; Ziet gij hoe de dennen 't hoofd verheffen
In dat halve daglicht, lieflijk bleek?
Rep u, rep u, naar die drasse streek,
Daar is 't vogelspel, daar moogt gij treffen!
Hoor, hoe in teedre toonen
Hij 't morgenlicht begroet,
Den lof weêrklinken doet
Der dierbaarste aller schoonen!
Hoe 't kwijnende geluid
't Verlangen schetst naar zijn ontwaakte bruid,
De bloode vrijt, die hem in 't lomm'rig groen
Geheel verstaat en veinst 't niet half te doen;
Ach 't is de zoete smart, de teed're klagte,
D'aloude Saga die het hart steeds heilig achtte,
Een eeuw'ge trouw, onbluschb're min!
De blijdste hoop, het warmst verlangen,
Spreekt beurtlings uit hun beider zangen;
Zucht en verrukking smelt er in,
En wisselt af en keert al weder,
Zie op den zanger van het woud niet smalend neder!
Die zoete taal, dat innig vuur,
Zijn die der eeuwige natuur,
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De heilige onverdoofbre vonken
Aan al wat adem heeft geschonken,
Des levens groote scheppingswoord,
Der dingen harte.
De hoogste vreugd, de hoogste smarte,
In hemel en op aard gehoord!
't Is liefde die hun borst doet gloeijen,
Geen kunst kan dus de zielen boeijen!
Maar wilder wordt op eens het lied
En grimmig, verstoord,
Gromt hij voort;
Hoort gij dien vloed van bedreigingen niet?
Hij moet weg, hij moet weg, over berg, over dal,
De meêminnaar vlugte of de meêminnaar vall'!
Niet langer den foltrenden hartstogt bedwongen!
De krijgstrompet schettert door 't donkere loof,
't Is hier een oorlog en 't geldt hier een' roof
Als de schoone en de krijg door Homerus bezongen!
Een blad, neen een zang viel het bloedig krakeel
In een woud-Iliade ten deel!
Vol eerbieds wijken de heiren ter zijde,
Zie, daar gaat Menelaus ten strijde
Met Paris, 't is oorlog om roem noch om eer,
Een schoone is het loon van den dapp'ren verwinnaar;
Zij ziet niet van den muur1, uit de spar ziet zij neêr,
Op het vreeslijk gevecht tusschen echtvriend en minnaar, En wendt er de blikken soms van,
Helena krijgt, hoe het eind zij, een man;
Helden gelijk in het strijdperk gevlogen,
Borst tegen borst, dient de wiek hen tot kling,
En om den appel der vuurschietende oogen
Welft zich een bloedroode kring;
Zie hoe dat klaauwen en snebben zich weeren,
d'IJverzucht laat, trots de smarte, niet los,

1

Ilias, IIIde Boek.
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't Dropp'lende bloed en de stuivende veeren
Verwen het donkere mos!
Tot voor de neêrlaag beducht,
Paris ontvlugt.
Trotscher verheft bij de Achäische mannen,
Thans de verwinnaar het hoofd;
Dwaas wie zich veilig gelooft!
Pandarus heeft reeds de boge gespannen.
Het zege-gezang
Weêrklinkt, maar niet lang;
't Spreekt van den strijd om de schoone begonnen,
Glorie uit liefde gewonnen!
Nog is er woede in 't hartstogtelijk lied,
Maar in een hart dat de liefde gebiedt
Moet zij voor zoeter genuchten
Dra vlugten;
Zachter gestemd wordt zijn toon
Dubbel schoon,
Daalt uit de hoogte vleijende neder,
Bidt en smeekt weder,
Tot hij in zuchten den boezem ontsneld
Weelderig smelt!
Rep u, o jager! In wellust verloren
Zien zij noch hooren,
Dit is de magt van 't verleidelijk spel!
Nader nu snel, Maar als de dartele toonen straks zwijgen,
Buig u dan neêr in het lommer der twijgen,
Diep is 't moeras, maar wie 't daarom ontzie,
't Water reikt naauw tot uw knie,
En onder 't schot dient het offer te wezen,
Wilt ge om het keurige wild zijn geprezen.
Vuur en dood!
't Lied hield op - de schare vlood,
't Lood doorboort des zangers harte,
Maar hij sneefde, zonder smarte,
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Onder zang en kozerij
Zalig hij! -

‘Ik dank u voor de voordragt,’ stamelde jonkvrouw Anna; ‘maar voor de keuze....’
‘Hony soit qui mal y pense,’ merkte graaf S. aan - ik geloof niet dat de zaak er
veel beter door werd.
‘Noch ruhen in des Schicksals Schoosse
Die schwarzen und die heitren Loose.’

schertste mevrouw C.L. en Ebba las: ‘Graaf S.’
‘Zult gij eene overlevering uit de dagen van Gustaf Wasa voor lief nemen?’ vraagde
de jongeling, een paar bladen schrifts uit zijne borst te voorschijn halende. Geen
onzer die het onderwerp niet toejuichte.
‘Ge komt niet ongewapend ten strijde.’
‘Ik ben krijgsman,’ hernam hij, boog zich en begon:

Gustaf Wasa bij Eric Banèr.
‘Ge zult een groot man worden, zoo de hemel u een lang leven gunt,’ had Johan de
IIde koning van Denemarken, van een' jeugdigen knaap getuigd, dien hij te Stockholm
aan het hof van Sten Sture, den oudere, spelen zag en niemand, dien Zweedschen
rijksbestuurder uitgezonderd, die bij deze woorden aan eene voorspelling dacht; de
knaap wel het minst van allen. Voorzeker was hij verre van in hen de oorzaak te zien,
waarom hij twee uren later het hof van zijnen aanzienlijken bloedverwant verlaten
en naar de afgelegene landhoeve zijner ouderen in
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Åland terug moest keeren; hij weende misschien omdat zijn deftige oudoom den
koning niet had willen toestaan, het knaapje met zich naar Koppenhagen te nemen.
Slechts toen zijn vader, na de lezing van den brief van Sture, hem door het jongsken
overhandigd, zijn kind in levendige vreugde aan zijnen boezem drukte, uitroepende:
‘Gode zij dank, dat gij behouden werdt!’ slechts toen deze hem, voor zoo verre het
ontluikend verstand des knaaps het gedoogde, eene schets van den toestand zijns
vaderlands gegeven had, slechts toen verheugde zich de jongen, in de profeetcij van
den monarch, die zich gedwongen had gezien met Zweden een' wapenstilstand te
sluiten, nadat hij vergeefs beproefd had over dit volk als heer te gebieden. Vol van
een vuur, dat gewoonlijk eerst in lateren leeftijd ontwaakt, zwoer het jongsken den
koning niet in zijne verwachting te zullen te leur stellen; - het was de eed van een'
anderen Hannibal, - de knaap heette Gustaf Erikson Wasa!
Twintig jaren waren verloopen en het jongsken was een held geworden, want
Christiern de IIde, in onze geschiedenis met den bijnaam van Tyran gebrandmerkt,
had den Deenschen troon bestegen. Gevaarlijker vijand dan zijn vader, zocht hij,
door list en geweld beide, de Zweden onder zijn heerschappij te brengen en waardig
opvolger van Margaretha Waldemar deed hij door zijne ruwe krijgsknechten het land
verwoesten, naar welks kroon hij dong. Voor het vaderland den dood getroost, waren
Svea's beste kinderen te wapen gesneld, - doch waartoe eene langere inleiding? Wie
uwer kent den ellendigen toestand niet, waarin ons arm voorgeslacht toenmaals
verkeerde, van buiten door den vreemdeling aangevallen, - van binnen door
partijschappen verdeeld? Mijnen Hollandschen vriend zij het genoeg, dat, zoo ik er
een uitvoerig tafereel van moest ophangen, dit met geene andere verwen
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zoude worden geschilderd, dan die, welke zijne geschiedschrijvers voor de rampen
bezigen, eene halve eeuw later door Filips den IIde over de Nederlanden uitgestort.
De klok van het kasteel Kallöe, in Jutland, noodigde op eenen herfstdag van 1519
zijne bewoners ten tweeden male ten disch, - op het gewone middaguur had de forsche
hand van een' der lijfeigenen den klepel vergeefs luide doen kleppen; - Eric Banèr
en zijne jagtgezellen waren eerst voor weinige oogenblikken den ruimen burgthof
opgereden. Met den woesten stoet de eetzaal binnen gestormd, had hij zich, als
gastheer, in den grooten stoel neder gezet, die aan het hoofd van den disch stond;
zijne houding toonde genoegzaam, dat, zoo hij reebok en hinde des ochtends weinig
rust had gelaten, de natuur die schuwe kinderen van het woud op hunnen vervolger
gewroken had. ‘Pater Gregorius! geef een' korten zegen,’ riep hij zijn huispriester
toe, terwijl zijne woelige gasten, wier kleederen als de zijne met stof overdekt waren,
de zware en lompe zetels digter aan de breede tafel schoven; ‘pater Gregorius, geef
een' korten zegen, - ik zal een langen maaltijd doen.’
‘Schoon de hoofdschotel in het vergeefs vervolgde hert ontbreekt,’ spotte een
zijner vrienden.
‘Het verdoemde dier heeft mijn vlug ros kreupel doen worden,’ zuchtte Staffan,
een adellijke gast.
‘De vlugteling verlustigt zich thans in het frissche water eener beek, gelijk wij ons
zoo even door den geurigen drank verkwikten, welken de gastvrouw ons aanbood,’
voer de eerste voort.
‘Maar uw Zweedsche gevangene,’ vroeg Rasmus, de be-
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velhebber over eene bende krijgslieden, terwijl hij den blik op een' ledig gebleven
stoel vestigde, ‘de jonge wolf die aan koning Johan ontsnapte en dien onze
tegenwoordige koning (welken God zegene!) zoo listig in het net wist te lokken.
Banèr! waar blijft hij?’
‘Benedicite, Amen!’ viel de priester in.
‘Morgen eene gelukkiger jagt, de dood van het hert, mijne vrienden!’ riep Eric,
den beker opheffende door zijnen schenker gevuld, terwijl een paar andere knapen
het dien der gasten deden.
‘Bloeddorstige mannen!’ sprak een jeugdig meisje, dat tot de verwanten van Banèr's
gade behoorde.
‘Gij wenscht mij dus de zege in het edele weispel niet toe!’ hervatte een rijzig
jongeling, wiens oplettendheden jegens Åke het teeder belang teekenden, dat zij hem
inboezemde; de schoone maagd was gereed hem te antwoorden, toen de daverende
kreet: de dood van het hert! de dood van het hert! haar glimlagchende den vinger op
den mond deed leggen.
‘Neen, Banèr!’ schreeuwde Staffan, en herhaalde het nog eens, toen het gejuich
ophield, ‘de jacht verdriet me; ik reis nog deze week naar Koppenhagen, en bij St.
Steven! mijn patroon! het zal aan mij noch aan mijn zwaard liggen, zoo ik niet
spoedig, in éénen dag, meer Zweedsche honden afmake, dan er herten in al uwe
bosschen zijn!’
‘Zoo die eerzucht u aanvuurde, ik zoude u mijne sjerp terug verzoeken,’ fluisterde
Åke den rijzigen Håkan toe, die den laatsten spreker geestdriftig aanstaarde.
‘De rug dier trotsche Zweedsche edelen,’ ging Staffan voort, ‘zal schoon Duifje
tot voetschabel dienen, als zij in Stockholm op haren witten klepper stijgt!’
‘Stil, Staffan! stil!’ bad de gastvrouw, daar zij de deur zag openen, en in den
binnentredende den gevangene herkende.
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Het was een rijzig jonkman, van omstreeks dertig jaren, hoogst eenvoudig gekleed,
maar wiens gelaat, hetzij hij eene ruwe pij of een' vorstelijken mantel had gedragen,
uwe aandacht zoude hebben tot zich getrokken. Hij had bij het inkomen de woorden
van Staffan verstaan en de tintelende oogen, - de zaamgetrokken wenkbraauwen, de krampachtig gebogen lippen en op elkander gedrukte sneeuwwitte tanden gaven
eene pijnlijke uitdrukking aan die trekken, welke slechts in rust behoefden te wezen,
om een ideaal van mannelijken ernst aan te bieden. Alleen het hooge voorhoofd,
langs hetwelk lange, bruine lokken sierlijk afgolfden, deelde niet in den hartstogt
door den schimp opgewekt; het verloor geen oogenblik zijne verhevene kalmte. Zoo
gij Gustaf Erikson Wasa (want hij was het) gevraagd hadt, aan wien hij die kracht
tot berusting in het lijden verschuldigd was, hij had u van zijne vrome moeder
gesproken, de menschkundige had er den waarachtigen held aan herkend.
Eene verontschuldiging over zijn laat binnenkomen en ook hij zette zich aan den
disch neder, dien de overlevering ons als gewoonlijk slechts karig voorzien afschildert,
in welks schraalheid de naijver der Deenen eene der redenen van Gustaf's verdriet
over zijne gevangenschap wil ontdekken. Het is waar, de jongeling, aan de vorstelijke
tafel van Sture gewoon, kon geen behagen scheppen in de spaarzaamheid van zijnen
verren bloedverwant Banèr, maar het is wel het allerlaatste punt van vergelijking
geweest, dat hem naar zijne verlorene vrijheid deed terugwenschen. Wanneer hij,
des daags op zijne eenzame kamer, de uren met trage schreden zag voortkruipen, of
des nachts, van zijn leger opgesprongen, het venster open stiet, om in den koelen
herfstwind verademing te vinden voor de gedachten, welke zijnen geest verteerden,
dan waren het de gebergten van zijn vaderland, - de taal zijner
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landgenooten, - de gestalten zijner magen en vrienden, welke hem het verblijf op
vijands bodem ondragelijk maakten; dan klonken het brieschen van zijn strijdros, het gedruisch van den slag, - het kletteren der wapenen, en de donderende zegekreet,
welke hem reeds eenmaal als verwinnaar der Deenen begroet had, in zijn oor. In
bitteren weemoed spraken zijne lippen dan de heilige woorden: ‘Vrijheid en
Vaderland’ uit, en onwillekeurig vouwde hij de handen zamen, en sloeg de oogen
ten hemel, maar dacht aan geene feesten in de vorstelijke halle zijner vaderen. Soms,
- en het was eene vreesselijke beproeving, - soms rees dan het denkbeeld van te
ontvlugten in al zijne aanlokkelijkheid voor zijne verbeelding op, maar zijn eerlijk
hart riep hem oogenblikkelijk toe, dat hij Banèr met hand en mond beloofd had, het
niet te zullen doen, en schoon Christiern hem alleen door het breken van zijn
koninklijk woord in boeijen had geslagen, Gustaf's zedelijk gevoel hield zich daarom,
van zijne zijde, niet tot het schenden zijner belofte geregtigd, zoo lang zijn
bloedverwant er geene aanleiding toe gaf. Hij kende geene hoogere lofspraak, dan
die van een' eerlijke Zweed te zijn; wat was de zestiende eeuw ons in dit opzigt verre
vooruit!
De eetlust der gasten scheen verzadigd en het gesprek werd levendiger, maar voor
den vreemdeling van een veracht volk, zoo als Gustaf onder hen, had het weinig
uitlokkends. Hij staarde mijmerend voor zich, of wisselde eenige weinige woorden
met de jeugdige Åke. Zij was hem dierbaar geworden, die lieve schoone, want slechts
in hare oogen las hij die deernis, welke zijn lot moest inboezemen, dien eerbied,
welken hij zedig genoeg was niet te gelooven, dat het weinige, dat hij tot heden voor
zijn vaderland verrigt en geleden had, verdiende. Zonder Åke zoude het verblijf bij
Banèr hem ondragelijk zijn geweest, en echter had hij het haar nooit, zelfs
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niet door een blik te kennen gegeven, alleen het vaderland vervulde zijn harte!
‘Men zegt, dat Sture gesneuveld is en Stockholm belegerd zal worden,’ riep Staffan,
zijn grooten beker ledigende, ‘en ik wed al wat ge wilt, dat in het volgend voorjaar
de Deensche vlag van hare torens wappert!’
‘St. Brigitta! daarom zal Christina zich nog niet overgeven,’ viel een ander in.
‘Ik heb vele vrouwen gekend,’ sprak een man met witten baard, ‘maar er nooit
eene ontmoet, die ik eindelijk niet tot mijn wil wist over te halen, hetzij door goedheid
of geweld, en Otho is zoo veel knapper dan ik...’
Een woeste lach beloonde de geestigheid, welke ik niet in hare oorspronkelijke
ruwheid durfde overnemen, maar Gustaf lachte niet. Die tijdingen, wier echtheid hij
niet betwijfelde, want het ongeluk maakt zwaarmoedig! schokten hem diep. Indien
zij waarheid behelsden, de stelling zijner vrienden was inderdaad hagchelijk geworden,
- de dood van den jongeren Sture beroofde hen van hun werkzaamst hoofd, - Calmar
en Stockholm mogten den vijand nog wederstand bieden; door de lagen der
geestelijkheid en de wapenen des vreemdelings verkeerde Zweden's onafhankelijkheid
in het dreigendst gevaar.
‘Christina Gijlenstjerna zal uwen koning leeren, dat onze vrouwen mannenmoed
bezitten, en tot in den dood het vaderland getrouw zijn,’ riep hij uit, zijne ontroering
ontveinzende.
‘De aartsbisschop Trolle heeft verzocht onzen monarch te Upsala te mogen kroonen,
maar zijn schepter zal voor de Zweden van ijzer wezen,’ viel Staffan in; ‘de
weêrspannelingen hebben het verdiend.’
‘Leve Christiern!’ sprak Rasmus, met een gelaat dat door de vermoeijenissen des
dags en den verhittenden drank vuurrood was geworden, ‘leve Christiern, en wie mij
weigert bescheid

E.J. Potgieter, De werken. Deel 3. Het Noorden in omtrekken en tafereelen. Deel 1

194
te doen, die wete dat dit zwaard niet in de schede verroest is. Banèr! den grooten
beker!’
De gastheer ledigde dien op de gezondheid des konings. Allen volgden opstaande
zijn voorbeeld, en ‘leve Christiern!’ weêrgalmde het door de zaal.
Daar kwam de beurt aan Gustaf; hij scheen aan zijnen stoel gekluisterd; zijne
vingeren speelden achteloos met den lederen gordelriem om zijn midden vastgegespt.
‘Ledig hem op de gezondheid des konings,’ schreeuwde Rasmus hem spottend
toe, ‘de dag zal spoedig aanbreken, waarop gij naar de eer zult dingen, knielend zijne
hand te kussen.’
‘De hand die zich uitstrekte om het bevel te geven mij te boeijen, toen ik als
gijzelaar in zijne tegenwoordigheid gebragt, nog aan zijn koninklijk woord geloof
sloeg,’ zeide de gevangene.
Åke's oogen waren op hem gevestigd, haar gelaat had eene zonderlinge uitdrukking;
zij wilde maar durfde hem niet toejuichen.
‘Drink op zijne gezondheid!’ kreet de baldadige schaar, ‘of de beleediging....’
‘Gevangenen hebben geen zwaard!’ hernam Gustaf met waardigheid.
‘Daar is het mijne!’ riep Håkan, maar eer de vreemdeling er de hand naar uitstrekte,
was Banèr tusschen beide getreden; ook de vrouwen waren van schrik opgestaan.
‘Gij gingt te verre, Rasmus!’ sprak hij bedaard, ‘mijn bloedverwant heeft Sten
Sture trouw gezworen; hij kan niet op Christiern's gezondheid drinken.’
Doch de schaar had geen oor meer voor de stem der rede. ‘Een Christiern is honderd
Sture's waard!’ kreet een half beschonkene, ‘de oproerling is ter ziele, drink, drink!’
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‘Oproerling!’ mompelde de gevangene.
Maar de kreet vond weêrklank in het hart der gasten. Gustaf's beker werd tot den
rand gevuld; vergeefs beproefde Banèr nog eenmaal zijn gezag te doen gelden.
‘Hij kieze!’ riep Staffan, het ontbloote zwaard van Håkan in zijne eene en den
beker in zijne andere hand houdende: ‘Hij kieze en zegge niet dat wij ongewapenden
beleedigen!’
‘Weg met zwaard en beker!’ viel de priester in, ‘het is een goddeloos werk
gevangenen te tergen!’
‘Terug, paap!’ donderde Rasmus, ‘Staffan, laat den jongen wolf op de gezondheid
des jagers....’
‘Het bloed van Christiern worde vergoten gelijk deze wijn!’ borst Gustaf uit,
eindelijk zijnen toorn niet meer meester, en den beker op den grond werpende.
‘Satan!’ schreeuwde Rasmus en zijn flikkerend staal dreigde de borst des
gevangenen te doorstooten, maar met een' luiden gil vloog Åke op Gustaf toe, sloeg
beide armen om de ranke gestalte des jongelings heen, en sprak, met haar
engelengelaat den woesten krijgsman aanziende:
‘Doorstoot mij eerst!’
‘Moeder Gods! Wat is dit?’ riepen Banèr, de priester en Håkan op het zelfde
oogenblik, terwijl Rasmus, Staffan en de overigen van verbaasdheid of ontzetting
terug traden; ‘wat is dit, Åka?’
Het gevaar was geweken, een hoog rood verwde de bleeke wangen van het aanvallig
kind; haar gelaat in beide handen verbergende, schreide zij luide.
‘God loone het u!’ sprak Gustaf, innig geroerd, en haar hartelijk de hand drukkende.
‘Volg mij, mijne dochter!’ beval de priester ernstig, ‘en gij, vreemdeling! zie toe,
hoe gij de gastvrijheid beloont!’
Een blik op Åke was al het antwoord van Gustaf op de
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ingewikkelde beschuldiging; Håkan, Rasmus noch Staffan zouden zijne regtvaardiging
geloofd hebben, de grootmoedige zelfopoffering van het jeugdige meisje was te hoog
voor hun grof gevoel. Hij hield zich als zag hij in de woorden des huispriesters niets
dan een' bescheiden wenk, door geen langer verwijlen in de zaal aanleiding tot
verderen twist te geven, en spoedde zich naar zijne eenzame cel, zonder acht te slaan
op de woede, met welke Håkan hem nastaarde.
Helaas! hij zocht er vergeefs de rust, die zijn harte behoefde, - de diepe stilte,
welke daar heerschte, verhoogde slechts den indruk, dien het tooneel in de eetzaal
op hem gemaakt had, - de avond verraste hem in sombere overpeinzingen. Geloof
niet dat Åke's liefde er het voorwerp van was, zij zoude een ijdel man gevleid, een
hoveling vermaakt hebben, hem deerde zij. Maar gewigtiger gedachten dan die
neiging van een vlekkeloos gemoed, vervulden zijne ziel. Langzaam en statig
verdween de gouden zonneschijf aan den westelijken gezigteinder. ‘Zij daalt neder
om schooner op te gaan,’ sprak hij in zich zelven, ‘maar op den nacht, die zich over
mijn arm vaderland uitbreidt, volgt geen morgen! Waarom gaf ik Banèr mijn woord?’
De deur werd zachtkens geopend, Åke stond naast hem.
‘Mijne beschermster!’ sprak hij, doch de maagd trok hare hand welke hij in de
zijne gelegd had, terug, en zeide op droeven maar vasten toon:
‘Ge moet ontvlugten, Gustaf! laat mij u behulpzaam wezen, laat mij u verlossen!’
‘Spreekt de hemel uit uwen mond?’ riep de jongeling oprijzende en niet ziende
hoe Åke, eer zij hem antwoordde, een traan uit hare oogen wegwischte.
‘Uw vaderland eischt het van u, ik smeek er u om,’ zeide zij; ‘zeg ja, en gij zult
morgen in de hut van Jesper alles
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ter uwer verkleeding gereed vinden; deze dolk bescherme u, zoo de Heilige Maagd
mijne bede, u voor gevaren te behoeden, niet verhooren mogt!’
Driftig greep Gustaf naar het wapentuig, - een oogenblik later wierp hij het, het
hoofd schuddende, op de tafel neder. ‘Mijne belofte werd mij door geweld afgeperst,
doch ik gaf mijn woord haar te zullen houden,’ sprak hij somber, ‘mijne eer blijve
ten minste onbezoedeld.’
‘Uw leven is hier niet veilig!’ viel Åke in, ‘mijne onberadenheid heeft Håkan's
toorn ontvlamd; Rasmus vuurt dien aan en...’
‘Vreeze was mij vreemd aan het hoofd van Zweden's jongelingschap, in het
aangezigt van een' overmagtigen vijand,’ viel Gustaf het bezorgde meisje in de rede,
‘en ik zoude mij thans door louter vermoedens tot een oneerlijk besluit laten
overhalen? Åke! gij kent de Zweden niet!’
‘Gustaf! Gustaf! ik ben slechts eene zwakke vrouw, maar waar het de welvaart
van Denemarken gold, zoude ik den moed hebben eene onberadene gelofte te
verbreken. Frons uw voorhoofd niet als wildet gij zeggen, dat ik mijn vaderland in
dit uur verrade! “Christiern is de prooi van Sigbrit's heerschzucht,” sprak de man,
die mij het leven schonk tot mijnen broeder, “gij zult niet ten strijde trekken, mijn
zoon! de glans der geregtigheid week van onze banier!” En toen, later, het gerucht
uwer gevangenneming ook tot onze afgelegene streek doordrong, schitterden toorn
en verontwaardiging uit den blik des wel eerlijken mans. “Zij wischt het eergevoel
uit 's konings harte, gelijk zij het in den boezem harer dochter verstikt heeft,” riep
hij uit; “Albrecht! mijn kind, ik had u vervloekt, zoo gij zijn handlanger geweest
waart!” In die school opgevoed, zoude het de rust van mijn leven kosten, zoo uw
bloed, om mijnentwille...’
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De maagd voleindigde niet, door den hartstogt, welken zij vergeefs zocht te verbergen,
overmeesterd.
‘Wees gerust, Åke!’ sprak Gustaf, op medelijdenden toon, ‘Banèr zal de wetten
der gastvrijheid weten te handhaven, en uwe opoffering mij in Hakan den vriend van
Åke doen eerbiedigen.’
‘Hard is toch het harte des mans,’ borst de maagd uit, ‘zijn eer, dus noemt hij zijn
trots, gaat bij hem alles te boven, om harentwille zegt het hem weinig of hij eene
trouwe borst meer of min, aan den angel der smarte ten prooi laat! Gustaf! ik heb
Håkan niet lief! ik heb voor u gewaagd wat ik voor hem nimmer zoude hebben
ondernomen. Deze brief uwer moeder, aan pater Gregorius ontvreemd, doe uwe
aarzeling ophouden. Hij beslisse of gij tooneelen, als die welke deze middag
opleverde, tot uw verschiet kiest, terwijl uw vaderland in ellende wegkwijnt!’
Vol drifts doorliep de gevangene het schrift, hem door de jonge maagd aangeboden;
terwijl hij de onderteekening aan zijne lippen bragt, rees er een traan in zijne oogen
op. ‘Gij geeft mij aan mijn vaderland weder, Åke! Gods zegen er voor over uw hoofd!
Waarmede heb ik zoo veel liefde verdiend?’
‘Liefde!’ antwoordde zij, zich uit zijne omarming los wikkelende, ‘laat dat woord
nooit weder over uwe lippen komen; wij mogen, - wij moeten elkander niet liefhebben,
- die gloed zou strafwaardig, - die hartstogt een gruwel wezen. Vlugt, Gustaf, uw
pligt gebiedt het u, maar wanneer gij deze wallen, - dit oord, - dit rijk verlaten hebt,
denk dan nimmer weder aan Åke; zij is de dochter van het land uwer vijanden!’
‘U vergeten!’ sprak de dankbare jongeling, ‘gij waart mijne redster, gij wilt mijne
bevrijdster zijn!’
‘Gedenk mijner dan,’ sprak de edelaardige, ‘wanneer gij tot
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de uwen terug gekeerd, het zwaard op nieuw aan uwe zijde zult gespen, op nieuw
tegen mijne landgenooten ten strijde zult gaan; - gedenk mijner in het gewoel van
den slag, - in de hitte des gevechts, - in de vreugde der overwinning, - alom en altijd
waar de gedachte aan mij gruwelen voorkomen, ellende verzachten, gewonden heelen
kan! Aldus zult gij alles wat Åke voor u deed, dubbel beloonen; hare liefde was geene
zelfzoekende, laat zij in weldaden eindigen!’
‘Ik zweer het u,’ verzekerde de jongeling plechtig, ‘doch waarom zoo droevig,
Åke? De toekomst....’
‘Draagt voor u roemvolle dagen in haren schoot, maar zal de arme Åke der
vergetelheid ten prooi laten, mijn hart voorspelt het mij! Waan daarom niet dat ik
mij des beklage, gij houdt het beneden u mij door geveinsde betuigingen van
wederliefde te misleiden, gij hebt uw land boven alles lief, ik acht er u te hooger om!
En toch,’ voer zij in somberder stemming voort, na een oogenblik stilzwijgens, waarin
alleen de droeve uitdrukking harer trekken de gedachte verried, die haren geest
doorkruiste, ‘hoe gelukkig zal de vrouw wezen, welke gij beminnen zult! hoe zal zij
zich op uwe liefde mogen verhoovaardigen! - De benijdenswaardige! Gij zult mij
om haar vergeten! Zeg mij niet dat gij weet, welk een offer of ik u brenge; - er zal
een tijd komen, waarin gij van al den luister eens hofs omgeven, redder uwer
landgenooten en schepper van uw eigen geluk, u naauwelijks herinneren zult, dat
een jong meisje, op een afgelegen slot, in het vijandig Denemarken, door hare
hartstogtelijke bewondering uw leven in gevaar gebragt, maar met het hare voor die
overijling volgaarne zoude hebben geboet. Ik weet niet waarom ik er mij mede vleije,
maar zoo gij dan, vereerd, bemind en aangebeden, geene vlagen van rampspoed of
onheil behoeft, om bij wijle aan Åke te gedenken, om bij wijle Åke aan uwe zijde
terug te wenschen, dan
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eerst, Gustaf! waart gij de reine liefde, welke ik u toedroeg, waardig!’
‘Bij God! ik vergete u nimmer!’ riep de jongeling, vurig, ‘maar redder mijner
landgenooten, Åke! gij denkt niet aan mijnen toestand en dien van Zweden.’
‘En gij roept mij tot de werkelijkheid terug,’ hernam de maagd, ‘wij vrouwen
vermeiden ons zoo gaarne in droomen van het toekomstige. Geef mij dien brief
weder, pater Gregorius moet niet weten, dat hij immer zijn breviarium verliet, wees
in veiligheid eer hij uwe vlugt vermoeden kan. Vroeg in den ochtend zet mijn
bloedverwant de hertenjagt voort, verlaat gij het kasteel bij het aanbreken des dags
eer het hoorngeschal de gasten op den binnenhof roept. In de hut van Jesper zult gij
alles, wat ge ter vlugt behoeft in gereedheid vinden; ik heb alle verantwoording op
mij genomen, - vaarwel, Gustaf! Alle Heiligen met u!’
Een enkele kus, - maar ik zoude vruchteloos beproeven u getuige te doen worden
van het tooneel, dat hun afscheid opleverde; het was zoo min van deze aarde als het
gebed, waarin zich het hart van Gustaf, nadat zij vertrokken was, voor God uitstortte.
De brief zijner moeder had hem doen inzien, dat Svea den arm van alle hare kinderen
behoefde; hij bad den Heer der legerscharen, haar den zijnen dra weder te mogen
toewijden. De naklank van dit gebed, - want de gedachte aan wezenlijk gevaar door
den minnenijd van Håkan rees niet bij hem op, - zweefde nog op zijne lippen, toen
hij bij den opgang der zon het kasteel van Banèr verliet; de schilderkunst zoude in
de uitdrukking van zijn gelaat op dat oogenblik een harer waardig onderwerp vinden.
Eenzaam, doch niet onbespied, sloeg hij den weg naar de hut van Jesper in; uit
een zijvenster van den burgt staarden twee schoone, maar rood geweende oogen hem
na; het was
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Åke, die den avond te voren, uit Gustaf's cel tredende Håkan ontmoet had. Van
ijverzucht verteerd, was zijne woede op dat gezigt verdubbeld; Åke had grootmoedig
beproefd haar tot elken prijs te doen bedaren, en eindelijk den moed bezeten tot hem
te zeggen: ‘Håkan! ik zal de uwe worden!’
Vraag niet wat het haar kostte, - Gustaf's leven was er door gered!
De Almagtige verstrekte den vlugteling tot schild en wapen; - als boer verkleed
gelukte het hem, in het gezelschap van Duitsche kooplieden, Denemarken te verlaten;
- den 10den Sept. 1519 kwam hij te Lubeck aan. De raad dier stad, de burgemeester
Nils Bröms vooral was rechtvaardig en staatkundig genoeg, hem onder zijne
bescherming te nemen, en later, aan Banèr, den eisch hem weder aan zijnen
koninklijken vijand uit te leveren, mannelijk af te slaan. De geschiedenis vermeldt
dat Gustaf aan zijnen Deenschen bloedverwant eene som van zesduizend rijksdaalders,
welke deze, als boete voor zijne ontvlugting, aan Christiern voldoen moest, terug
betaalde; de wraak van den koning strekte zich niet verder op Eric uit.
De laatste nakomelingschap zal nog dankbaar getuigen, dat Zweden's eerste
Wasa-koning de profeetcy van Johan den IIde vervulde, doch er bij aanmerken, dat
de Deensche vorst juister zoude hebben gesproken, indien hij in plaats van den wolf
den leeuw tot zijne beeldtenis gekozen had; Christiern de tyran had de rol van den
eerste op zich genomen. - De kronijkschrijvers zwijgen van Åke, terwijl zij de minste
krijgskundige beweging en onbeduidendste priesterlijke woeling met angstvallige
waarheidsliefde hebben geboekt; welke zonderlinge begrippen wilden zij ons toch
van de menschheid inboezemen!
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‘Ik heb bij voorkeur deze bijzonderheid uit het leven van Gustaf gekozen,’ sprak
graaf S., zijn handschrift wegbergende, ‘omdat onze naburen hem het verlaten van
Banèr's woning scherp verwijten.’
‘Ik wenschte de vrouw te kennen, die u op de gedachte eener Åke bragt’, merkte
mevrouw C.L. aan, nadat wij allen, als zij, onzen dank hadden betuigd voor de
mededeeling dier vertelling.
‘Elle n'avait que seize ans, cette charmante Danoise, n'est ce pas, Mr. le Comte?’
vraagde mevrouw Wr. ‘son abnégation m'en assure!’
Graaf S. glimlachte, de magister belette hem te antwoorden; vermoedt gij de
bedenkingen van dezen niet? In eene lange rede opperde hij zijne bezwaren tegen
het gewaagde eener verdichting, waarin aan de gasten van Banèr het talent wordt
toegekend, toekomstige gebeurtenissen vooruit te zien, de anachronismen waartoe
dit voeren konde enz., enz. ‘Wees tevreden,’ sprak de jongeling eindelijk, ‘eer ik
mijne schetsen uitgeve, zal ik u verzoeken er terechtwijzende noten bij te schrijven,
ten gebruike diergenen, welke uit verhalen geschiedenis mogten willen leeren.’
‘Ge zoudt geen drukker vinden!’ viel Axel in, Ebba een' wenk gevende.
‘Mijne moeder!’ sprak deze en zonder de minste coquetterie d'esprit, zegde Fru
Martha uit haar geheugen het volgende stukje van Franzèn op:

Het arme meisje.
Weldra zijn jeugd en vreugd voorbij,
Mijn zoetste tijd daar heen,
En ach! geen vrijer vraagde mij,
Ik krijg welligt er geen!
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Ik kleed mij 's zondags netjes aan,
Hoor Mis en Avondlied,
Maar wien ik aan de deur zie staan
Mijn minnaar staat er niet.
En zoo zij soms al naar mij zien,
Geen jongen spreekt mij aan,
Mijn speelnoot heeft de keus van tien
Eu ik moet eenzaam gaan.
Dus hebben de and're meer waardij,
Door hart of schoon gelaat?
Maar vindt ge dat ik leelijk zij,
Maar doe ik iemand kwaad?
'k Ben aan mijn spinwiel heel den dag
De vlijtigste uit het dal,
En toen 'k straks in den spiegel zag
Geviel ik mij nog al.
Och! dat ik toch een schoonheid waar',
Dan zat ik hier uoch span,
'k Zat onder heel een vrijerschaar,
De braafste werd mijn man.
Maar neen - een bloempjen en niet meer
Is schoonheid zouder geld, Men plukt het, - kust het, - werpt het neer,
En 't ligt verdord op 't veld.
Zoo min de schoonheid als de deugd,
Het goud slechts wordt gevierd,
En 'k mis voor altijd steun en vreugd
Sinds dat ik weeze wierd.
Arm kind! nog hebt ge dankensstof,
Dat in geen boozen man
U 't zwaarst en bitterst lijden trof,
Dat vrouwen grieven kan.
Maar ach! op uwen ouden dag,
Verpleegd in kwaal noch pijn,
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Noch brood te hebben noch gezag
Veelligt ten spot te zijn!
En toch, wat is 't? zoo slechts den Heer
Mijne onschuld vlekloos bleek!
Verganklijk is hier goud en eer,
Als 't witte schuim der beek.
Ik was zoo blij, - 'k vond mij zoo mooi,
Als kind gedost als bruid;
Maar als mijn vreugd had met mijn tooi
Toen ik ontkleed werd uit.
Zie daar, hoe 't menig meisjen gaat,
Een dag en 't is voorbij!
'k Ben zoo ik mij op God verlaat,
Gelukkiger dan zij!

Ik had waarlijk lust aan eene sympathie der zielen te gelooven, toen het lot Herr
Christian tot Fru Martha's opvolger benoemde, en deze ons een' blik op den toestand
van zijn hart vergunde, in de mededeeling zijner gedachten over:

Jul-Afton.
Vertellingen boezemen mij minder belang in dan klagten; verwonder er u dan niet
over, dat ik, op mijne beurt, liever klage dan vertelle, en troost er u mede, dat ik het
zelden lang doe.
‘Waarom wilt ge toch nimmer den avond voor Kersttijd ten onzent komen
doorbrengen?’ vragen mijne vrienden mij telken jare, wanneer Jul-Afton nadert, daar
eene voorgewende ongesteldheid of eene verontschuldiging om bezigheden te dikwerf
door mij gebruikt werden, om langer geloof te vinden.
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En zoo ik dan openhartig verzekere dat de tooneelen, welke dat feest in het hooge
Noorden oplevert, mij, die geen gezin hebbe, eer smartelijk dan streelend aandoen,
heet men mij bijzonder en grillig, een oudvrijer en een menschenhater; wat dunk u,
heb ik regt mij te beklagen?
De eerste benaming verdien ik, van de tweede zoude ik mij gaarne vrijpleiten.
Vergeefs heb ik dit somwijlen beproefd door de gulle bekentenis, dat ik niets
ongepasts in die vermakelijkheden vinde, - dat scherts en vreugde, in die donkere
dagen, onder onzen kouden hemel, allerliefste gespelen zijn, - neen, dat ik er mij
over verheuge, dat eene godsdienst van verhevener oorsprong en ernstiger aard, dit
overblijfsel uit den heidenschen tijd wel heeft willen sparen. Het was eene heerlijke
gedachte van den ouden Noorweegschen koning, - zeide ik dan, - de volksvermaken,
weleer in den langsten nacht, aan de wedergeboorte der zon verknocht, op heugelijker
feestdag over te brengen, de goddelijke kindervriend zoude dit feest van Balder niet
gelaakt hebben.
‘Waartoe die deftige verzekeringen?’ antwoordde men mij, ‘kom ons bezoeken
of wij houden het er voor, dat gij wegblijft om geene geschenken te geven.’
De naam van gierigaard bij dien van menschenhater en oudvrijer, dacht ik, de last
zoude te zwaar worden; en eer de eerste vlaag van schrik bedaard was kocht ik voor
ieder mijner bekenden de eene of andere snuisterij, zond hen die op den feestavond,
met de woorden: ‘van een' oudvrijer,’ toe, maar bleef zelf, eenzaam en verlaten op
mijne stille kamer zitten!
Den volgenden dag was men nog niet tevreden. ‘Het geschenk zoude dubbel
aangenaam geweest zijn, zoo gij zelf gekomen waart! Waarom deedt gij het niet?’
‘Omdat ik een
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oudvrijer ben,’ was weder mijn antwoord, - men veinsde het niet te begrijpen, is het
u zoo duister?
Eilieve! waartoe, bij wien zoude ik een bezoek hebben afgelegd? Bij een mijner
vrienden op het land? Welk eene figuur zoude ik bij de boerenmeisjes gemaakt
hebben zoo ik haar, naar gewoonte van dien avond, in de schuur had aangetroffen,
zich door een' vrolijken dans vermakende? Indien de dartelste uit de schaar, gelijk
ik het dikwerf zag doen, de eene stroohalm na de andere naar het dak had geworpen,
om het getal der bruidjonkers te berekenen, welke eens haren rid naar de kerk zouden
opluisteren, en zij bij toeval den blik op mij had geslagen, zoude zij mij gevraagd
hebben: Wilt gij ook mijn' bruidjonker zijn? Of wanneer ik den volgenden morgen
bij het naar huis rijden uit de kerk met de jeugd van het dorp in vaart gewedijverd
had, en op mijnen goeden klepper gezeten, de rapste boeren misschien vooruit was
gereden, (schoon het beest, als ik, met de jaren niet vlugger wordt!) zeg mij wat er
voor mij streelends in zoude liggen de eerste te wezen, die het dorp bereikte? Golft
er dan koren op het veld, dat mij wenschen doet de eerste van allen mijn graan in te
oogsten; heb ik dan naauwe betrekkingen, welke mij aan eenig gewin hooge waarde
doen hechten? Helaas, geene!
Doch ik konde, merkt gij aan, mijne kennissen in de stad bezoeken, en mij in de
vreugde hunner kinderen vermeiden, wanneer deze hun jeugdig, helder oog op den
groenen sparrenboom vestigen, in de grootste kamer van het huis, midden op den
grond geplaatst, van honderd lichtjes schitterende, met honderde geschenken
behangen. Voorzeker, het is een schoon schouwspel voor hen, die het zijne kinderen
ten beste geeft, wien zij in de armen vliegen, zoodra zij er eenig lang gewenscht
speelgoed van hebben afgeplukt, die dan op hun
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blank voorhoofd, terwijl zij hunnen dank uitstamelen, een' heiligen kus drukt, maar
voor mij! De gave van een vreemde heeft waarde, maar de vreemde waan' niet dat
hij er zich waarachtige liefde door verwerft, het is veel zoo het kind om den wille
der giften den schroom of den afkeer, welken gij het inboezemt, weet te verbergen!
- Of wilt ge mij in die danszaal voeren, waarin jongelingen en maagden gemaskerd
door elkander zweven, - waarin de verrassendste geschenken op geestige wijze
worden rondgedeeld en afgegeven, - waarin alles vreugde, liefde en jeugd is? Verberg
dan eerst de grijze lokken, die op mijnen schedel het bruine haar beginnen te
vervangen, - leer mij dan eerst weder waarde stellen in een' teederen vingerdruk, in een zoet gefluisterd woord - een' gestolen handschoen; - geef mij mijne jeugd
terug, daar hebt ge mijn geheim!
Zoo lang ge dit niet kunt, zal ik bij uwe gewone gastmalen aanzitten, - in uwe
alledaagsche uitspanningen deel nemen, - mij op een' langen winteravond, als gij,
met het deftig omberspel vermaken, - maar op Jul-Afton, eenzaam en verlaten, op
mijne kamer blijven, mijne viool van den wand nemen, een Adagio van Beethoven
spelen en aan Amalia denken, die mij weleer de viool vergeten deed!
‘Is dit eene waarschuwing voor mij, Herr Christian!’ vraagde Arfwed, verwonderd
over die uitboezeming van den anders terug getrokken man.
‘Comme il vous plaira!’ viel mevrouw Wr. in. ‘Neen,’ verzekerde de gewaande
menschenhater, ‘het is slechts een weêrklank op het versje van Fru Martha.’
‘I'll tell you sober truth,’ sprak Alice tot den gastheer, en
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zegde een allerliefst stukje van Burns op, dat gij niet naar mijne slechts half geslaagde
navolging moet beoordeelen:

Claes Hendrikszen.
Toen gij u best deedt om mijn hart,
Claes Hendrikszen, mijn schat!
Toen was uw haar als git zoo zwart,
Uw voorhoofd spiegelglad;
Gerimpeld is dat voorhoofd nu,
Zoo wit als sneeuw dat haar,
En toch de hemel zegene u
Claes Hendriksz, beste vaêr!
Wij klommen zaâm den heuvel op,
Claes Hendrikszen, mijn schat!
En hebben op zijn groenen top
Veel vreugde en heils gehad;
Wij stromp'len nu vast naar beneên
Maar helpen d'een den aêr,
En slapen ginder niet alleen,
Claes Hendriksz, beste vaêr!

‘That is matrimony,’ eindigde Alice.
‘In low life perhaps!’ waagde het iemand aan te merken.
‘Welk een vonnis, mijnheer!’ zuchtte Mina.
‘Helaas!’ sprak Herr Christian, ‘en echter is het een magere troost:
J'ai vu beaucoup d'hymens, aucuns d'eux ne me tentent:
Cependant, des humains presque les quatre parts
S'exposent hardiment au plus grand des hasards:
Les quatre parts aussi des humains se repentent.’

‘Ebba!’ riep mevrouw Wr., ‘comptez monsieur parmi vos adorateurs, car il est de
l'opinion du bonhomme:
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Que le bon soit toujours camarade du beau,
Dès demain je chercherai femme:’

De aanvallige kleurde; mevrouw C.L. redde haar uit die verwarring door op het
voortzetten der vertellingen aan te dringen, de beurt was aan een' der jonge kooplieden.
‘Voorwaar,’ sprak hij, ‘ik herinner mij wel eene gebeurtenis die stoffe tot eene
vertelling zoude kunnen opleveren, maar ik bezit geen aasje talent haar op te sieren.’
‘Rien n'est beau que le vrai - le vrai seul est aimable,’

moedigde mevrouw Wr. hem aan.
‘Moogt gij mij al de kunstelooze wijze van verhalen vergeven, gij zult me verwijten,
dat ik onze zeden van eene ongunstige zijde doe kennen.’
‘La faute est donc à moi si ce sont là vos moeurs?’

zegde ik tot hem en Philip vertelde:

Berndt.
I
Het was een ruwe voorjaarsnacht, donkere wolken bedekten den grijzen hemel, de
zee joeg hare golven met sneller drift naar de rotsachtige kust. Een scherpe
noordoostenwind blies over het kale strand; alleen bij wijlen konde men in het
verschiet de vesting van V. ontdekken.
Het huisgezin des boers, in de armelijke visschershut, was lang ter ruste gegaan,
en echter waakten drie mannen nog op eene der in zee vooruitstekende rotsklippen.
De eene had zich dieper in zijnen ruimen jas gewikkeld en scheen op het punt in te
sluimeren; veelligt voor de zesde maal in denzelfden
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nacht bragt de tweede de brandewijnsflesch aan zijne lippen; de jongste hunner hield
zijne blikken onafgebroken op de zee gevestigd.
‘De flesch is waarachtig zoo ledig als mijne beurs, zij zullen heden niet komen,’
mompelde de tweede.
De jongeling antwoordde niet en staarde voort.
‘Anders is in slaap gevallen, hij wist hoe het met de flesch stond,’ vervolgde de
eerste spreker knorrig. ‘Het zal den voerman van nacht geene zweep kosten, verwacht
gij hen nog?’
De jongeling volhardde in zijn stilzwijgen en bemerkte zoo min het ongeduld van
zijnen makker als de liefkozingen eens jagthonds aan zijne voeten uitgestrekt.
‘Duizend duivels!’ zeide de tweede, half luid, ‘ik zelf heb hem de kunstgrepen
van het handwerk geleerd, en nu speelt hij den meester! Evenwel was ik op zijne
jaren zoo vlug als hij!’
Er was waarheid in dat gezegde voor zoo verre het ligchamelijke vlugheid gold,
welke Sven bedoelde, maar de jeugdige Berndt bezat meer dan deze. Er werden vele
talenten vereischt, om zich het vertrouwen zijner meesters, in eene mate als die welke
hij genoot, zoo jong te verwerven.
Een vierde uurs verliep, - de stelling des jongelings bleef dezelfde, - slechts enkele
malen rigtte hij den blik naar de vesting. Geene vreeze spoorde hem hiertoe aan, zijn
oog vonkelde helderder zoo dikwerf het vervallen gebouw zich duidelijk tegen de
lucht afteekende. Op eens brak de maan, voor weinige oogenblikken, door het graauwe
floers der wolken; de vloed harer stralen verzilverde de hoeken van het bruine
gebergte, de witte baren tintelden in dien gloed. Berndt sprong op en beide zijne
makkers volgden hem met rassche schreden, toen hij hen kort maar luide toeriep:
‘De boot komt!’
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Op zijnen wenk verliet de voerman, die hen aan den voet der rots verbeidde, zijne
donkere schuilplaats, en de kar vergezelde het drietal tot digt aan den oever. Een
groote pekkrans, aan een langen stok vastgemaakt, werd ijlings ontstoken en Berndt
had naauwelijks bij het zonderlinge licht de landingsplaats gekozen, of het naderend
geluid der roeispanen bewees hem, dat het sein begrepen was, - de stok zonk, en het
vroeger duister keerde weder.
Wie bij die grillige verlichting de gelaatstrekken des jongelings aanschouwd had,
was het zwaar gevallen een gevoel van bewondering te onderdrukken. Edelaardigheid
en kracht schenen zich op dat bloeijend aangezigt den voorrang te betwisten, het
moest een goed werk zijn, de taak welke hij met zoo veel ijver vervulde. Droevig
bedrog! het kind van zijnen tijd, het slagtoffer zijner opvoeding, de speelbal zijner
driften, is niet de mensch zoo als hij zijn konde en zijn moest!
De boot naderde, - weldra was de kostbare lading uit honderd zwaar belaste
artikelen van weelde bestaande, aan land gebragt. Het ruwe scheepsvolk borg de
flesschen geestrijk vocht, op de kar medegevoerd, gretig in het kleene vaartuig. Bij
het licht eener kleine scheepslantaarn vulde de stuurman een paar glazen en bood
Berndt een daarvan aan; deze weigerde.
‘De melkmuil drinkt het nimmer,’ merkte een ruwe matroos aan.
‘Broederschap, kameraad!’ sprak de eerste.
‘Neen, ik dank u,’ herhaalde Berndt.
‘Ge zult nooit een goed smokkelaar worden! Vervloekt jammer, want er is
tegenwoordig veel mede te verdienen. Hoe hooger regten hoe meer handel, en het
bestuur zorgt voor de eerste. Broederschap, kameraad! en hij ledigde zijn glas en
voer voort: ‘Hola, knapen! dit pak niet te vergeten, wat
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zouden er op het eerste bal al ambtenaren met afgesleten rokken verschijnen, zoo dit
blaauwe laken niet binnen kwam. De adellijke jonkvrouwen uit de buurt zouden zich
schamen met hen te dansen.’
Op Berndt's bevel werd het dadelijk op de kar geplaatst: ‘Voorwaar,’ hervatte de
stuurman, ‘ge zijt een zonderling; overal hoor ik met lof van u spreken, zelfs de
Franschman uit Marseille, die hier een' winter doorbragt, en zich de handen wrijft
zoodra hij een' Zweed ziet, vraagde met belangstelling naar u, en ge wilt niet met
mij klinken, ge weigert mij broederschap!’
‘Dat niet,’ zeide Berndt hem langzaam de hand reikende.
‘Goed, goed!’ hernam de oude, die hartelijk drukkende, ‘dus bewijst ge ten minste
dat gij niet te grootsch zijt, broeder! Ik zoude het anders gedacht hebben, te meer
daar de herbergsmeid mij gister vertelde, dat gij haar nog nimmer om een kus plaagdet,
en ge weet: wie niet drinkt, wie niet stoeit...’
‘Is daarom lafaard noch verrader,’ brak Berndt zijne rede af, zich naar eenige
doozen bukkende, om die den voerman over te reiken.
‘Laat die doozen met lint en tulle staan, ge zult haar spoedig genoeg in de winkels
der stad weêrzien, hoor liever naar mijnen raad. Dit vocht geeft moed,’ vervolgde
hij, zijn glas vullende, ‘ge kunt dien op uwen terugtogt behoeven. De tolbedienden
winnen het mijner vrouw in waakzaamheid af en dat zegt veel, want als ik aan land
ben, gaat zij mij getrouwer na dan onze kater de raauwe ham van mijn ontbijt.’
‘Oude liefde roest niet!’ viel een der matrozen in, ‘en toch wed ik, dat zij het alleen
den eersten dag doet, want op den volgenden heeft de vink geen' gouden veêren meer,
en vaarwel dan zoete woordekens.’
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Met luide stem begon de knaap een ontuchtig liedje te zingen. ‘Stilte!’ gebood Berndt
en voegde, zich tot den stuurman wendende, er bij: ‘Ik vertrouw voor dezen laatsten
togt op mijn goed geluk en ben buitendien gewapend.’
De oude sloeg een' nieuwsgierigen blik op de kling, die de jongeling onder zijn
blaanwen mantel verborgen had.
‘Alle duivels! wij hadden in onze jeugd slechts een mes. Maar zijt gij gereed,
jongens! ik verlang naar mijne kooi. Nimmer slaap ik zaliger dan wanneer ik het
verboden goed aan wal gebragt en de ambtenaars bij den neus heb gehad! Vaarwel
Berndt! al zijt ge zoo matig als een pastoor den dag voor zijne inwijding en zoo
wigtig als deze een dag er na plegen te zijn, het zoude mij spijten, zoo ik u morgen
niet aan het kantoor vond. Aan boord, jongens!’
De matrozen volbragten het bevel; met dubbele drift kliefde het vaartuig de golven,
Berndt regelde inmiddels de lading der kar, en eer de boot in de verte verdwenen
was, raakte de zweep des voermans den rug der rossen aan en zetten onze sluikers
hunnen togt voort.
Het was of Berndt, in zoete mijmering verzonken, de kar gedachteloos volgde,
want zoo geen bevallige droom hem zijne makkers had doen vergeten, zijn tred ware
vlugger, zijn ongeduld grooter geweest. Een half uur lang traag voortgaan scheen
hem thans niet te verdrieten, maar eensklaps werd de getrouwe jagthond onrustig en
sprong tegen zijnen jongen meester op. Berndt luisterde, het hoofd ter aarde buigende,
aandachtig; hij meende achter zich het getrappel van paarden te hooren.
‘Ik hoorde niets,’ zeide Sven, ‘en niemand heeft scherper ooren dan ik.’
‘Ge moogt die in uwe jeugd gehad hebben,’ hernam Anders, ‘maar dat is voorbij.
Ofschoon gij door stokslagen den
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hond bij nacht het blaffen verleerd hebt, zijne wilde sprongen toonen genoegzaam,
dat hij voor onraad vreest. Thans hoor ik duidelijk paardenhoeven; zouden wij niet
op zijde gaan om te zien...’
‘Wat?’ viel Berndt in, ‘digter aan den wagen gesloten.’
Sven stapte met hem vooruit, Anders bleef eenige schreden achter.
‘Waar denkt gij aan?’ vraagde Sven, knorrig, terwijl hij hem onder den arm greep.
‘Ik denk er aan, hoe rustig mijne vrouw en kinderen op dit uur slapen, en dat het
wel Hin de booze zijn konde, wiens paardevoeten...’
‘Wat zoude de booze bij ons?’ antwoordde Sven, ‘doen wij een boos werk?
smokkelen is geen stelen!’
‘Stil!’ riep Berndt, ‘voorwaarts, mannen!’
‘Zoo het tolbedienden zijn zult ge vechten? heer Berndt!’ vraagde de beangste.
‘Hoe zouden zij aan paarden komen? Maar ge hebt immers uw mes bij u, Anders!’
‘Neen, neen,’ fluisterde deze, en wierp het ijlings verre van zich, ‘maar ziet ge, ik
worde ook niet betaald om te vechten, en als ik morgen gevangen zitte, zullen dan
de heeren mijne vrouw en kinderen, die nu zoo rustig slapen...’
Berndt brak den woordenrijken bevreesde af: ‘Laat den lafaard loopen, Sven! in
den nood zoude hij ons meer verlegen maken dan helpen.’
‘Ik zal uwer gedenken!’ zeide deze, terwijl hij hem van zich afduwde.
‘Ach, Sven! ik bidde u, denk liever aan mijne vrouw en kinderen, die zoo rustig...’
De ruiters waren achter hen; de sidderende verborg zich in het kreupelhout eener
doornhaag; Berndt en Sven naderden
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de kar. Zoo het tolbedienden waren, viel er met het zwaar geladen rijtuig aan geen
ontvlugten te denken, alles hing van den uitslag des gevechts af. De jongeling besloot
hiertoe; door eene verwarring van begrippen, op de kusten van Zweden vreesselijk
algemeen, hield ook hij de schennis der tolwetten voor geene misdaad.
‘Laat ons beproeven beiden uit den zadel te ligten, en hen aan gindschen boom te
binden,’ sprak hij tot Sven, ‘de boeren zullen hen morgen vroeg genoeg verlossen.’
Er was geen tijd tot antwoorden. ‘Halt! halt!’ schreeuwde een der ruiters, ‘toont
ons uwe papieren,’ maar zweepslagen kliefden de lucht, Berndt was den tweeden
tolbediende aangevallen. Te vergeefs greep deze zijne pistool, zij kitste, en een vloek
van den beambte toonde het gevaar, waarin hij zich gebragt zag. Berndt's kling
suiselde reeds door de lucht, en hij vleide zich met de zege, maar een zijsprong van
het schichtige paard deed het flikkerend staal op den grond rinkinken.
‘Terug, Bella!’ riep Berndt den jagthond toe, wiens onverhoedsche aanval het ros
verschrikt had.
‘Wij zijn landgenooten, maar 's konings dienst gebiedt het; over u, die het eerste
geweld gebruiktet, kome het bloed!’ kreet de ruiter, op den voerman aanleggende.
Zijn schot miste opzettelijk, want de bedachtzame ernst des Noordens verloochent
zich ook in zulk een' strijd niet! maar door angst overmeesterd, tuimelde de voerman
van den bok, en zonder zich om zijnen makker te bekreunen, verliet de tolbediende
het ros en plaatste zich, de teugels der verschrikte paarden grijpende, op de kar. Sven
beproefde vruchteloos hem dien zetel te betwisten, de vreeze gaf arendsvleugelen
aan het magere tweespan. De oude maakte zich van het verlaten ros meester;
naauwelijks was hij in den zadel gezeten, of de andere ruiter rolde in het stof,
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maar al had Berndt dezen overwonnen, verscheiden oogenblikken verliepen eer het
hem gelukte den sluwen klepper in bedwang te houden.
‘En nu de kar nagezet!’ riep de driftige jongeling.
‘Om Gods wil niet!’ antwoordde Sven, ‘zie, de morgen breekt aan, reeds gaan de
landlieden naar het veld, geen boer zoude de tolbedienden bij dag hulp durven
weigeren. Wie weet of er ginder niet nog meer van die honden snuffelen?’
Treurig boog Berndt het hoofd: ‘O God! de arme Hilda!’ zuchtte hij.
‘Dat vermoedde ik,’ mompelde Sven, ‘schop uw paard bij gebrek van sporen,
Berndt!’ vervolgde hij luide, ‘wij moeten te huis zijn, eer de wagen de stad binnen
rijdt; eer deze die nog in het stof ligt, ons herkent!’
De jongeling gevoelde de waarde van dien raad. IJlings volgde hij het voorbeeld
van zijnen makker, die zich in stilte geluk wenschte de teugels der paarden niet te
hebben stuk gesneden. ‘Zeide ik hem niet honderd malen, dat vechten niet tot het
handwerk behoort,’ dacht hij, ‘toen ik jong was, gedroeg ik mij wijzer, maar de liefde,
de liefde!’
Philip hield eenige oogenblikken op, ik weet niet of mijn lezer den lof zal beämen,
hem voor het ongekunstelde zijner voordragt geschonken; maar ik ben zeker dat hij
aan de aanmerking van mevrouw C.L.: ‘Die rijk willen worden, vallen in velerlei
verzoekingen en eindelijk in den strik!’ zijn zegel hechten zal.
Philip vervolgde:
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II
‘Een stout plan,’ antwoordde de onbeschaamde verdediger aller slechte zaken, toen
het hoofd van het handelshuis, aan hetwelk de goederen, door de tolbedienden
aangehouden, in eigendom toebehoorden, hem raadpleegde, ‘een stout plan voorwaar,
en toch kan het gelukken!’
‘Dat weet ik,’ hernam de kleine koopman, wiens oogen van winzucht vonkelden,
‘maar welke zullen voor mij de gevolgen zijn, wanneer...’
Zij verstonden elkander, schoon hij bij die woorden onwillekeurig ophield.
Grijnzend trok de wetgeleerde de wenkbraauwen zamen, legde den wijsvinger aan
den mageren neus en fluisterde zachtkens:
‘Schorsing van burgerlijke regten, - misschien ontzegging daarvan, - zeker
verdubbelde boete, - en veelligt gevangenis!’
De koopman aarzelde, de pleitbezorger zag zich zijne prooi ontglippen:
‘Vijf duizend rijksdaalders banco,’ zeide hij langzaam.
‘Vijf duizend rijksdaalders banco en winstderving en boete bovendien,’ herhaalde
de koopman, ‘en er zoude geen middel zijn, om die verliezen te ontwijken?’
‘Misschien!’ antwoordde de listige grijze, veelbeduidend.
‘Spreek op, lieve broeder! spreek op!’
‘Zoo zijt gij allen! driftig, voortvarend, ongeduldig. Wie in den chaos onzer wetten
heeft rondgewandeld, gaat met langzamer schreden. Alleen op die wijze vergadert
men veel kennis, zoo zij slechts vruchtbaarder ware!’
Een blik op den man overtuigde van de gegrondheid dier klagte, de regtvaardigheid
had zich op haren trouwloozen die-
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naar gewroken. De kleur van het laken zijns groven roks was verschoten, het smeerig
linnen van zijn overhemd stak droevig af bij de prachtige meubelen in de kamer des
koopmans; list en boosheid schenen hem op dit distelig pad der armoede te hebben
gevoerd.
De raadplegende had den wenk verstaan. Eene banknoot van honderd rijksdaalders
ging, uit zijne brieventasch, in de handen des wetgeleerden over.
‘Bemint Berndt nog altijd de arme weeze, die op de vesting woont?’
‘Wat heeft dit met mijne zaak gemeens?’
‘Zeg mij, bemint hij haar nog?’
‘Ja, maar verklaar me...’
‘De wijze verzuimt ook het geringste niet. Een enkele letter redt soms van den
dood. Gij hadt hem een aandeel in uwe zaken beloofd, indien deze laatste onderneming
gelukt ware?’
‘Ik zal nog woord houden, zoo mijn naam bij de redding van het goed niet leidt.’
‘Laat mij dan alleen met hem spreken. Wanneer ik hem tot mijn plan kan overhalen,
sta ik u voor den uitslag borg.’
De koopman verliet het vertrek; eenige oogenblikken later trad Berndt het binnen.
Hun onderhoud was levendig en beslissend. Toen de jongeling weldra weder uit de
kamer trad, was zijn voorkomen hartstogtelijker dan ooit; de blonde haren golfden
in woeste wanorde om het schoone gelaat. Een zegepralende glimlach speelde om
de magere lippen des grijzen, er is iets afzigtelijks in de vreugde der boosheid.
‘Wees gerust!’ sprak hij bij het afscheid den kleenen koopman toe, terwijl zijne
dorre vingeren het laatste snuifje uit de verflooze doos namen; ‘wees gerust, alles
zal wel gaan, nog heden avond ziet ge mij weder!’
Maar de koopman was niet gerust en konde het niet zijn.
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Tot heden had een voorbeeldeloos geluk alle zijne sluikerijen bekroond, en mogten
al enkele benijders zijne zedelijkheid betwijfelen, het algemeen kende hem bij groote
bekwaamheden een' onbesproken naam toe. Thans stond zijne eer op het spel; de
merken der goederen zouden hem aan het licht brengen; de inhoud der balen luide
getuigen dat zij voor hem bestemd waren. Het uitzigt op den titel van Commercerâd,
waarmede zich zijne ijdelheid gevleid had, was verdwenen; ongeduldig wierp hij de
veder op den lessenaar ter zijde; ‘waar is Berndt?’ riep hij driftig.
De plaats des jongelings was ledig; wij willen hem bij zijn bezoek op de vesting
volgen; reeds had hij hare oude ophaalbrug overschreden. Bij het opklimmen van
het steile pad, dat naar den berg geleidt, waarop het voorgeslacht haar stichtte, viel
het hem nu niet in, dat de bouwval niet langer dien naam verdient, andere gedachten
vervulden zijne ziel. Vroeger had hij over het bestuur geschertst, dat alle hare werken
vervallen liet en haar evenwel eenen bevelhebber en een twintigtal soldaten toekende,
en uit eerbied voor den baron, die deze plaats bekleedde, plag hij dan van de
vernedering te zwijgen, die er voor dit kleine garnizoen in lag, tot gevangenbewaarders
te zijn veroordeeld. Thans vestigde hij den blik op vernagelde kanonnen noch
verroeste bomketels; het prachtig ondergaand zonnelicht trok niet eens zijne aandacht
tot zich; sombere ernst was op het jeugdig gelaat te lezen. Zijn blik werd vrolijker,
toen hij in de ruime huiskamer de bevallige Hilda aan de zijde des grijzen barons
ontmoette. In dartelen moedwil riep het jeugdige meisje:
‘Zie, lieve neef! mijne voorspelling wordt vervuld. Berndt ziet er uit als een
Jobs-bode; ongetwijfeld brengt hij de tijding, dat men in de stad het berigt heeft
ontvangen, dat de vesting zal worden gesloopt.’
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‘Dat tart ik den koning te doen,’ antwoordde de grijsaard. ‘De muren zijn zoo hecht
gebouwd, dat het onmogelijk is die af te breken; het eenige middel hen te doen vallen
zoude honderd tonnen buskruid zijn. Dat mogt een schoone dood heeten, Hilda! de
grijze krijgsheldin heeft er regt op! Jammer maar dat de stad zoo digt bij ligt.’
‘Zeker, neef! de schimmen der Deenen, die 's nachts op gindsche klip verschijnen,
zouden er van vreugde bij dansen; maar hoe gaarne ik ook dat vreemde schouwspel
van verre bijwoonde, uw oude burgt zal met stille trommen ter ruste gaan. Eerst zal
men de merkwaardigheden doen wegbrengen en dan...’
‘Foei, nichtje! Foei! op de zware kerkklok staat het rijmpje:
Ik werd gegoten voor dit slot,
Hem die mij wegneemt straffe God!

wie zoude zich daaraan durven wagen? Maar Berndt!’ vervolgde de grijze, ‘ik begin
inderdaad te vreezen, dat Hilda gelijk heeft. Gij zijt stil als lag u iets kwaads op het
harte.’
Eene ontkenning, die den baron overtuigde maar Hilda slechts half voldeed, was
het antwoord des jongelings. Op hetzelfde oogenblik trad een oude invalide eerbiedig
binnen, bragt de hand aan de hooge, ruige muts, en sprak op deftigen toon: ‘De klok
heeft half zes uren geslagen, commandant!’
‘Het is wel,’ zeide de bevelhebber.
‘Ik zal de ronde doen, opdat ge rustig sluimeren moogt, lieve Hilda!’ voegde hij
er bij, en liet de beide jonge lieden alleen.
‘Wat deert u, Berndt?’ vraagde het jeugdige meisje, toen
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zij, de bruine oogen naar hem opslaande, den gedwongen glimlach van zijn gelaat
geweken zag, ‘om Gods wil, wat deert u?’
‘Niets, niets, mijne lieve!’ herhaalde hij, terwijl hij haar naar het venster geleidde
en hare hand greep, ‘wat zoude mij ontbreken, zoolang Hilda mij getrouw blijft?
Weldra,’ vervolgde hij, in verliefde verrukking, ‘weldra zult gij de mijne wezen en
echter...’
De lieve maagd had heur blozend gelaat aan zijne borst verborgen; bij het laatste
woord verhief zij het schichtig en bevreesd als de ree, die in de verte de voetstappen
des jagers meent te hooren.
‘En echter,’ hernam zij smeekende.
‘Toen ik de zon ginder zag ondergaan, vleide ik mij met de gedachte dat zij het
niet dikwerf weêr doen zal, eer wij vereenigd zullen wezen. Ik trad binnen. Gij
noemdet mij een' Jobs-bode. Lach er niet om, Hilda! een vreesselijk voorgevoel
overviel mij, ons geluk zal verstoord worden, ik zal u nimmer de mijne noemen!’
‘Martel mij niet met uwe inleiding, Berndt! zulke droomen liggen volstrekt niet
in uwen aard. Zeg mij...’
‘Wanneer uw neef terugkeerde en op nieuw om uwe hand aanhield, zoudt gij den
adellijken jonker nogmaals weigeren?’
‘Berndt! Berndt!’ riep de teedere schoone, ‘die vraag meent ge niet. Ik sloeg Adolf's
aanzoek af, toen ik niet wist, dat hij een speler was, en ik zoude hem verhooren nu
hij de haren van mijnen goeden neef vóór den tijd doet vergrijzen?’
‘Zoudt gij den eenvoudigen burger boven hem verkiezen, ook wanneer ge, om
mijner onafhankelijkheid wille, uw vaderland verlaten moest, Hilda?’
De maagd zag hem verwonderd maar gerust gesteld aan. ‘Dat is alzoo uwe vrage,
Berndt! dat betwijfeldet gij! En
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zegt de schrift niet: “Ge zult vader en moeder verlaten en hem volgen?”’
Berndt sloot haar getroffen aan zijnen boezem. ‘Zeg nu nog,’ riep zij, ‘zoo als gij
het voor eenige dagen beweerdet, zeg nu nog, dat de liefde des mans meer weet op
te offeren dan die der vrouw!’
Een hartelijke kus was Berndt's welsprekende schuldbekentenis.
‘Ken mij evenwel niet te groote verdienste toe,’ vervolgde de beminnelijke, ‘gij
weet ik heb vader noch moeder meer; uit het oord mijner kindsheid moest ik reeds
vroeg scheiden. Ik zoude gaarne de kleine dorpskerk, waarin ik belijdenis deed, nog
eenmaal wederzien, maar,’ voegde zij er, een traan afwisschende, bij, ‘maar met u,
- niet zonder u, Berndt! want dan zoude ik mij ook daar alleen gevoelen!’
‘En ge zoudt u bij het wapenschild van uwen vader uwen burgerlijken echtgenoot
niet schamen?’
‘Ik heb mij mijner armoede nooit geschaamd, Berndt! want zij was eerlijk. “Schaam
u niets wat eerlijk is,” sprak mijne moeder op haar sterfbed; de brave vrouw had
waren adel van valschen leeren onderscheiden.’
Een ligte blos bedekte des jongelings gelaat. ‘Moge ik u gelukkig kunnen maken!’
sprak hij op vurigen toon. Een oogenblik ernstige stilte volgde. Berndt weifelde, haar
zijn ontwerp mede te deelen, een dichter zoude u die korte wijle als het afscheid van
zijnen goeden engel schilderen!
De baron trad weder binnen, de ingevallen schemering deed hem de ontroering
der gelieven niet opmerken.
‘Alles is in volkomen orde, belle chatelaîne!’ sprak de grijsaard, met de
hoffelijkheid van een' gunsteling van Gustaaf den IIIde.
‘Ik zal rustig sluimeren, daar ik op uw zwaard vertrouwen
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mag,’ hernam Hilda, maar de scherts vloeide gedwongen van hare lippen. De baron
bemerkte ook dit niet. Te vergeefs noodigde hij Berndt uit, den avond bij hen door
te brengen, bezigheden waren zijne verontschuldiging. Toen Hilda hare bede bij die
des grijsaards voegde, sprak hij hartstogtelijk:
‘Ik kan, ik mag niet, hoe gaarne ik wil!’
Het meisje schrikte bij den toon dier woorden.
Veelbeteekenend wenschte Berndt hen eenen goeden nacht, en zag aan het einde
der kamer gekomen, nog eenmaal om.
Het was een droevige avond, - de baron klaagde te regt dat Hilda nimmer zoo
nalatig de kaarsen gesnoten had. ‘Wanneer mijne hand niet zoo sterk beefde,’ zeide
de grijsaard, ‘ik zoude u de moeite niet vergen.’
Hilda zuchtte, een heimlijke onrust kwelde haar, al wist zij zich van de bezorgdheid
geene reden te geven. De slaap, die eerst laat in den nacht hare vermoeide oogen
sloot, ware haar leger ontvloden, zoo zij vermoed had, hoezeer de morgen hare
bekommering zoude wettigen.
‘Philip!’ viel Mina in, toen de spreker anderwerf ophield, ‘gij hebt eene zware taak
op u genomen, want het zoude mij veel moeite kosten zulk een smokkelaar in zijne
ellende getrouw te blijven, en echter moet uwe Hilda de waarheid van Moore's
uitspraak bewijzen:
Love nurs'd among pleasures is faithless as they,
But the love born of sorrow like sorrow is true;’

‘Denk aan geene Medora,’ riep ik uit, ‘wij zijn in Zweden.’
‘En mijn verhaal is geen verdichtsel,’ besloot Philip.
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III
‘Anders, Anders! het is over negen ure,’ riep de kijfachtige huisvrouw den man toe,
die, wij zagen het reeds, met geen leeuwenhart geboren was, en dit echter zoude
hebben moeten bezitten om den staf der heerschappij, door de natuur voor zijne
handen bestemd, niet in de hare te doen overgaan, en in eene geeselroede te zien
veranderen; ‘Anders! zult ge meêgaan!’ riep ze nog eens.
‘Ga vooruit, ik volg u dadelijk,’ antwoordde de echtgenoot op vredelievenden
toon.
‘Ik zoude vooruitgaan en alleen in de kerk komen, nu de gansche stad vol is van
het gruwelstuk van dezen nacht? Ge zult toch nooit verder leeren zien dan uw neus
lang is! God beware er u voor dat ik van u weggenomen worde! Wat zoude er van
mijne arme kinderen groeijen, stoffels als gij zijt!’
‘Stafwa! Stafwa!’ klonk het uit den hoek des vertreks, ‘de hoornen van het vee
worden stomper met de jaren, maar uwe tong....’
‘Zijt gij hier?’ brak de toornige gade, die eerst nu Sven gewaar werd, met kwalijk
weêrhouden drift los, ‘zoo moogt ge zien voor welk eene ellende gij, door niet te
trouwen, eene vrouw bewaard hebt!’
‘En mij zelven, zoude ik meenen,’ vervolgde Sven, ‘want de tijd heugt mij, Stafwa!
dat gij zoo zacht en gedwee waart als een lam, en wie weet of gij niet met mij...’
‘Ik zoude het nog wezen, Sven! zoo Anders mij niet voor alles liet zorgen. Ik heette
immers eenmaal het zoete kind, de goede Stafwa!’
Anders konde eene verzuchting niet weêrhouden.
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‘Zie, daar staat hij nu!’ hernam zijne wederhelft, ‘het is lang over negen uren, en in
plaats van u te zeggen, ik moet naar de kerk, kom later weder...’
‘Dat kan niet, Stafwa! Anders moet mij gedurende den kerktijd eene dienst
bewijzen, die geen uitstel lijdt.’
‘Wat dan? welke, van nacht?’
‘Ik weet niets van van nacht,’ hernam Sven droog.
‘Gij weet niets van van nacht? Niets van het koopmansgoed, dat in den kelder van
het stadhuis geborgen, er met geweld weder uitgehaald werd; gij weet er niets van,
dat de sloten gebroken zijn, dat de wacht geslagen, dat het goed weg is, en dat er op
de markt nog bloed aan de steenen kleeft?’
‘Inderdaad!’ antwoordde de man, die er belang in scheen te stellen van haar te
vernemen, wat zij meer wist.
‘Dat alles weet ik,’ verzekerde hem Stafwa, en zijn hart sloeg ruimer toen zij er
niet bij voegde: en nog veel meer. ‘Dat alles weet ik, en opdat niemand denke dat
Anders er deel in gehad heeft, zal hij heden met mij ter kerke gaan.’
‘Maar, Stafwa!’
‘De proost heeft mij laatst al gevraagd, hoe het kwam, dat hij hem eenige malen
gemist had. “Ik was eene te knappe vrouw,” zeide hij, “om er hem niet toe aan te
sporen, om toe te laten, dat zij, die er nimmer komen, hem verleidden.”’
‘Heb ik u immer uit de kerk terug gehouden, Anders?’ viel Sven in, het zijdelingsch
verwijt gevoelende.
‘Nooit,’ zeide deze.
‘Evenwel wilt gij, die er misschien in geene tien jaren geweest zijt, er hem op een'
dag als dezen in verhinderen, nu ik alle kwade tongen het zwijgen zoude opleggen,
zoo ik er mij met hem vertoonde, want mijne ergste vijandin zoude nog van mij
getuigen: “Dat had Stafwa niet gedaan, zoo haar man dezen nacht onder de
vermomden geweest was.” - “Hij moge
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den smokkelaars soms een hand helpen, dat is geen rooven en..”’
Maar Sven was bij het begin dezer rede ongeduldig opgestaan; er moest hem veel
aan de bereiking van zijn doel gelegen liggen, dat hij niet reeds lang heen gegaan
was, dat hij ook nu nog Stafwa antwoordde: ‘Hoor, vrouw!’ dus besloot hij haren
uitval, ‘wanneer ik u zeide, dat ik niet ter kerk kom, omdat ik u en uws gelijken,
jaren lang, des Zondags geene beurt zag overslaan, zonder dat gij er een haar beter
door wierdt, zoudt gij boos worden, en dit doet ook niets ter zake. De proost, die
heden predikt, is zoo min matig als gij vredelievend zijt; toch hoorde ik hem laatst
de matigheid dringend aanbevelen. Ik neem het u dus niet euvel, dat gij van hem
leert: “doe naar mijne woorden, niet naar mijne werken.” Maar wilt ge naar goeden
raad luisteren, ga zelf spoedig ter kerke, want ge zult nu reeds niet te vroeg komen,
en laat Anders hier, hij zal voor zijne dienst goed beloond worden. Ge zult er uwe
kinderen te vrolijker St. Jansdag door kunnen doen houden, en mogten uwe vrienden
dan vragen, hoe komt zij aan het geld, denk, het is beter benijd dan beklaagd. Ik geef
er u mijn woord op dat Anders er even gerust de vingeren om zal kunnen opsteken,
dat hij aan het gebeurde van dezen nacht onschuldig is.’
‘Dus weet ge dan toch?’
‘De klok slaat half tien, Stafwa!’ en Stafwa ging zonder Anders ter kerke.
‘Ge weet beter met haar om te gaan dan ik,’ zeide deze. ‘Ik geloof nu gaarne,’
antwoordde Sven, ‘dat het uwe rustigste uren zijn, wanneer uwe vrouw en kinderen
slapen.’
En de dienst? vraagt gij, even als de nieuwsgierige huisvrouw het den zwakken
man na hare terugkomst uit het godshuis deed. Ik zal minder onbarmhartig zijn dan
hij het was, want mijne geheimhouding zoude niet zoo verdienstelijk
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wezen, als de zijne heeten mogt; verplaats u nog eenmaal met mij op de vesting.
Het is andermaal nacht geworden, maar nog brandt er licht in de slaapkamer van
het jeugdige meisje; wat is Hilda veranderd! Zij is niet langer de zorgelooze schoone,
die te met, eer zij door een nijdig nachthulsel hare lange, gouden lokken bedekte,
een welgevalligen blik in den spiegel sloeg of over het vleijende glas een luchtigen
sluijer wierp, wanneer het, alle hare bekoorlijkheid terugkaatsende, haar onwillekeurig
vreeze aanjoeg voor het naakte schoon, en den blos der wangen bij het albast van
den boezem deed afsteken. Zoo zij thans zichzelve beschouwd had, zij zoude terug
zijn gedeinsd voor den starren blik harer oogen, voor het bleek harer wangen, die ge
bij witte rozen hadt mogen vergelijken, maar rozen door eene ontijdige stormvlaag
van frissche schoonheid beroofd. Helaas! de maagd was er verre van aan zichzelve
te denken, met krampachtig zaamgedrukte vingeren hield zij in de eene hand eene
kleine lamp, terwijl zij in de andere een' ring klemde, aan welken verscheiden groote
sleutels hingen; - voor haar lag de noodlottige brief haar des ochtends door Anders
gebragt. ‘Tien - elf - twaalf,’ - sprak zij, werktuigelijk de slagen der vestingklok
natellende, ‘het is de ure, en toch heb ik geen moed hem weder te zien; - het is voor
het laatst!’ - Zij rees op en ging met wankelende schreden door den langen gang, die
naar de groote poort voerde. ‘De goede grijsaard!’ zuchtte zij, het slaapvertrek van
haren neef voorbijgaande, en dacht in zichzelve: Waarmede zal ik zijne
edelmoedigheid beloonen? om mijnentwille waagt hij zijn ambt! ‘Hilda! mijne
dochter! uw leed breekt mij het harte, ik ben niet voor cipier geboren,’ had hij
uitgeroepen, toen zij hem stamelend en schreijend hare bede had voorgedragen, ‘het
is geene schennis van mijnen eed, volg de inspraak van uw gemoed!’
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Zij was de binnenpoort doorgegaan, - en daalde het steile pad, dat naar de
gevangenissen aan den voet des bergs geleidde, met vastere schreden af, een schuwen
blik op de schildwacht slaande, die niet verre van daar de groote buitenpoort bewaakte.
Van angst klopte haar harte hoorbaar; ‘de Hemel zij gedankt, hij sluimert!’ fluisterde
zij, zoodra zijne houding er haar van overtuigd had. Driftiger spoedde zij zich voort;
daar overviel haar eene andere en akeliger vreeze: welken kerker moest zij openen?
Zoo zij zich in de beschrijving er van bedroog, - haar arm hoofd had geduizeld toen
zij den baron overreedde, - eene vergissing zoude voor allen noodlottig zijn! Eensklaps
helderde haar gelaat op. ‘Ook gij zijt hem getrouw!’ sprak zij, een' bruinen jagthond
gewaar wordende, die treurig aan hare voeten voortkroop, - het was Bella!
De zware deur kraakte op hare hengsels; onder een der gemetselde bogen, die
vroeger tot geschutgaten dienden, en in een' van welke de overlevering wil dat Karel
de XIIde een' nacht doorbragt, lag nu, op een leger van stroo, de misdadige maar
beklagenswaardige jongeling; zijn hoofd rustte op de palm zijner hand.
‘Berndt! ik ben het,’ sprak Hilda, terwijl zij eenige schreden van hem af bleef
stilstaan. Hare stem, - de toon dier woorden vooral, verboden hem hare verschijning
voor een spel zijner ontvlamde verbeelding te houden; hij bedekte zijn gelaat met
beide zijne handen.
‘Ga, Berndt!’ sprak zij innig bewogen.
De akelige stilte, die deze woorden volgde, duurde eenige oogenblikken.
‘Gaan!’ riep de jongeling, opspringende, ‘gaan Hilda! waar heen, waartoe zonder
u? Gaan! dit woord is mijn vonnis, geen gestrenger kan mij treffen en echter zijt ge
niet onrechtvaardig. Onschuldige! zoudt gij uw lot aan dat des mans
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verbinden, wiens eer geschandvlekt, wiens veiligheid bedreigd wordt? Het leven is
een gevaarlijk spel,’ vervolgde hij, bitter, ‘ik ben sints gisteren tien jaren verouderd,
waarom slingerde de onverbiddelijke waarheid mij niet eer terug? Hilda! het was
een schoone droom die strijd om de roos des geluks, welke voor mij op eene
gevaarlijke steilte bloeide. Mijne hand raakte haren stengel aan, een oogenblik nog
en zij was in mijne magt geweest!’
‘Ga, Berndt!’ herhaalde zij met zwakker stem.
‘Waartoe, Hilda?’
‘Ge hebt een' grijzen, blinden vader!’
‘En geene Hilda meer, want vrouwenliefde is als zonneschijn, de minste wolk doet
ons haar derven, en daarom herinnert ge mij te regt den grijsaard. De zijne zal
duurzamer wezen en wanneer zijn zoon onder vreemden rondzwerft, - en hij dagelijks
hooren moet dat zijn lieveling als een boosdoener ontvlugtte, - en zijne tranen de
bete broods, hem uit genade toegeworpen, zullen doorweken, - dan zal hij nog zijn
kind niet vloeken, dat schuldig werd uit liefde tot u! Hij zal om mij, wie weleer zijn
gelijken waren, wie het geluk tot zijne meerderen verhief, hij zal hen om mijne
terugkomst te voet vallen, maar wanneer zij hem koud en koel zullen antwoorden:
“de wet verbiedt het!” zij die zelve die wet braken, die wet verfoeijen, die vermogend
wierden door hetgene mij in het verderf stortte, dan zal hij geene dochter aan zijne
zijde zien, de arme heeft geene vrienden!’
‘Berndt! Berndt!’ viel het meisje in, ‘gij miskent mij.... Waarom vergat gij: “geef
den keizer wat des keizers is!”’
‘Verwijten uit uwen mond, Hilda! Het was mijn vurigste wensch u die engelachtige
reinheid van begrippen te laten, waaraan de wereld, in welke ik mij bewoog, mij
reeds vroeg vreemdeling maakte, en ik wil u, zelfs thans, niet van het
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vergefelijke mijner misstappen overtuigen. Veroordeel mij echter niet te streng, ge
weet niet welk een heir van ambtenaren ons vaderland noodeloos drukt en uitzuigt;
hoe de handel jaren lang vergeefs om vrijheid en verbetering riep; hoe de
algemeenheid van het kwaad de medepligtigheid niet langer onteerend maakt! Waartoe
zoude ik het u vroeger gezegd hebben? In de uren, welke ik bij u sleet, dacht ik aan
onze toekomstige onafhankelijkheid! In een ander oord, in een ander land, met u
vereenigd, zoudt gij mijn regter geweest zijn en hadt gij mij veroordeeld, de rijke
koopman had door de weldaden zijner gade, de feilen van den jongeling uitgewischt.
Thans is dit voorbij, dat uitzigt vernietigd, - Hilda! haat gij mij?’
Het meisje weende, Berndt naderde haar; toen hij hare hand greep, trok zij die niet
terug. ‘Ga!’ fluisterde zij, ‘uwe vrienden wachten u, te middernacht zoude de boot...’
het was alles wat zij uiten konde.
‘Zeg mij, Hilda! dat ge mij nog lief hebt; dat woord alleen kan mij over het lot
mijns vaders gerust stellen; vergeeft ge mij?’
Haar oogopslag overtuigde er hem van. ‘Wat vrage ik of ge mij nog bemint,’
vervolgde de jongeling, ‘kwaamt ge niet om mij te verlossen; Hilda! nog hebt ge mij
lief!’
‘Helaas! meer dan ik moest,’ klaagde zij, zijne kussen afwerende; ‘ge hebt geweld
tegen uwe overheid gebruikt!’
‘God is mijn getuige, Hilda! dat ik niet gegrepen zoude zijn, indien ik, door het
leven van een dier ellendigen, mijne vrijheid had willen koopen. Een oogenblik
wankelde ik, want een hunner had mij gewond, maar ik dacht aan u en weêrhield het
wapen; een uur later bragt de schurk mij hier!’
‘God zij u genadig, Berndt!’ sprak zij, hem aan haren boezem sluitende. Een
hoogrood kleurde voor een oogenblik
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hare wangen, maar het was zoo min de blos der jeugdige gezondheid, als die der
jonkvrouwelijke schaamte; het was het ijzingwekkend rood, dat in eene zestienjarige
lijderes de prooi der vreesselijkste ziekte doet kennen, - de kus, waarmede de dood
zijn offer omhelst, zegt een onzer dichters.
Zwijgende wenkte zij den jongeling haar te volgen. Berndt vleide zich met een
gelukkiger wederzien; Hilda's teederheid ontrukte hem die jongste hope niet, doch
toen zij hem, na een haar luid toegeroepen: ‘Groet mijn vader voor mij,’ in de boot
had zien stappen en, bleek als een lijk, de kleene poort, door welke hij vertrokken
was, half wezenloos digtsloot, toen sprak eene stem in haar harte: ‘God geve dat wij
elkaar hier namaals wederzien, voor dit leven zag ik hem voor het laatst!’
Drie jaren later werd er in het huis des kleinen koopmans vrolijk feest gevierd, - hij
was aan een jeugdig, schoon en rijk meisje uit een der naburige steden gehuwd; wat
V. aanzienlijks telde, vereerde het bal met zijne tegenwoordigheid.
Bekwame regtsgeleerden en geldelijke opofferingen hadden hem onschuldig doen
verklaren aan het gepleegde geweld, den verbannen jongeling was alles ten laste
gelegd. Waan daarom niet dat er bij hen, die op het schuwe zijner blikken acht sloegen,
geene zonderlinge vermoedens oprezen, hij was zelfs in die ure niet gelukkig!
Voor eenige oogenblikken verliet hij de feestzaal, een zijner schepen was van eene
reize naar het zuidelijk Frankrijk teruggekeerd, de kapitein had verzocht hem te
spreken.
‘Hij is aan boord,’ zeide deze met nadruk.
‘Onvoorzigtige! waarom stondt gij het hem toe? Ik heb
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gisteren het berigt van haar overlijden ontvangen; de oude commandant dreigt mij,
den brief, haar in der tijd geschreven, te zullen bekend maken.’
‘Die is in Berndt's handen, Hilda zond hem dien met hare jongste letteren; hij
vermoedde haren toestand, en vreeze joeg hem herwaarts. Hij wilde haar met zich
naar America voeren.’
‘Waar toeft de bruidegom?’ riepen de dartele speelgenooten; ‘morgen de zaken,
heden de liefde! hoor toch hoe men uwe bruid bewondert!’
De kleine koopman deed zich door hen naar zijne bruid terug voeren; vier jonge
meisjes, alle in het wit gekleed en naar 's lands gewoonte eene hooge waskaars
dragende, deden haar, volgens ons gebruik, aan het voor de deur der feestzaal
zaamgeschoolde volk zien en men bewonderde om strijd hare bevalligheid en pracht.
Alleen de blik des bruidegoms staarde wantrouwend onder de luidruchtige menigte
rond.
‘Och! dat ik zoo de bruid ware!’ wenschte eene jonge deerne.
‘Het is goed, dat God onze dolle wenschen niet verhoort!’ antwoordde Stafwa,
hare moeder; ‘ik droeg u liever ten grave dan u aan zulk een' man uit te huwelijken,
hij blikte alsof de duivel in zijn binnenste woonde.’
Mijn vriend de commandant stierf in mijne armen, - Berndt is naar een ander
werelddeel vertrokken, - de koopman heeft alleen zijn geweten te vreezen, straffe
genoeg, voorwaar!
Philip's tafereel werd door het grootste deel zijner toehoorders van te somberen aard
gevonden; graaf S. beweerde, dat hij een tegenhanger der vlugt van Gustaf had willen
leveren; als proeve van de gewoonten en begrippen veler Zweden onzer
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dagen scheen het mij niet onbelangrijk. Mogt een van drie mijner lezers mijn gevoelen
deelen, ik zoude er mij weinig over beklagen de uren van den volgenden morgen aan
het opteekenen er van te hebben toegewijd; schoon ik er een schieten naar de schijf
om verzuimde.
De indruk, dien het verhaal van den jongen Gothenburger gemaakt had, bleek
duidelijkst uit het versje, dat mevrouw W. ons voordroeg, zoodra Ebba haar het
briefje met haar naamcijfer had aangeboden. Ik wenschte u bij de welluidendheid
harer stem de schoone dictie van mevrouw Amable Tastu, aan wier werken de
dichtregelen ontleend waren, te kunnen terug geven:

De wilgenbladeren.
De lucht was blaauw, - maar als een schendig roover
Ontnam de herfst in 't laatst en geelend loover
Aan 't woud zijn' tooi;
En even snel als zomer, zon en blaêren,
Zag ik, helaas! mijn leven mij ontvaren
't Verdriet ter prooi!
Op 't donk're mos eens ruwen tronks gezeten
Zocht ik, vergeefs, den indruk te vergeten
Van 't eenzaam oord,
Want suizelend als somb're harpakkoorden,
Viel blad bij blad op vliet en oeverboorden
En 'k droomde voort....
En mijmerziek ontrukte ik een der twijgen
Aan d'ouden wilg, die 't hoofd deed nederzijgen
Om 't wee der streek;
Het was mij zoet den groenen tak te ontblâren
En 'k zag hen na op de opgeruide baren
Der breede beek.
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Een grillig spel van weemoed en verlangen!
'k Zocht uit hun lot een godspraak op te vangen
Voor mijn verschiet;
'k Riep 't blaadjen toe, de winden meê gegeven:
‘Beslisse uw vaart den voorspoed van mijn leven,
Spel wat 't mij biedt!’
't Dreef zachtkens voort op 't zilv'ren vlak gedragen
Gelijk een boot in zoele zomerdagen,
't Verkeerde snel!
Een vlugge golf gaf 't aan den oever weder, En 't dwarlend blad valt voor mijn voeten neder,
'k Verwachtte 't wel!
Een nieuwe wensch was ijlings opgerezen
En 't offer vloog: ‘wat zal uw toekomst wezen,
Mijn trouwe luit?’
Wat dorst mijn trots zich met een wonder streelen?
De westewind verjoeg mijn luchtkasteelen,
't Blad werd zijn buit!
Fortuin en roem! 'k zag beide schipbreuk lijden.
Zal ik der beek een derde blaadjen wijden
Voor zoeter lust?
Zal ik mijn liefde aan 't grillig nat vertrouwen?
Neen! neen! beschroomd bleef ik mijn hand weerhouên, 'k Behield mijn rust.
En toch - mijn hart, hoezeer 't zijn zwakheid laakte,
Bestreed vergeefs de smart die 't somber maakte
En de ijdle vrees;
Een krank gemoed gelooft aan onheilstolken!
En 't was me als of een heir van donkre wolken
Rondom mij rees!
Van schrik ontgleed de groene tak mijn handen, 'k Verliet de plek waar ik mijn heil zag stranden,
In strijd - alleen En toen de slaap mijn sponde was genaderd
Vloog in den droom 't prophetische gebladert'
Nog om mij heen!
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‘Heaven forbid that I should like such rêveries,’ zeide Frances, ‘a tale of Chaucer
has more common sense.’
‘Dus zoudt ge mij uitlagchen, zoo ik morgen de zoete droomster navolgde,’ vraagde
Mina, ‘ik wilde toch gaarne weten...’
‘Qui sera mon beau Chevalier?’ eindigde mevrouw C.L. den volzin.
‘De magister!’ riep Ebba.
‘Bravo, bravissimo!’ klonk het, en de goede man, die in afgetrokken gepeinzen
verdiept, zoodra hij zijn' naam hoorde noemen, het hoofd oprigtte, wist niet wat die
luide toejuiching beteekende. Deftig eene rol papieren uit zijn' rokzak te voorschijn
halende, hoestte hij twee malen, en begon:

Karel de IXde op de lijkbaar.
Verhaal der plegtigheden, waarmede het koninklijk lijk van Karel de IXde den 5den
Januarij 1612, op het slot van Nyköping gekist en in de groote Rijkszaal gebragt
werd.
- Wie op dat oogenblik de zaal was ingetreden, had ons, bij het zien onzer lange
aangezigten, voor de omstanders der plegtigheid zelve gehouden. De magister alleen
bemerkte dit niet en las met eene heldere stem en een' toon van gewigt: - Anno 1612,
den 5 Januarij, werd binnen Nyköping, nadat de hooge mispredikatie geëindigd was,
openlijk afgekondigd, dat allen die tot den Rijksdag waren opgeroepen en de stad
nog niet hadden verlaten, zich omstreeks 12 ure op het slot moesten begeven, ten
einde het zalig lijk Zijner Koninklijke Majesteit uit ééne der bovenzalen naar die
groote zaal te geleiden, waarin de Rijksdag gehouden was. Circa primam waren
meest allen ter plaatse, doch met hen verzamelde zich, in de zaal waarin het lijk
stond, zooveel volks, dat het ruime
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vertrek te eng werd; daarom joeg men al het gemeene volk, hetwelk daar niets te
doen had, naar buiten, opdat er voor hunne genaden de koningin, de prinsen,
prinsessen en hofjonkvrouwen ruimte wezen mogt.
- ‘D'une façon fort civile,’ fluisterde mevr. Wr. Niet lang daarna kwamen de prinsen, hertog Gustaaf en hertog Karel-Philip de
zaal binnen, oogenblikkelijk door Hare Majesteit de koningin, prinses Catharina,
prinses Maria en een schaar van hofdames gevolgd.
- ‘Eilieve, heer magister!’ viel ik in, ‘helder mij met een paar woorden op, wie die
prinsen en prinsessen waren?’
‘Volgaarne,’ antwoordde hij, ‘ik heb er reeds eene noot onder geschreven, toen
ik in Upsala deze bijzonderheid in de verzameling van Palm-Sköld aantrof; zij is
slechts een uittreksel van Petrus Drivius' uitvoerig Diarium, over hetgene, bij
verschillende Rijksdagen, gedurende zijn leven, voorviel; doch ik wilde die noot niet
voorlezen, omdat men mij zoo even verzekerde, dat ik geen drukker zoude vinden,
voor noten op....’
‘Sans rancune,’ zeide ik.
‘Welaan dan, hier hebt gij de verklaring: prins Gustaaf-Adolf, later de beroemde
held uit den dertigjarigen oorlog, was toen zestien jaren oud; prinses Catharina, die
sedert den paltzgraaf Johan Casimir huwde en de moeder werd van Karel de Xde Gustaaf, had den ouderdom van zes-en-twintig jaren bereikt; Karel-Philip en Maria
waren beide nog kinderen, tien en veertien jaren oud.’
‘Uw verhaal wekt er meer belangstelling door op.’
‘Schimp dan niet weder over noten, Axel! gij, die een regtsgeleerde zult worden....’
‘Alles op zijne plaats!’ wilde de jongeling aanmerken, maar de magister vervolgde
reeds: -
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Hare Majesteit de koningin, de prinsessen en vier of zes paar hofjonkvrouwen, waren
allen in het zwart gekleed, en droegen zwarte haarbanden en sluijers, zoodat beide
hoofd en aangezigt bedekt waren, en men niets dan haar oogen zien konde. De
koningin en haar stoet werd door de graven Magnus en Abraham Brahe en Jöran
Gyllenstjerna, benevens de heeren Nils Bjelke Seved Ribbing en Axel Ryning
binnengeleid; de laatsten gingen twee aan twee, naast elkander, de koningin en haar
gevolg in hun midden. Toen nu allen aldus verzameld waren, begon graaf Axel
Oxenstjerna, kanselier des rijks, die aan de regterzijde der baar stond, op welke men
het lijk des konings had nedergelegd, vlak tegenover de prinsen, een sermoen. Nadat
hij more usitato de hooge personaadjen en de andere hunne titulos naar de
verschillende Stenden gegeven had, exorsus est a summa miseria humani generis et
aspera ac inevitabili truculentae mortis tyrannide et vi, in quo sermone monebat
nemine excepto, nobiles et ignobiles, reges, divites, pauperes et omnes qui fuere ante
nos, fortissimos etiam heroas esse et morte peremptos.
- ‘Beste heer magister!’ viel Ebba in, ‘ik ben niet van koninklijken bloede, vergeef
mij dat ik minder latijn versta dan de eerbiedwaardige tantes van koningin Christina.’
‘Pray, Bob!’ spotte Frances, ‘You speak latin every day, when the cloth is
removed....’
Maar de schaakspeler hoorde niet, en Axel was beleefd genoeg ons de oude
predikatie te vertolken.
‘Gij zoudt er meer bij verloren hebben,’ zeide hij, ‘indien het eene plaats uit
Horatius ware; de rijkskanselier hief aan van de groote ellende des menschelijken
geslachts, en de scherpe dwingelandij en het onontwijkbaar geweld van den wreeden
dood; in welke rede hij aanmerkte, dat edelen en onedelen, koningen, rijken, armen
en allen die voor ons geweest zijn,
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ook de dapperste helden, zonder eenig onderscheid, door den dood waren
weggenomen.’
En voer aldus voort, - hervatte de magister - tot dat hij aan het lijk Zijner
Koninklijke Majesteit kwam. Ondertusschen schreiden zij bitterlijk, de koningin en
de prinsessen, maar vooral de prinses Catharina. Toen nu graaf Axel per longum
circuitionem verborum zoo verre gekomen was, zeide hij: ‘Zoo gebieden nu tijd en
omstandigheid, dat wij op dit oogenblik Z.K. Majesteit splendore et ornatu regali
habita ratione temporis, uit deze kamer naar de groote rijkszaal begeleiden, doch
eerst willen wij, zoo als gewoonte is, de regalia, die Z.K.M. (thans bij God) gebruikt
heeft, in de kist leggen,’ et paulo post interjectis aliquot verbis nam hij de kroon uit
de handen van graaf Magnus Brahe in de zijne, en zeide: ‘Deze kroon is van het beste
goud, met schoone paarlen en kostelijk edelgesteente versierd, een zinnebeeld, dat
een koning wijs, kloek, verstandig, fijn en gelouterd moet zijn als goud, en als edele
en kostbare steenen, in goud gevat, onder andere menschen uitblinken; deze kroon
willen wij thans op het hoofd van Z.K. Majesteit zetten.’ Dadelijk daarop stegen
graaf Magnus, graaf Abraham en graaf Axel naar de baar, plaatsten de kroon op het
hoofd Zijner Koninklijke Majesteit, en hernamen daarna hunne vorige plaats. Toen
zeide heer Axel: ‘God geve, dat Z.K.M. even als de steenen, die in deze kroon
schitteren, welke hij gedurende zijne regeering wèl en naar haar doel gedragen heeft,
aldus in den hemel, onder alle engelen Gods en alle godvruchtigen schitteren moge,
en naar de woorden van den profeet Daniël, aldaar in eeuwigheid de onvergankelijke
kroon moge dragen, die voor hem is weggelegd, daar Zijne Majesteit een' goeden
strijd heeft gestreden.’
‘Gij ontneemt mij den zoeten waan, dat alleen eene vrouw na haren dood gekroond
werd,’ sprak mevrouw C.L., ‘foei,
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magister! Ines de Castro zal mij in het vervolg aan Karel de IXde doen denken.’
Daarna zeide hij - vervolgde de voorlezer - ‘de schepter beteekent regering en
regtvaardigheid, en wordt te regt schepter genaamd, daar hij een' koning herinneren
moet zijn rijk, land en volk, naar wet en regt te regeren, zonder eenig aanzien des
persoons, uit genade noch vriendschap;’ nam toen den schepter uit de handen van
Jöran Gyllenstjerna in de zijne over en zeide: ‘Dezen schepter willen wij nu Zijner
Koninklijke Majesteit in handen geven,’ en toen dit gedaan was, klom hij weder af
en zeide: ‘God geve Zijner Koninklijke Majesteit den schepter der regtvaardigheid
in handen op den jongsten aller dagen, als de regtvaardigen zullen opstaan!’
Toen nam hij den rijksappel uit de hand van Sefve Ribbing en sprak: ‘De appel is
rond en groot en beteekent volmaaktheid, dat in zich volmaakt is, en roept de koningen
toe, dat zij volmaakt en rond moeten wezen, ab omni parte rotundi.’
- ‘Ma foi! les rois de l'Angleterre ont bien eu à coeur de remplir cette condition,’
fluisterde mevrouw Wr. ‘Dien willen wij ook in de handen van Zijne Koninklijke Majesteit nederleggen
en daarbij wenschen en vast gelooven, dat God Zijner Koninklijke Majesteit, op den
jongsten dag, den geest der volmaaktheid, des verstands, der kracht en der wijsheid
geven en verleenen zal, daar de heilige Paulus zegt, dat wij in het volgend leven
volmaakt zullen wezen. Hier kennen wij slechts ten deele enz.’
Eindelijk nam hij ook het zwaard uit de handen van Axel Ryning en zeide: ‘God
gaf de regenten ook het zwaard in handen, en wil daarmede te kennen geven, dat zij
alle gruwelen zullen te keer gaan, en met het zwaard heerschen, waar geene andere
middelen helpen; ook moeten zij daarmede de vromen beschermen en de goddeloozen
straffen. Ook dit willen
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wij aan de zijde Zijner Koninklijke Majesteit nederleggen, en den hemelschen Koning
bidden, op den jongsten dag de boozen te straffen en de goeden te beschermen.’
- ‘Eene verklaring van het gebruik des zwaards, welke een' krijgsman trotsch zoude
maken,’ brak graaf S. den spreker af. ‘Hisce ita peractis, orationem suam dirigebat ad Serenissimam Reginam, Principes,
et ad singulos ordines ac universos...’
‘Stop, sir!’ viel Alice in.
‘Het is waarlijk de moeite niet waardig,’ verzekerde Axel, ‘men had dit even goed
in onze ruwe Noordsche taal kunnen zeggen, oordeel: ‘Dit dus afgeloopen zijnde,
rigtte hij zijne rede tot Hare Majesteit de koningin, de prinsen en de bijzondere en
algemeene stenden.’
‘Maar het latijn is veel deftiger,’ beweerde de magister en opende op nieuw zijn
handschrift: En hij troostte hen over het verlies en zeide op levendiger toon den hooggeboren
heer en vorst, hertog Gustaaf-Adolf, vice omnium, dank, dat zijne vorstelijke genade,
op het eenparig verlangen der stenden, den zwaren last der regering had op zich
willen nemen, en vertrouwde gaarne dat zijne vorstelijke genade thans voor zijne
onderdanen een goedgunstig koning zoude worden, hen bij Gods woord en het regte
gebruik der sacramenten zoude doen blijven, en hen naar Zweden's beschreven wetten
en erkende privilegien regeren. Zij zouden daarentegen zijne vorstelijke genade alle
gehoorzaamheid, trouw en onderwerping bewijzen, en hij eindigde aldus zijne oratie
pio voto.
- ‘J'aime mieux: Le Roi est mort! Vive le Roi! c'est plus court et plus vrai,’ merkte
mevr. Wr. aan. Daarna verlieten de koningin, de prinsen en prinsessen de zaal. Hare Majesteit de
koningin naderde echter eerst de baar,
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waarop het lijk Zijner Koninklijke Majesteit was nedergelegd, en drukte Z.M.
schreijende de handen. Toen de prinses Catharina de baar bereikt had, liet zij zich
door den graaf Abraham Brahe en Jöran Gyllenstjerna, die haar geleidden, tot het
lijk opbeuren. Toen boog zij zich over de kist, maar bezweem en viel op den grond
neder; de zoo even genoemde heeren hieven haar weder op. Daarna verliet prinses
Maria tusschen Axel Ryning en den heer Nils Bjelke, de zaal, maar zij ging niet naar
de baar. Haar volgden de hofjuffers, toen de bisschoppen en eindelijk de gansche
priesterschap.
Toen de geestelijke stand in de voorzaal gekomen was, begonnen zij media vita
te zingen, en waren reeds ad finem genaderd, toen door zijne vorstelijke genade, die
straks weder was binnen gekomen, nadat Hare Koninklijke Majesteit en de prinsessen
de voorzaal hadden verlaten, bevolen werd, dat de priesterschap niet zingen zoude,
maar in de groote rijkszaal gaan, daar het lijk van Z.K.M. afwachten, en eerst wanneer
het daar gebragt zoude zijn, beginnen te zingen, gelijk het ook geschiedde. Zoodra
dit aldus geregeld was, legde men het lijk van Z.K.M. benevens de tinnen kist, waarin
het lag, in eene andere en grootere kist, die met zwart fluweel was bekleed. De laatste
was zeer prachtig, en van buiten, van alle zijden, op het zwarte fluweel, met vergulde
spijkers zoo digt beslagen, dat men de stompe zijde van een mes er niet tusschen
konde steken. Op het midden der beide zijden stond het Zweedsche rijkswapen, eene
groote C. met eene kroon er boven, en eene groote R. en eene groote S. aan iedere
zijde. Zoowel op het hoofdeinde als aan het voetstuk stond eene groote C. met eene
kroon er boven, en het symbolum Zijner Koninkl. Majesteit, namelijk, D.S.M.; maar
op het deksel zag men een groot kruis. Daarboven stond ĪH S , aan de eene zijde
een C. met eene kroon, aan de andere R. en S. Geheel onder het
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kruis stond het jaartal 1611, en dat alles was verguld, sierlijk en prachtig. De baar
was geheel met zwart fluweel bekleed, en prijkte op de vier einden met eene vergulde
kroon, even als het midden van den hemel die zich over haar welfde; dertig vergulde
wapenschilden, van de verschillende gewesten, waarover Z.K. Majesteit regeerde
hingen langs de vier zijden, tien aan deze en tien aan gene zijde, en vijf aan het hoofd
en vijf aan den voet van de lijkbaar.
- ‘Als alles zoo uitvoerig is in dat Diarium, heeft de goede Drivius er zeker zijne
nachtrust aan opgeofferd.’
‘Zoude hij anders den naam van een' geleerde verdienen?’ antwoordde de magister;
ik sloeg een' twijfelachtigen blik op zijnen buik; hij ging voort: Toen nu de priesters in de groote zaal vergaderd waren, droegen Abraham Eriksson,
Claus Horn, Carl Gyllenstjerna en Claus Hansson den zoo even genoemden hemel
naar beneden, en plaatsten dien midden boven de baar, welke daar was nedergezet.
Voor haar stond eene tafel met zwart laken bekleed, op welke eenige zilveren
kandelaren stonden, waarin waskaarsen gestoken waren; rondom de baar zag men
groote koperen armblakers, in welke ook waslicht gezet was, en bij en voor deze
eenige stoelen met zwart laken bekleed, waarop de prinsen en prinsessen en anderen
gedurende de predikatie gezeten waren. Maar toen nu het lijk Zijner Majesteit, met
alle de regaliën en de tinnen kist in de groote kist was gesloten, welk alles te zamen
(ut ferebant) drie s. woog, werd zij door vele edellieden naar beneden in de groote
zaal gedragen, in welke zij, niet zonder veel moeite, na verloop van bijna twee uren,
aankwamen. Zoodra het koninklijk overschot dáár op de baar was nedergezet, traden
de prinsen en prinsessen, als voren begeleid, de Rijkszaal binnen; door groote
droefheid werd de koningin belet zich naar beneden te begeven.

E.J. Potgieter, De werken. Deel 3. Het Noorden in omtrekken en tafereelen. Deel 1

243
Nadat alles aldus in orde was gebragt en eenige responsoria, scil. si bona enz.
memento mei Domine enz. gezongen waren, zwegen zij stil, en M. Laurentius,
bisschop van Strengnäs, trad naar een' lessenaar, op eene verhevenheid nedergezet,
en begon, zich daar achter plaatsende, zijne predikatie. Exorsus autem est a summa
miseria humani generis dat het den mensche gezet is eenmaal te sterven enz. aldus
een langen catalogus leverende, beginnende van Adam en de voornaamste ante
diluvium enz., aartsvaderen, profeten en koningen in het Oude Testament enz., en
voer aldus voort tot de regering Gustafvum et Carolum IX. Concludit hic omnes esse
morti subjectos. Textum suae concionis habuit ex 2 Par. 34 et 35 Capp. historiam
scil. Josiae Regis Juda ex Cap. 34, vers 1, 2, 3, 7, 8, 14, 15, 18, 19, 29, 30, 33, ex
Cap. 35, v. 20-25 Partes duoe 1a. habet parafrasin et explicationem textus.
- ‘De vergadering geeuwt,’ sprak mevr. C.L., terwijl Arfwed de punchglazen vulde.
‘En mijn handschrift spoedt ten einde,’ verzekerde de geduldige magister. Aldus 1o. wat koning Josia verrigt heeft, van zijne koningwording af tot dat hij
ten strijde toog en geslagen en begraven werd toe. Daarna alles wat er sints zijnen
tijd gebeurd is, namelijk dat het geheele land en de profeet Jeremias er bitter over
getrenrd hebben, en 2o. habet applicationem ad Carolum IX et patriam nostram, in
quibus noster hic olim rex cum Josia rege rebus comparari possit, in quibus vero
non. Item: quomodo nos, ut et subditi Josioe, gerere debeamus etc. (dat is de
toepassing op Karel de IXde en ons vaderland, in welke zaken wijlen onze koning
met koning Josia konde worden vergeleken, in welke niet, alsmede hoe wij ons, in
navolging van de onderdanen van koning Josia, moeten gedragen).
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Finita vero concione zongen zij: Nu laat gij, Heer! uw knecht; naar de wijze: in exitu
Israël, en daarna, omstreeks vijf uren, ging ieder huiswaarts.
‘En vérité, tout casse, tout passe et tout lasse!’ zeide mevrouw Wr. met de woorden
van den afgestorvene.
‘Helaas!’ sprak mevrouw C.L., ‘al hangt ge den dood een' purperen mantel om de
leden, het blijft echter een afzigtelijk geraamte.’
‘“Weg tomben, zuilen, schriftgraveersel,
En leg bij 't aaklig wormverteersel,
O mensch! de trotschheid eindlijk af!”

zingt onze Bilderdijk,’ riep ik den magister toe, ‘en die woorden mogten in gouden
letteren, in de rijkszaal uwer koningen staan.’
‘Zoude Livius gelijk hebben,’ vraagde Axel, ‘dat de taal van lieden onder het
koningschap opgevoed, altijd vol dwaze opgesmuktheid en valsche getuigenis is?’
De magister was gereed de verdediging van Oxenstjerna op zich te nemen, en
gedurende eenige oogenblikken liep het gesprek over zijnen zonderlingen stijl, vol
bijbelsche aanhalingen, die mij aan eene bekende redevoering van Cats deed denken,
toen de gastheer ons aan het doel onzer zamenkomst herinnerde. Ik weet niet of het
eene beschikking des lots was, dat Arfwed den magister verving; Ebba lachte er te
schalks toe.
‘Laat ik u eene legende mogen voordragen.’

Blända.
Schoonst is het meir wen 't zonnelicht op de oppervlakte speelt
En 't woud het schoonst als 't pluimgediert' van lust en liefde kweelt,
Maar schooner dan het tintlend meir of 't lommerrijke bosch
Zijn Svea's docht'ren, zacht van aard, in bruilofts hoogtijddos.
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Hetzij de kerkklok, voor haar echt, in 't grijze Mora1 klepp';
Of 't feestuur Klörup's2 tragen boer in vluggen boô herschepp'
Een jonge bruid draagt hier alom een rijk vergulde kroon3;
Der kuischheid heilig zinnebeeld, 't juweel van 't ware schoon!
En zulk een schouwspel lokt mij uit zoo vaak het feestgeschal
Mij van 't gebergt in de ooren klinkt, of weêrgalmt uit het dal,
Maar 'k volg den langen optogt na en meng mij in den stoet
Als ik in Småland's4 roemrijkst oord een bruiloftsschare ontmoet.
Daar wordt de luide trom geroerd, daar windt men vaandels los
Zoodra een bruid ter kerke rijdt op 't bont versierde ros;
En als ge 't volk de reden vraagt van 't schettrend krijgsmuzijk,
Verklaart een goede grijsaard ze u, - hij geldt een lands kronijk!
‘Heer!’ roept hij in verwond'ring uit, ‘ge zijt gewis geen Zweed,
Die niets van Blända's dapperheid noch Värend's regten weet:
Mijn grootjen zong me al in de wieg den lof der schildmaagd voor,
Die had het uit haar grootvaêrs mond, zoo kwam het d'eeuwen door.
't Gebeurde eer nog die kerk daar stond, - maar, zeg mij waar ge woont,
Want zijt ge een Deen dan blijft ge liefst van 't oud verhaal verschoond;
Hij is als edik voor den mond of nachtvorst voor het veld,
Die oudren blaam en oudren schand' hun nageslacht vermeldt!’
En middlerwijl zijn stramme hand langs 't rimplig voorhoofd strijkt
En 't witte haar, naar iedre zijde, als vloeijend zilver wijkt,

1
2
3

4

Een dorp in Dalarna, een van Zweden's noordelijke gewesten.
Een dorp in Skåne, welks inwoners algemeen van luiheid worden beschuldigd.
Slechts bij de eigenlijk-armen vervangt een minder prachtig hoofdtooisel het bruidskroontje,
daar dit tot het noodigen van een groot aantal gasten verpligt. Het eenvoudiger sieraad strekt
echter daarom niet minder tot bewijs van de reinheid en onschuld van haar die het draagt,
daar elk meisje, dat de wetten der kuischheid schond, zich, in den bruidsstoel, de zoogenaamde
hvita kluten moet getroosten, een stilzwijgende maar welsprekende getuige van haren misstap.
Eene Zweedsche provincie.
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Staart hij u strak en vorschend aan: ‘Uit Duitschland zijt ge dus?
't Is wel - 'k heb alle menschen lief, maar 'k houd van Deen noch Rus.
Doch gij verlangt naar Blända's feit en ik dwaal telkens af,
Welaan! - Vorst Alle zwaaide hier, weleer, den Koningsstaf,
Maar luttel was, zoo toen als thans, dat blinkend sieraad waard,
Wanneer de hand die 't dragen woû, te zwak viel voor een zwaard.
Wie over 't Noorden heerschen wil bezitte kracht en moed!
Vorst Alle was, aan beide rijk, ten verren strijd gespoed,
En vol verlangen staarde 't oog van vrouw en kind en bruid,
De laatste 's uchtends 't vroegst van all', naar 's legers weerkomst uit!
Vergeefs naar 't Oosten heen gezien, geen stofwolk meldde een heir!
Er schitterde geen vederbos, er flikkerde geen speer!
De morgen rees en d'avond zonk tot driewerf zeven maal,
Nog zat een weduwe in de stulp, een weêuw in 's Konings zaal.
Maar eer op heur verlaten spond haar d'ochtend wakker riep
Was 't of een zee van golvend vuur het west in 't oost herschiep!
En toch, het was een and're gloed dan die de kimmen blaakt,
Wen Balder's1 blinkend aangezigt het rijk van Höder2 naakt.
“Brand! brand!” weergalmde 't, “Zie, het woud staat ginds in laaije vlam!”
En aak'lig speelde 't roode licht om loover, tak en stam;
Maar 't schouwspel joeg der vrouwenschaar een killen doodschrik aan:
't Verkondde d'inval van den Deen, - vuur was zijn oorlogsvaan!
“'t Is Taxe!” schreeuwden grijze en kind, van heinde en veer gevlugt;
“Verlaatnen valt hij trouwloos aan, nu hij geen weerstand ducht!”
Hoe school die kudde schapen zaam dus in den slaap gestoord,
Geen herder had ze en 't wolfgehuil werd in de kooi gehoord.
Gelijk een hagelbui het graan op d'akkers zwichten doet,
Zoo week voor 's vijands naadrend heir de weerelooze stoet;
Maar even als een enkele air soms boven 't zustren tal
Het hoofd met fierheid opwaarts steekt, al loeit de wind door 't dal,

1
2

Balder, de Zon.
Höder, de God der Duisternis.
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Stond Blända, Sigurd's jonge vrouw, een zuig'ling in haar arm,
Stouthartig als Brynhilde was, in 't algemeen gekerm;
“Waartoe,” dus sprak ze, “in weegeklag den kostbren tijd verkwist?
Zoo Taxe dus den vrede schendt, zoo redde ons looze list!
Rigt fluks een heerlijk gastmaal aan in 't lommerrijke dal,
Brengt meê, brengt brood en wild er heen, uit tente, schuur en stal;
Verschuilt u dan in 't donker woud, met werpschicht, axt en speer
En 'k lever u, eer de uchtend graanwt, de bloem van Taxe's heer!
Laat zeven maagden, schoon en jong, met mij naar Taxe gaan,
Heur lokkig haar zij blond als goud, of bruin als beukenblaên, Heur borst zij blank gelijk de sneeuw op onzer henvlen top, En uit heur oog ga in den nacht voor hen den morgen op!”
Zij gespt zich om de slanke heup een breed en flikk'rend staal
En zeven maagden zijn gereed bezield door Blända's taal;
Maar eer ze aan 't hoofd der schoonen treedt kust zij het schreijend wicht
Dat in eens grijsaards arm min zacht dan aan haar boezem ligt.
“Mijn vader!” spreekt zij, “zoo ik niet tot Sigurd's woning keer'
Vlugt met dit knaapje, ons eenigst kind, dan straks naar Alle's heer,
Zeg Sigurd dat zijn ga hem trouw.... maar neen, die wenk waar' hoon,
Zeg hem dat ik een wapen droeg, - word hem gelijk, mijn zoon!”
En vlugger dan ooit hinde rent, als d'adel van 't kasteel
De wit beschuimde kleppers spoort door braambosch en struweel,
Maar niet beschroomd als 't schuchtre dier dat voor de jagers vlugt
IJlt Blända, met haar zwak gevolg, naar 't daavrend krijgsgerucht.
Wat vielen kan en schotels zwaar, wie, zoo als zij 't beval,
Het feestmaal voor 't vijandlijk heir bereidden in het dal!
De toorts ging uit, - de schaal sloeg om, - de drinkhoorn scheen van lood, Het hart dat angst en vreeze voedt sterft honderdvouden dood.
Maar 't zegelied weerklinkt van verr', het Deensche zegelied,
En men herkent aan Blända's zij wie 's vijands macht gebiedt!
De rosse baard golft lang en breed op 't ruige wolfsvel neêr,
Een zwaard is in zijn regterhand, zijn linker drilt een speer.
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En achter hen een honderdtal van krijgers, forsch als hij,
Met breede borst en vlammend oog; - de maagden zaagt ge er bij
Gelijk ge soms een blaauwe bloem in 't baardig koren ziet Zij hoorden 's vijands zegezang; zij sidderden als riet!
Niet Blända dus - zij reikt den hoorn den woesten Taxe toe,
En noodt hem uit dat hij zijn lust aan 't rookend wild voldoe,
En plengt den meê en lacht en juicht, ofschoon haar wang verbleekt,
Wanneer hij van den bruiloftsnacht met zijn gezellen spreekt!
“Dat eischt,” dus zegt ze, “een nieuwen dronk!” en vult nog eens den hoorn
En weert zijn kussen schertsend af, al vlamt haar oog van toorn,
De speer rolt aan zijn zijde neêr, zijn voet verschopt het zwaard:
“Een kus, een enkle kus van u, was wel den strooptogt waard!”
Maar Blända wringt en scheurt zich los en staart het gastmaal rond,
't Bedwelmend vocht bekroont in 't eind haar loosbedachten vond;
Hier slaapt een krijger op zijn boog, daar rolt er een in 't zand,
En ginds ontzinkt de volle hoorn der magtelooze hand.
Niet langer kromp der maagden hart bij 't stotterend gezang,
De frissche rozen keerden weêr op menig bleeke wang;
“Uw Alle komt wel nooit weêr thuis?” roept Taxe, - rijst en valt, En Blända bukt zich naar zijn speer! De kreet der wrake schalt!
Neen, 't is geen storm die op 't gebergt de dennen kraken doet!
Geen waterval die, wit van schuim, zich naar de diepte spoedt;
't Is een ontelbre vrouwenschaar, die van de heuvlen stroomt,
En op dien kreet, in 't hachlijk uur, tot Blända's hulpe koomt!
Tot Blända's hulp? maar Taxe's speer steekt in zijn ruige borst,
En zestig krijgers deelen 't lot van hun trouwloozen vorst;
Der maagden blanke hand is rood van 's vijands gudsend bloed,
Het overschot smeekt laf genaê of stort zich in den vloed!
“Lof, Blända! lof,” dus juicht de drom, “zij redde Värend's volk!”
“Waar is mijn kind?” vraagt 's lands heldin, “ik gaf het d'outertolk!”
“Waar is mijn kind?” roept zij nog eens en zoekt het heinde en veêr, Dáár snelt haar Sigurd hijgende aan en geeft den knaap haar weêr!
Sinds werd er, naar 't gebruik dier eeuw, aan Oden, Frej en Thor
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Een prachtig offer toegebragt: - hun godsdienst ging te loor!
Maar Blända's roem leeft nog in 't Noord en schoon slechts een heidin
Haalt d'Englenschaar, 'k geloof het vast, haar eens den hemel in!
Wat zegt gij? schenkt ge aan 't ond verhaal geen onbepaald geloof?
Weet, Blända deelde met haar schaar der Deenen buit en roof,
En heden nog erft hier de maagd niet minder dan de knecht:
Dat vindt gij in heel Svea niet, 't is harer dochtren regt!
Of wilt ge een sprekender bewijs! Zie naar den rooden band
Die 't ranke lijf der jonge bruid gelijk een riem omspant,
Dien band met zilverdraad gestikt, van franje en kwast voorzien,
Geen ander landschap van dit rijk zal u zijn weêrga bien!
Het is een veldleus, beste Heer! zoo als eens Blända droeg,
En 't was tot haar gedachtenis dat fluks de trommel sloeg;
Maar zie, men plant het vaandel reeds voor d'ingang van de kerk Dáár smeekt het paar Gods zegen af, - d'echt is een heilig werk!’
Eerbiedig neemt dan d' oude man 't versleten hoedjen af;
Wacht naar geen dank voor 't lang verhaal dat hij u willig gaf,
Maar strompelt voort naar 's Heeren huis en zendt er met den stoet
Zijn vuur'ge beden op naar God, de bron van alle goed!
En dikwerf deed ik het als hij, wanneer ik 't jeugdig paar
De gouden ringen wiss'len zag voor 't oud en hoog altaar;
En 't kroontjen dubbel cierlijk stond op 't hoofd der jonge vrouw
Wanneer zij vast maar bloode sprak: ‘ik zweer u eeuwig trouw!’
Doe 't ook wanneer ge in Värend koomt, maar neem geen jonker meê
Die andere zeden heeft geleerd aan 't hof of vreemde reê,
Want losse scherts of grove boert wacht nog geen zoet onthaal
Al hangt aan Blända's gordelriem niet langer 't flikkrend staal.
Voor mij, ik voer de dierbre maagd, die naar mijn zangen hoort,
Eer ons de gulden band verbindt, naar Smalands roemrijkst oord:
Opdat haar Blända's nageslacht de Taxes straffen leer,
Al dragen zij geen rossen baard, geen wolfsvel en geen speer!
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Zonder uw oordeel over deze legende vooruit te loopen, mijn lezer! geloof ik, dat
ge met mij zoudt ingestemd hebben, toen ik den gastheer verzekerde, dat hij, die de
oude volksoverleveringen zoo bevallig wist in te kleeden, waardig was ons in eene
Noordsche drinkzaal te ontvangen.
‘Ter gedachtenis van Blända!’ beantwoordde hij mijne pligtpleging, zijn glas
vullende.
‘Hulde aan haren zanger!’ hernam ik, met hem klinkende.
‘Vrais Scythes, n'allez - vous pas aimer les Amazones?’ vraagde mevrouw Wr.,
‘vous vous plaignez de nos caprices, mon Dieu! vous en avez bien plus!’
‘Amazonen! Amazonen!’ zeide de magister, ‘de heeren hebben weinig kans bij
haar gelukkiger te wezen dan de Scyth.’
‘De beurt is aan jonkvrouw Mina!’ viel Ebba in.
‘Ik deel den smaak der Amazonen niet,’ sprak het meisje, en eerst toen verscheiden
onzer, bij die woorden, in lagchen uitbarstten, bemerkte zij dat haar, in afgetrokken
mijmering, eene aanmerking des magisters moest ontgaan zijn. Verlegen zag zij
mevrouw Wr. aan; deze was goedhartig genoeg, haar door eene anecdote van ons
gelach te redden.
‘Quoi qu'en disent les moralistes, les distraites ont souvent de l'esprit, ma chère!
et vous me rappelez Mademoiselle Candeille-Simons, qui a écrit de charmants
ouvrages en dépit qu'elle fût très sentimentale. Elle dinait un jour chez mademoiselle
Contat et livrée à ses rêveries elle oublinit de manger. L'hôtesse qui s'en apperçut,
la pressa vivement d' accepter un morceau de gigot. “Il est bien tendre,” lui dit-elle.
“Ah!” s'écria mademoiselle Candeille, toujours entrainée par sa rêverie, “ah! il n'en
est que plus malheureux!” Vous voilà à pea près dans le même cas, belle Mina!’
Inderdaad, het was niet geheel à peu près, maar elk vergaf om het aardige der
anecdote en het goedhartige, dat het
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tehulp komen teekende, het onjuiste in de vergelijking der beide toestanden. Zelfs
Frances, de ongekunstelde Frances, gevoelde het verdienstelijke der poging, daar zij
mevrouw Wr. toeriep:
‘I did not understand why you laughed at Mina, but as you say with our Sheridan's
Maria: Wit loses its respect with me when I see it in company with malice: - I like
you the more for it!’
Ik hoop niet dat gij ondeugend genoeg zult zijn het aan vrouwelijke
nieuwsgierigheid toe te schrijven, dat Mina zich voor dien avond verontschuldigde;
ge zoudt den menschenhater, die er haar niet van betichtte, in een gunstig daglicht
plaatsen. Hij verzocht Ebba nog eens uit de weinige briefjes, welke over bleven, eene
keuze te doen.
‘Vous même, mon ange?’ vraagde mevrouw C.L., toen zij aarzelde den naam voor
te lezen.
Ebba schudde ontevreden het hoofd. Het was die van den oudste der
Gothenburgsche kooplieden; verpligtend nam hij de taak op zich. ‘Philip heeft u eene
schets van den handel onzer kleinere steden gegeven, ik zoude er u eene van dien
der grootere kunnen leveren,’ sprak hij, ‘maar ik geef de voorkeur aan eenige trekken
uit het leven van een' man, dien ik trotsch was mijn vriend te noemen, in wien Zweden
nog zijn eersten altaarschilder bewondert.’
‘Pehr Hörberg?’ vraagde de majoor F.
‘Wie anders?’ antwoordde de koopman. ‘Eer ik er echter toe overga,’ liet hij er
op volgen, zich tot ons allen wendende, ‘moet ge mij over een paar zwarigheden
gerust stellen. Ik houde er mij van overtuigd, dat gij het, als ik, een zeldzaam maar
boeijend schouwspel noemt, de grooten der wereld aan waarachtige talenten eene
openlijke hulde te zien toebrengen, - het schijnt ons eene zege der kunst over de
grillen der
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lotgodesse, eene overwinning van het hemelsche op het aardsche, en wie er ons eene
nieuwe proeve van levert, mag op onze toejuiching rekenen. Doch het miskend, niet
door de fortuin begunstigd of gedwarsboomd genie, - ongelukkig genoeg minder
zeldzaam, - is verre van zoo veel belang in te boezemen; zult ge mij dan geduldig
aanhooren, wanneer ik u vooruit zegge: verwacht geene tooneelen in den smaak van
die, welke Leonardo da Vinci aan het hof van Frans de Iste of Hans Holbein aan dat
van Hendrik de VIIIste u aanbieden. Helaas, zelfs toen mijn vriend de hoogte van
zijnen roem bestegen had, wedervoer hem geene eere, gelijk die, welke beide deze
zoo verschillende monarchen aan de gunstelingen der kunst bewezen. Zult gij er u
dan niet over beklagen, mij verzocht te hebben u iets uit mijne herinneringen mede
te deelen, zoo ik u dien kunstenaar wil voorstellen in die dagen, waarin alleen eene
stem in zijn binnenste hem toeriep, dat hij eenmaal beroemd zoude worden, waarin
hij, door de inwendige godheid aangespoord, alles opofferde om de onwederstaanbare
zucht tot kennis te bevredigen?’
‘Welk eene zedigheid in een' man van jaren,’ zeide mevrouw C.L. glimlagchende.
‘Zoo veel liefde voor de kunsten in een' koopman,’ merkte graaf S. aan.
‘Indien gij er voor vreest,’ vervolgde de spreker, ‘bekent het ronduit; en u van
mijn somber tafereel verschoonende, zal ik den jeugdigen vreemdeling van het aan
schilders zoo rijke land om eene vrolijke schets uit den tijd van zijnen grooten
Antwerpschen meester verzoeken! Volgt mijnen raad, en aarzelt niet in die keuze
tusschen bleeke winterbloemen en sappige zomervruchten. Zoowel de zalen der
woning, in de oude Scheldestad, welker schitterende pracht van den rijkdom eens
hovelings, welker keurige sieraden van den smaak eens
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kunstenaars getuigden, als de allerliefste landschappen van het kasteel in de omstreken
van Mechelen, met hazewinden, kleppers en valken gestoffeerd, zullen een schooner
schilderij opleveren dan de zoon der kunst, die gedurende zijn geheele leven in het
hooge Noorden met het wreed gebrek worstelde. Mijn Hollandsche vriend wage het,
ons in dien kring van doorluchtige gasten, vrolijke paadjes en aanzienlijke vrouwen
te voeren, welke men gewoonlijk in het gezelschap van Petrus Paulus Rubbens
aantrof. Zoo ik twintig jaren jonger ware, zoude mij eene vertelling, welke door eene
Isabella of Helena viel op te luisteren, eene bonne fortune hebben toegeschenen, de
schilder der koningen, de koning der schilders veeleer zoude mijne verbeelding
hebben aangevuurd; al wat gij thans hooren zult, hebt gij der vriendschap dank te
wijten:
Ach! 't dichterlijke vuur sterft met den blos der jeugd!’

- ‘Gij bewijst volkomen het tegendeel van hetgene gij beweert,’ zeide mevrouw C.L.,
toen de spreker een oogenblik ophield, en ik hem verzekerd had, dat ik het, vooral
na die inleiding, vermetelheid zoude achten hem te vervangen; ‘wanneer gij dus
voortvaart, zult gij u zelven moeten overtreffen om onze verwachting te bevredigen.’
‘Een oud man heeft weinig eerzucht,’ hernam hij, ‘maar er is nog iets dat mij
huiveren doet: eene vertelling zonder liefde gelijkt een landschap zonder zon, en hoe
dikwerf onze grijze wolken mij het laatste deden aanschouwen, ik heb het nooit
schoon kunnen vinden. Het is zoo moeijelijk de aandacht gaande te houden waar die
hoofdstof ontbreekt; Rafaël in de armen der Fornarina, van Dijck ter zijde van het
blonde meisjen van Saventhem boeijen u onwillekeurig; mijn arme Hörberg was
reeds gehuwd in den tijd, waarin ik hem voor u wil doen optreden.’
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‘L'introduction ne finira donc pas,’ fluisterde mevrouw Wr., ‘je crains que la pièce
ne vaudra l'ouverture.’
‘Ware hij zoo gelukkig geweest als Francesco Albano,’ ging de spreker voort, ‘ik
zoude er mij op mijne jaren in verlustigd hebben, u in plaats van den verterenden
gloed, de weldadige vlam, huisselijk geluk in stede van jeugdige dartelheid, echtelijke
liefde en niet jongelings-hartstogt te doen kennen. Welke bevallige groepen, die
schoone moeder, Albano's heerlijk model, hare half naakte kinderen als
minnegoodjens in hare armen houdende, - die lieve kleenen zelve, nu eens door het
loover van citroenboomen overschaduwd, dan weder op het kleurrijk gebloemte van
het Zuiden gewiegeld! Gelukkig de kunstenaar die deze schilderen mogt en dus in
den schoot van zijn gezin de goddelijke wezens wedervond, waarmede eene
dichterlijke oudheid aarde en hemel bevolkte! Zoo weelderig eene verwezenlijking
van de zoetste droomen van gemaal en vader, onder het doorschijnend azuur van
eenen Italiaanschen lusthof, heeft voor ons iets van eene vertelling uit de Duizend
en ééne nacht. Het zijn tooneelen eener andere, eener schoonere wereld! Hörberg
zelf noemde ze dus, wanneer ik, van eene reize naar het Zuiden terug gekeerd, hem
de wonderen van dat land verhaalde; en ik, die hem toen met zooveel ware
belangstelling naar eenige bijzonderheden van zijn leven vroeg, ik gevoel thans eene
dergelijke aarzeling als die, welke den grijsaard deed uitroepen: ‘Ten onzent is het
leven des kunstenaars een droeve strijd, waarom eischt gij eene schets van mijn
lijden?’
- ‘Verhaal!’ riepen wij uit eenen mond, en de bewondering waarmede Ebba den
verteller aanstaarde, zoude mij ijverzuchtig gemaakt hebben, indien zij geene blijken
had gedragen van haar verlangen een eerst en onbillijk oordeel over zijne talenten
te vergoêlijken. -
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Pehr Hörberg.
Verplaatst u op een' zomermiddag van 1783 in onze hoofdstad, bij een' man van
omstreeks zeven-en-dertig jaren, wiens gelaat, (het breede voorhoofd en de levendige
oogen uitgezonderd), weinig opmerkelijks heeft, wiens kleeding, die van een landman
uit het westelijk gedeelte van Jönköpings Län, meer dan half versleten is, en treedt
met hem, indien het u lust, een der groote steenen huizen in, welke gij in Stockholm
in aanzienlijken getale aantreft. Op de eerste verdieping gekomen, ziet hij welke der
drie deuren, op de kleine koperen plaat, den naam draagt dien hij zoekt; - deze is het
niet, - gene? ja! Pilo, directeur der Schilder-Akademie, hij heeft slechts aan te schellen.
Eer hij het echter doet, slaat hij een' blik op de portefeuille, welke hij onder zijnen
linker arm draagt, maar het is een andere oogopslag dan die, waarmede hij zoo even
op de flikkerende golven van het meir Mälaren staarde, en zich in het Noordsch maar
trotsch natuurschoon onzer hoofdstad verlustigde. Deze blik verraadt een' zonderlingen
angst, doch de schel is in zijne hand, - de deur wordt geopend, - laat ons met hem
binnen treden.
Welk een zonderling man moet de bewoner dezer vertrekken zijn, indien het waar
is dat het karakter van een' kunstenaar ten deele uit de versierselen zijner studeerkamer
valt op te maken. Hier ziet gij een paar Grieksche standbeelden, kuisch ondanks
hunne naaktheid, ter zijde van eene schilderij uit de dagen van Lodewijk de XVde,
Un lever de Mad. du Barry; daar herkent gij aan den ernstigen blik en het fiere gelaat
onzen heldhaftigen Karel de XIIde, omringd van La Toilette pour le Bal en L'essai
du Panier, platen die van petits abbés,
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gentilles maitresses en fâdes courtisans wemelen. - Ginder hangt eene levensgroote
afbeelding der bekende mademoiselle Arfvidson, de beruchte profetes van een' tijd,
waarin zich het roekeloost ongeloof niet zelden met de kinderachtigste bijgeloovigheid
in hetzelfde harte vereenigde; en, alsof alles in deze kamer in onderlinge tegenspraak
moest zijn, daar ligt een prachtig ingebonden exemplaar van Voltaire's schandelijkste
verzen (de verguizing der maagd wier eer Schiller gewroken heeft) op de breede
gouden lijst die hare beeldtenis omsluit. De strenge gelaatstrekken der Noordsche
Sibylle boeijen onzen landman niet, het gerucht dat zij Gustaaf de IIIde een'
gewelddadigen dood voorspelde, is in den kreits van het hof gesmoord; al ware het
tot zijne armelijke woning doorgedrongen, hij zoude er haar niet aandachtiger om
hebben beschouwd. ‘Wij gelooven in het dorp aan God, gelooft men hier aan de
orakels eener oude vrouw?’ had hij gevraagd, zoo men hem op die voorspelster uit
koffijdik opmerkzaam had gemaakt; het zoude eene scherpe, maar niet geheel onjuiste
beoordeeling zijner eeuw zijn geweest, geplaatst gelijk hij was, tusschen de marmeren
borstbeelden van de vermaarde Catharina van Rusland en den beroemden Frederik
van Pruissen. Hij dacht er niet aan, - bewonderde even min het van verguldsel
schitterend huisraad, als de met geel damast bekleede armstoelen, en sloeg geen acht
op eenen kleinen ezel, die de pas gedoodverwde afbeelding droeg van een' modernen
veldheer in Romeinschen krijgsdos. Gij hadt het opmerkelijk gevonden dat de held,
om niet voor een nakomeling te worden aangezien der Scipio's of Manliussen, een'
kanten halsdoek over den engen wapenrok om den hals had gestrikt; maar onze
landman scheen in de beschouwingen der kopij van een schilderij van Govert Flink
verzonken. Zij stelde den aartsvader Isaäc voor, die den gewaanden eerst-
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geborene zegent. De keurig-verscheidene uitdrukking van vrees en verlangen op het
gelaat van Rebecca en Jacob, het éénige schoon dat in de navolging was overgenomen,
viel hem in het oog, en dit teekende meer smaak dan zijne kleeding of zijn stand
beloofde.
Een sterke, maar welriekende geur verspreidde zich eensklaps in het vertrek, en
het gedruisch, door een paar roode kamerimuilen met hooge hielen veroorzaakt, deed
den starende omzien. Wij zouden in lagchen uitbarsten, wanneer wij onverwachts
zulk eene figuur ontmoetten, als de gestalte opleverde, voor welke de eenvoudige
landman thans een diepe buiging maakte. Voorwaar, toen de natuur, in eene karige
luim, dat gelaat minder in vleesch geboetseerd, dan uit bruin vel en hoekige beenderen
zaamgesteld had, was zij verre geweest van te vermoeden, dat eens eene reusachtige
paruik dit haar broddelwerk bekroonen en er al het voorkomen van een wandelend
geraamte aan geven zoude. Zij had zich dan misschien over haren arbeid geschaamd,
thans echter was het te laat, hij leefde in waarheid. Terwijl hij den landman naderde,
zochten zijne magere vingeren, onder het opperkleed, naar eene groote gouden doos,
welke met spaansche snuif gevuld was. Voorzag de laatste hem misschien met de
roode strepen, die men op zijne bovenlip onderscheidde en welke men, op zekeren
afstand, in krijgshaftiger eeuw, voor een paar rosse knevels had mogen aanzien? Laat
ons de beslissing voor uitvoeriger beschrijvers overlaten, maar geloof mij, dat indien
onze landman niet meer gezond verstand bezeten had, dan honderde boeren uit zijn
kerspel, hij op den vollen middag voor de geestverschijning zoude gevlugt zijn,
schoon een weidsch gebloemde kamerrok in tallooze plooijen om de magere leden
hing. Zijne eenvoudige dorpsgenooten hadden angstig de schrale beenen aangestaard,
wier tengerheid door de witte zijden kousen, welke hen bedekten, slechts te meer
uitkwam, en eerst wanneer
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eene dubbele werking hunner reukzenuwen hen overtuigd had dat de vreemde geur
niets met zwavellucht gemeens had, zouden zij rustig de toespraak van het zonderling
wezen hebben afgewacht.
‘Ootmoedigste dienaar!’ sprak de man dien wij binnen geleidden, op heuschen en
beschaafden toon, die voordeelig bij zijn armelijk gewaad afstak.
‘Gij hebt gevraagd mij te spreken, - den directeur der schilderacademie, - wat wilt
ge?’ vraagde de magere aanzienlijke, grimmig; ‘de tijd van een' kunstenaar is
kostbaar!’
‘Zoo zegt men,’ antwoordde onze vriend, zuch tende, ‘maar...’
‘Welnu?’ viel hem Pilo in de rede.
‘Professor Tempelman heeft u over mij gesproken,’ vervolgde de landman, bedaard,
schoon hij zich klaarblijkelijk zijne versleten kleeding schaamde toen de rijke
kunstenaar er een' smadelijken blik op wierp, ‘en ik wilde u thans de teekeningen
laten zien...’
‘Ho capito! ho capito!’ sprak de directeur, ‘een genie in de bolster, - gij heet
Hörberg, niet waar? Diavolo! zoo gij niet iets van een' boschgod hebt, in uwe breede
lippen en donker haar...’
‘Mijnheer!’ brak hem op zijne beurt Hörberg af.
‘Welaan, laat zien! laat zien!’ riep Pilo, ‘ik ben barmhartiger regter dan ik schijne!’
En met eene onwillekeurig bevende hand ontsloot Hörberg de portefeuille, kreeg
er eene der schetsen uit en bood die den kunstenaar aan.
Pilo beschouwde haar aandachtig.
Er komen in het leven van bijna iederen mensch oogenblikken voor, die langer
dan dagen schijnen te duren, omdat er het wel of wee van volgende jaren van afhangt.
Wie bemind heeft kent die! doch het is niet alleen de liefde, welke ons zoo
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vreeselijke beproevingen doet ondergaan. Ook de eerzucht eischt dergelijke offers!
- Zoodanige oogenblikken waren de thans beschrevene voor Hörberg; zoo gij in zijn
harte gelezen hadt, ge zoudt hem ten koste van zulke aandoeningen zijnen
toekomstigen roem niet benijd hebben! Want, helaas! de lauwer der kunst verwelkt
evenzeer als de roos der liefde, maar de eerste herschept niet als de laatste (voor hoe
korten tijd dan ook) de dorre aarde in een bloeijend Eden! Daar stond hij, in ademlooze
verwachting, de man, die de middaghoogte zijns levens naderde, zonder dat hij het
toppunt zijner wenschen bereikt had, die als eenvoudige herdersknaap in de bosschen
van Smăland, eensklaps de zucht voor de goddelijke kunst in zijn' boezem had voelen
ontwaken, en met twintig jaren gebrek en ellende de weinig met zijnen stand
overeenkomstige scheppingsgave betaald en geboet had! Uit liefde voor haar had hij
jaren in dienstbaarheid doorgebragt, om eindelijk zoo veel gelds te bezitten, dat hij
naar Stockholm konde reizen; het lot was hem ongunstig geweest en had hem
gedwongen er van af te zien! Vergeefs beproefde hij toen de stem te versmoren,
welke hem in zijn binnenste toeriep dat ploeg en spade niet de werktuigen waren,
welke voor zijne hand het geschiktste mogten heeten; vergeefs zeide hij, om een'
onzaligen echt, den droom zijner jongelingsjaren in het eenzame woud, - een
onsterfelijke naam, - vaarwel! De stem ontwaakte levendiger dan ooit, en Hörberg
heeft zich van gade en kinderen losgescheurd, - de schoone droom vervulde dag en
nacht zijne verbeelding, en volgens Tempelman's raad zal Pilo's oordeel over zijne
toekomst beslissen; - tel de angstige slagen van zijn hart, en benijd hem zijne latere
vermaardheid zoo ge wilt, maar, goede God! geef Gij ze mijn kinderen nooit tot dien
prijs!
‘Hm! - hm! - hm!’ was alles wat Pilo uitte, toen eerst
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de tweede daarna de derde teekening de eerste verving, maar ieder hm! verried meer
wantrouwen en grimmigheid, en toen eindelijk de vierde schets: ‘Mozes, water uit
de steenrots slaande,’ voor Pilo was nedergelegd, mat hij de gestalte van den landman
met een vonkelend oog, en sprak:
‘Anch io son pittore! dat werk durft ge mij laten zien!’
‘Wanneer ik zorgvuldiger opvoeding en beter onderwijs ontvangen had,’
antwoordde Hörberg nederig, ‘misschien zoude ik iets beters hebben geleverd. De
Bijbel was mijn eenig boek,’ voegde hij er bij, als of hij vreesde dat de keuze der
onderwerpen den bewoner der zonderling gestoffeerde kamer mishaagde.
‘Onbeschaamde! iets beters! en dat tegen mij! dit durft gij voor uw werk uitgeven?’
‘Zoo waarachtig als ik de zoon van mijn vader ben!’ sprak de kunstenaar, en de
toon dier woorden zoude grooter menschkundige dan Pilo was, overtuigd hebben,
hoezeer de verdenking zijnen trots streelde.
‘Een echt Noordsche eed, maar die bij een nakomeling van een Italiaan weinig
geldt, en ook hier geen zekere borgtogt oplevert. Professor Tempelman zond u?’
‘Hij beloofde mij u te zullen verzoeken of ik eenigen tijd aan de academie studeren
mogt...’
‘En ge woont?’
‘Op de hoeve Mejensjö.’
‘En zijt een boer?’
‘En schilder van het dorp. Heb de goedheid, mijnheer! mijne teekeningen aan den
raad der academie te laten zien; om u hiertoe te bewegen, wil ik u volgaarne door
eene schets van uw gelaat....’
‘Schavuit! die misschien gisteren in de liverei des professors staakt, ik zoude mij
voor u nederzetten? - Quando il tuo
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diavolo nacque il mio andava a scuola, zal ik aan Tempelman zeggen, gij moogt mij
vrij op de proef stellen, ik zoude den arm van Michele-Angelo voor geen antiek
hebben aangezien. Doch gij, Hörberg!’ vervolgde hij tot den in sombere mijmeringen
verdiepten man, ‘scheer u naar uwen stal of uwe uithangborden, zoo niet, dan laat
ik u door Bras-Fort van de trappen werpen, men waagt het niet straffeloos in mijn
eigen huis met mij den draak te steken, ik heb geene Rosine en verdraag geene
Figaro's.’
Het Italiaansche spreekwoord en de laatste geestigheid gingen voor den
eenvoudigen landman te loor, - maar hij begreep, - en dit smartte hem! - dat een
noodlottig wantrouwen hem ook van deze gunstige gelegenheid om zijn doel te
bereiken, zoude berooven. En opdat gij u het vreesselijke dier gedachte in haren
geheelen omvang moogt kunnen voorstellen, is het genoeg u te zeggen, dat Hörberg's
geringe middelen door den langen togt, welken hij te voet had afgelegd, geheel waren
uitgeput, dat hij geen skilling meer bezat en in de gansche hoofdstad misschien geen'
liefhebber voor zijne teekeningen zoude vinden, er voor het minst geenen kende.
Stockholm was er toen verre van, een' zetel der kunsten te zijn. O! dat hij, hoeveel
zijne gezondheid er onder lijden mogt, den harden akker in het zweet zijns aanschijns
had blijven beploegen, het akelig vooruitzigt van bedelstaf of hongerdood had hem
niet in het verschiet aangegrimd! Het was hem thans alsof hij de magere gestalte
zijner vrouw, eenmaal de geliefde zijner jeugd, de bleeke aangezigten zijner kinderen,
de schuldelooze offers zijner eerzucht, voor zich zag, - zijne stem beefde.
‘Bij God, mijnheer! bezweer ik u,’ sprak hij, in weemoedigen ernst, ‘dat ik niet
begrijpe wat u zoo toornig doe worden, maar zoo iemand verre is van u te willen
beschimpen....’
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‘Diavolo! gij hebt aanleg voor een' tooneelspeler; Tempelman vleit zich dat ik het
sprookje der academie zal worden, en inderdaad hij konde geene betere kopijen naar
Rembrandt, hij konde geen' beter' boer zenden. Ga! - de teekeningen zult gij hier
laten, - hij kan die zelf terug halen!’
En de schel klingelde in de handen van den vergramde bij het uitspreken dezer
woorden, als had hij alle dienstbare geesten zijner woning op eens willen doen binnen
vliegen.
‘Ik ben Hörberg, en tenzij ge geweld gebruikt, scheide ik niet van mijn werk,’
sprak de landman op vasten toon, te trotsch om den dwazen directeur zijne armoede
te bekennen en niet gezind zich zijne eenige hoop te laten ontrukken. Hij trad op
zijne portefeuille toe, doch eer hij haar genaderd was, had Pilo den schilderstok van
zijn' ezel opgevat en scheen gereed er den betwisten schat mede te verdedigen.
‘Ik weet hoe men woudezels kastijdt en Tempelman zal u de stokslagen niet
vergoeden,’ riep hij Hörberg toe, terwijl deze de hand naar zijne schetsen uitstrekte,
‘ga, zeg ik u.’
‘Dat de duivel u en alle zotte professoren halen!’ was het antwoord, want de stok
raakte Hörberg's rug aan; eer eene seconde verloopen was, zonk Pilo in een' armstoel
neder. Angstig staarde hij het hem ontrukte wapen na. Door de krachtige vuist van
den landman weggeslingerd, beschreef het een kring in de lucht, stuitte tegen den
hoogen zolder en sleepte in zijnen val eene groep dansende herders en herderinnen
mede, te Sèvres gebakken. In duizende scherven verbrijzeld, overdekte het porselein
den grond.
‘Ohimé! ohimé!’ klaagde de eigenaar, zich voor de deur plaatsende.
Er werd van buiten luide getikt.
Pilo opende haar, het was Jacques, zijn lijfknecht, die in
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tengerheid volkomen het oude: ‘zoo meester, zoo dienaar,’ bewaarheidde.
‘Roep Bras-Fort dat hij dien schoft grijpe en hem in den kelder smijte, ge zijt er
alleen te zwak toe, - de kerel is sterk als een leeuw!’
‘Het behoort niet onder mijne dagelijksche bezigheden,’ antwoordde een deftig
gekleed man, die Jacques op den voet volgde en door dezen zoude zijn aangediend,
zoo Pilo hem niet voorgekomen ware, ‘het behoort niet onder mijne dagelijksche
bezigheden schoften te grijpen, maar wanneer gij u in gevaar bevindt, Pilo! wees
gerust; wij zijn thans drie tegen een, en Corneille hield het zelfs voor een' Romein
geene schande voor zulk eene overmagt te bukken.’
‘Vervloekte spotter!’ mompelde Pilo, terwijl hij zich voor den ongenoodigden
gast boog en luider hervatte: ‘Sergel! Sergel! is dat werk van een' kladschilder?’
‘Wat?’ vraagde Sergel, naar den ezel ziende.
‘Dit,’ antwoordde de directeur der academie, een der teekeningen opnemende; toen hij haar aan Zweden's eenigen beeldhouwer zien liet, stond Hörberg eerbiedig
den man aan te staren, die met Kellgrèn en Linnaeus geboren scheen om het tijdperk
van Gustaaf de IIIde tot de gulden eeuw der Zweedsche wetenschappen en kunsten
te verheffen.
‘Het is het werk van een genie, hoe ruw en onvolkomen de détails zijn,’ riep de
groote man, in levendige verrukking uit. ‘Pilo! wie schetste dit?’
‘Hörberg! - de kladschilder van Mejensjö, - een' arme boer die zeven-en-dertig
jaren oud werd, zonder iets van zich te laten hooren, indien ge Tempelman gelooven
wilt.’
‘En gij kent dien man, die in Zweden zijns gelijke niet heeft,’ vraagde Sergel, ‘en
gij hebt hem niet ten mijnent gebragt?’

E.J. Potgieter, De werken. Deel 3. Het Noorden in omtrekken en tafereelen. Deel 1

264
‘Die man zegt dat hij Hörberg is en deze teekeningen vervaardigde,’ sprak Pilo,
verachtelijk op den boer wijzende, ‘ik zag zoo goed als gij, dat het meesterstukken
waren, maar eer men mij diets maakt, dat die schoft, welke mijn porselein brak, zulk
werk kan leveren, geloof ik, dat de kunst in de bosschen gevlugt is!’
‘Dat zij de boudoirs en salons moede is, weet ik bij ervaring,’ zeide Sergel, zijnen
adelaarsblik op den eenvoudigen landman vestigende, wiens gloeijende wangen en
tintelende oogen, het aandeel verrieden, dat hij in hun gesprek nam.
‘Hörberg! gij zult een groot meester worden,’ sprak de onsterfelijke beeldhouwer,
‘uw zwijgen overtuigt mij van uw talent, - vriend! wat kan ik voor u doen?’
Ik weet u den toon dier woorden niet terug te geven, maar hunne uitwerking moge
u dien doen kennen. De onaanzienlijke landbouwer vergat dat de man, die voor hem
stond, ridder was van alle koninklijke ordes van Gustaaf de IIIde, en in blakende gunst
stond bij dien monarch; als ware hij zijn broeder geweest, vloog hij op hem toe en
omarmde hem, terwijl groote tranen aan zijne oogen ontsprongen; en het was een
schoon oogenblik, toen het statig gepoederd hoofd en de rok van goudborduursel
schitterende, niet terug week voor de ongekapte lokken en de grove boerenpij; toen
Sergel Hörberg aan zich zelven ontdekte.
‘Voorwaar! voorwaar! ik bedroog mij niet,’ riep de laatste, ‘toen ik mijne
schreijende vrouw en klagende kinderen zeide: “Houdt mij niet terug! - de
Voorzienigheid roept mij! - ge zult niet langer gebrek lijden als ik in Stockholm
ben!”’
En met alle de eenvoudigheid van een kinderlijk gemoed verhaalde hij aan Sergel
de tallooze teleurstellingen, welke zijne kunst hem berokkend, de eindelooze
opofferingen, welke
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hij zich om harentwille getroost had. ‘Dit uur vooral zal mij onvergetelijk zijn,’ zeide
hij, ‘ik leende voor drie dagen mijn laatste geld aan een' trouwloozen vriend; God!
wat moest er van mij geworden zijn!’
‘De koning moedigt vreemde talenten aan en noodigt die uit herwaarts te komen!’
zeide Sergel, ‘maar hij zal u kennen, Hörberg!’
‘Sergel! Sergel!’ sprak Pilo, geraakt maar beleefd, ‘ik heb onbegrensden eerbied
voor uw oordeel, maar laat de man ons eerst overtuigen, door in onze
tegenwoordigheid...’
‘Geef mij een blad papier en ik zal van gindsche groep, wier naam ik niet kenne,
eene schets leveren.’
‘Het is de Laocoon!’ zeide Sergel, droevig grimlagchende, ‘gij hebt weinig studie,
vriend! doch,’ vervolgde hij, de portefeuille weder doorziende en zich in de apostelen
en profeten verlustigende, welke, schoon meer noordsch dan oostersch, van Hörberg's
hooge oorspronkelijkheid getuigden, ‘doch ge bezit wat meer waard is dan deze,
waarachtig genie!’
Toen Hörberg een half uur geteekend had, was Pilo overtuigd. ‘Ge kunt mij het
porselein vergoeden,’ schertste hij ‘wees heden middag mijn gast!’
‘Het eerste kan alleen een miniatuurschilder,’ sprak de beeldhouwer; ‘ik weet niet
welke der twee bastaardkunsten ik het meest hate.’
Sergel bezorgde Hörberg later een gehoor bij Gustaaf de IIIde, - de koning prees
zijnen arbeid en zond hem des avonds eene vrijkaart voor zijne opera! Toen de
beeldhouwer Zijner Majesteit den volgenden morgen een wenk gaf, den schilder in
zijn gevolg mede naar Italië te nemen, antwoordde de mo-
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narch: ‘Hoe kan het in u opkomen, Sergel! dat ik er een boer heen zoude voeren?’
Hörberg verwierf zich groote vermaardheid doch luttel vermogen; hij beklaagde
er zich niet over: ‘Sedert mijne reize naar Stockholm,’ pleegde hij te zeggen, ‘heb
ik nimmer gebrek geleden, en wat overigens mijn lot betreft, God verleende mij de
gave te schilderen! ik wenschte niet meer!’
Heb geen' medelijdenden glimlach voor deze even bescheidene als juiste woorden
veil, noch houd hem daarom voor laakbaar-onverschillig of verfoeijelijk-ondankbaar.
Hij erkende tot aan zijnen dood de weldaden, hem door den beeldhouwer Johan
Tobias Sergel1, en door de gravinne Aurora de Geer2 bewezen, maar hem zweefde
een ander doel voor den geest dan dat, hetwelk den koopman tot welberekende
ondernemingen of den hoveling tot listige aanslagen aanspoort; - onsterfelijkheid
was het zijne, hij liet hen goud en aanzien! - Er is iets vleijends voor de menschelijke
natuur in zulk een streven naar het onvergankelijke!
‘Voorwaar, gij verdubbelt mijn verlangen, de meesterstukken uwer kunstenaars
in Stockholm te bewonderen.’
‘Gij zult in Fahlcrantz, Sandberg en Forssel de waardige opvolgers van beide
vinden,’ antwoordde de koopman.
‘Zij mogen gelukkiger heeten dan hunne voorgangers,’ merkte mevrouw C.L. aan,
‘de kunsten zijn in Zweden niet langer

1
2

Sergel bezorgde hem eene toelage van 100 rijksdaalders, doch waarvan slechts de helft, en
dat wel uit Sergel's eigen kas, aan Hörberg werd uitbetaald.
Mevrouwe de gravinne Aurora de Geer schonk hem bij gelegenheid dat hij van Mejensjö
naar Olstorp verhuisde, twee ploegossen, eene melkkoe en vier schapen, benevens een paar
ketels, eenige braadpannen en zes tinnen borden. ‘De natuur deed alles voor Hörberg,’ zegt
een Zweedsch schrijver, ‘maar wat deden de menschen? Niets dat naam mogt hebben!’
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broeikastplanten, welke alleen in de hoflucht tot rijpheid komen.’
‘De veelzijdigheid van onzen vriend levert er een schoon bewijs van.’
‘De omgang met lieden die slechts over één onderwerp weten te spreken, moet
iets hebben van dien met menschen, welke slechts ééne taal verstaan,’ hernam zij,
die den regterstoel bekleedde; ‘bij de laatsten is het mij altijd alsof mijn hoofd, in
eene kevie opgesloten, zich slechts in ééne rigting bewegen mag.’
‘Maar er is bijna geen punt van vergelijking tusschen de twee toestanden.’
‘Que l'ennui, Mina!’
‘Doch om ons bij de eerste soort van eenzijdigheid te bepalen,’ vraagde graaf S.,
‘met welke soort van menschen zoudt gij dan minst gaarne opgesloten zijn?’
‘Verliefden en dichters!’ riep eene stem, en eer Axel zijn gevoelen had kunnen
doen gelden, dat diegene onder de laatsten, welke waarachtig dien naam verdienen,
u niet onophoudelijk met hunne verzen plagen, en den tegenwoordigen toestand der
maatschappij te goed kennen, om in het bespelen hunner lier het hoogste doel van
hun leven te zien, trok het heerlijk schouwspel, dat het meir op dit oogenblik aanbood,
onzer aller opmerkzaamheid. Wij stonden onwillekeurig op en plaatsten ons aan het
hooge Gothische venster, dat van de zoldering der zaal tot bijna op den grond reikte,
en een der schoonste uitzigten verleende van dit aan verrassende partijen zoo rijke
landgoed.
Romanschrijvers en schilders malen ongaarne een' onbewolkten hemel, heeft Jean
Paul gezegd; zult gij het mij vergeven zoo ik het beproeve? Van achter de bruine
rotsenketen, die de eene zijde van het meir omzoomde, trad de maan eensklaps
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aan den hemel op en verlichtte de onmetelijke zalen, in welke wij tot nog toe hare
getrouwe wachters slechts flaauw hadden onderscheiden. Geen enkele wolk dreef
aan het donker azuur, dat bij de verschijning der nachtgodin van starren tintelde. De
toppen van het zware geboomte schenen verzilverd, de kleene dorpskerk aan de
overzijde trad schilderachtig te voorschijn, het effen watervak aan onze voeten
weerkaatste als een spiegel het tooverachtig tooneel. Ziedaar de ruwe omtrekken;
helaas! hoe onvolkomen doen zij u het boeijend-schoone kennen
‘Dier rust omlaag, - dier kalmte omhoog, -

welke evenzeer in de kleene witte wolk, die aan den gezigteinder verwijlde, als in
het slap nederhangend zeil der visschersboot, ginder aan het strand vastgelegd, in
het oog viel. Geen onzer die meer aan vertellingen dacht; zwijgende staarden wij het
heerlijk schouwspel aan. Slechts Axel, die misschien vreesde dat het zilveren
maanlicht ons, even als eene van Göthe's beroemdste heldinnen, te zeer aan onze
afgestorvenen zoude herinneren, brak de plegtige stilte af, door het bespelen van
eene der kunstelooze harpen, u vroeger beschreven.
Mijn volslagen gebrek aan muziekkennis verbiedt mij zijn spel eene andante of
eene allegro te noemen. Ik durve even min verzekeren dat de beurtelings weemoedige
en vrolijke toonen, zoo als de majoor F. beweerde, een spelevaren op het meir, zoo
als jonkvrouw Anna wilde, het luiden eener kloosterklok nabootsten; waarom gaf
hij ons geen programma wat wij hooren moesten? Ik zoude eene lofrede willen
schrijven op die onbetaalbare wegwijzers in de doolhoven des gehoors, al zeggen
spotters dat zij veel van het bijschrift hebben onder eene schilderij van een' ruiter te
paard geplaatst, en hetwelk aldus luidde: Dit is de groote Alexander en dat zijn paard
Bucephalus.
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“Het zoude overtollig wezen,” antwoordde Ebba, toen ik iets dergelijks aanmerkte,
“het is de bezwering welke Necken uit den schoot der wateren doet oprijzen.”
“De god der stroomen, die jeugdige schoonen van het strand tot zich lokte en haar
in de diepte mede voerde,” vervolgde graaf S.
“Well, my Swedish friends! you may like such strange ideas,” sprak Alice, een'
blik slaande op de wapenrustingen thans door het maanlicht grillig beschenen, but I
think it were better to wish each other
a fair good night,
And pleasing dreams and slumbers light:’

‘Voorwaar!’ zuchtte Mina.
‘Verlaat uw donk're zalen....’

begon Axel met eene welluidende stem te zingen, terwijl de toonen, die hij der harp
ontlokte, inderdaad iets van eene aanroeping hadden.
‘Cessez, monsieur! je vous en prie,’ riep mevrouw Wr., ‘je n'aime pas les revenants,
ils me donnent de mauvais rêves!’
‘Laat mij Necken's rol vervullen,’ viel de gastheer in en bood Ebba zijnen arm
aan.
Wij allen maakten ons op hun voorbeeld gereed naar het landhuis terug te keeren.
‘Maar ik dacht niet aan Necken,’ verzekerde Axel.
‘Wreek u morgen,’ antwoordde hem mevrouw C.L.; ‘wat verliest gij aan een
vermoeid gehoor?’
De ijverzuchtige was doof voor de juistheid dier opmerking; ge zoudt reden hebben,
mijn lezer! mij van hetzelfde gebrek te beschuldigen, indien ik u niet van de
bijzonderheden van onzen terugtogt verschoonde.
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